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O gerenciamento do planejamento da inovação, também conhecido 

como fuzzy front-end, é um fator crítico para o sucesso das inovações. 

Dois atributos importantes para o bom desempenho do planejamento 

da inovação são as informações consideradaas no desenvolvimento dos 

produtos e os critérios de decisão usados para avaliar e selecionar as 

ideias e projetos de novos produtos. Este artigo descreve uma proposta 

de categorias de informações de projeto e de critérios de decisão que 

foi criada a partir da revisão da bibliografia. Os resultados obtidos 

mostram 15 categorias de informações e oito categorias de critérios de 

decisão. Essas podem ser utilizadas tanto para complementar a teoria 

como também para apoiar um gerenciamento mais eficaz dos produtos 

no planejamento da inovação. 

 

Palavras-chaves: desenvolvimento de produtos, planejamento da 
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1.1  

2. Introdução 
As características do planejamento da inovação são peculiares e o diferenciam dos outros 

processos pertencentes ao processo de inovação. Ele apresenta um fluxo complexo e iterativo 

entre suas atividades, como é indicado no modelo circular proposto por Koen et al. (2001), 

considera informações com alto nível de incertezas e em constante mudança, e reúne pessoas 

provenientes de diferentes áreas organizacionais, as quais precisam ser integradas a fim de 

gerar objetivos únicos e compartilhados (KHURANA e ROSENTHAL, 1997; MONAERT et 

al., 1995). 

Khurana e Rosenthal (1997), Nobelius e Trigg (2002) e Stockstrom e Herstatt (2008) notaram 

a necessidade de investigar o nível de inovação dos produtos como um fator contingencial 

para o planejamento da inovação. Mas poucos trabalhos apresentam, desde então, 

contribuição neste sentido. Com destaque para Koen (2004) e Verworn, Herstatt e Nagahira 

(2008) que discutem as diferenças do planejamento da inovação entre produtos com diferentes 

níveis de inovação. 

Oliveira et. al (2011) mostram dois atributos do planejamento da inovação que precisam ser 

considerados para permitir um gerenciamento eficaz dos produtos inovadores: as atividades 

de desenvolvimento e as atividades de gerenciamento do planejamento da inovação. As 

atividades de desenvolvimento são feitas para coletar informações e definir a oportunidade, 

conceito e projeto do produto. Já as atividades de gerenciamento são as atividades usadas para 

controlar e acompanhar os produtos ou o portfólio de produtos que estão em desenvolvimento 

no processo de planejamento da inovação. Essas atividades são principalmente representadas 

pelo processo de decisão que avalia e seleciona as ideias e projetos. 

A partir desse contexto, surge a seguinte pergunta. Quais são as categorias de informações e 

critérios de decisão usados no planejamento da inovação? A resposta dessa pergunta de 

pesquisa traz subsídios para um gerenciamento mais eficaz dos produtos inovadores no 

planejamento da inovação. Isso porque, depois de conhecidos essas categorias, as empresas 

podem controlar tanto as informações que serão buscadas no desenvolvimento de um produto 

no planejamento da inovação, como também averiguar os critérios que são usados para avaliar 

e selecionar as ideias e projetos de novos produtos. 

A proposição dessas categorias de informações e de critérios de decisão é feita por meio de 

revisão bibliográfica, seguida por meio da avaliação com especialistas da área de gestão de 

inovação e desenvolvimento de produtos. 

Nas próximas seções deste artigo são descritos o método de pesquisa, a revisão bibliográfica, 

as categorias de informações e de critérios de decisão e as considerações finais. 

3. Método de pesquisa 
A revisão bibliográfica é executada com foco nos temas relacionados aos atributos escolhidos: 

informações de projeto (atividades de desenvolvimento), critérios de decisão (atividades de 

gerenciamento). A revisão bibliográfica considera artigos de periódicos, anais de congressos e 

livros. As buscas são feitas nas bases de dados Web of Science® e Scopus® por meio de 

palavras-chave. As palavras-chave usadas estão descritas na Figura 1. 
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Tema Palavras-Chave Inglês Palavras-Chave Português 

Contexto 

Planejamento da 

Inovação 

front-end, front end, predevelopment, 

early phases, product planning 

planejamento da inovação, pré-

desenvolvimento, planejamento de 

produto, pré-projeto 

Critérios de decisão 

project selection, portfolio 

management, decision-making, 

decision process, decision criteria, 

selection criteria, prioritization criteria, 

evaluation criteria, assessment criteria 

seleção projetos, gestão portfólio, 

tomada decisão, processo decisão, 

critérios decisão, critérios seleção, 

critérios priorização, critérios 

avaliação 

Informações de 

projeto 

uncertainty, uncertainties, Information 

processing approach, uncertainty 

reduction , product protocol, business 

case, business plan, project definition, 

product definition, product charter, 

innovation charter, project charter. 

incerteza, abordagem processamento 

informações, protocolo de produto, 

caso de negócio, definição de projeto, 

definição de produto, minuta de 

produto, minuta de inovação, minuta 

de projeto. 

 
 

Figura 1 – Palavras-chave usadas na revisão bibliográfica 

O principal objetivo dessa revisão é coletar dados sobre as informações de projeto e os 

critérios de decisão usados no planejamento da inovação. O resultado da revisão bibliográfica 

é usado para a proposição de categorias de informações de projeto e de categorias de critérios 

de decisão. Essa proposição é feita por meio da análise e agrupamento das informações e dos 

critérios que foram encontradas nos trabalhos estudados. Deve-se salientar que o processo de 

análise e construção dessas categorias foi iterativo e envolveu julgamentos qualitativos do 

pesquisador e de outras pessoas com conhecimento na área da pesquisa. 

4. Revisão Bibliográfica 
4.1 Planejamento da inovação 

O processo de planejamento da inovação compreende as fases e atividades iniciais do 

processo de inovação e cria uma ligação com o planejamento estratégico do negócio 

(WHEELWRIGHT e CLARK, 1992). Ele engloba as atividades realizadas antes do 

desenvolvimento das tecnologias e produtos (KOEN et al., 2001), que começam com a 

identificação de uma ideia ou oportunidade e terminam quando a empresa aprova o início do 

desenvolvimento (KHURANA e ROSENTHAL, 1997; COOPER, 2001; CRAWFORD e 

BENEDETTO, 2006). 

No planejamento da inovação são tomadas decisões importantes sobre o mercado alvo, 

proposições de valor, custos e funcionalidades do produto. Essas são então reunidas em um 

conceito e proposta de projeto, que serão usados para guiar os outros processos da inovação 

(KOEN et al., 2001). O conceito do produto deve descrever os objetivos técnicos e comerciais 

do produto e a proposta de projeto deve indicar os recursos necessários, o plano financeiro, 

riscos potenciais e o plano macro de desenvolvimento. Alguns autores denominam essa 

proposta de projeto para um novo produto de caso de negócio (KHURANA e ROSENTHAL, 

1997; COOPER, 2001). 

4.2 Informações de projeto no planejamento da inovação 

O planejamento da inovação traz como resultados para o processo de inovação as 

oportunidades e ideias de novos produtos e tecnologias, o conceito de produto que descreve 

seus objetivos técnicos e comerciais e a proposta de projeto que define as atividades, recursos, 

riscos e o retorno esperado do produto para o negócio. Portanto, de forma geral, esses são os 

resultados que deveriam ser buscados pela organização para um produto em desenvolvimento 

no planejamento da inovação (OLIVEIRA et al., 2010). 
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Os trabalhos existentes sobre o planejamento da inovação descrevem as informações que são 

geradas por meio das atividades. No entanto, para a utilização da abordagem de 

processamento de informações no planejamento da inovação, precisam ser desconsideradas as 

atividades e devem ser identificadas as informações que são processadas. Assim, nesta seção é 

feita uma análise dos trabalhos existentes na bibliografia para ser criada uma lista com essas 

informações. 

Crawford (1980), Bacon et al. (1994); Moenaert et al. (1995), Khurana e Rosenthal (1997); 

Koen et al. (2001) e Cooper (2001) são trabalhos tradicionais sobre o planejamento da 

inovação e mostram as informações que são consideradas, portanto, esses foram escolhidos 

para a identificação das informações. Em alguns autores, as informações já estavam 

destacadas, mas em outros, principalmente nos que mostram modelos para o planejamento da 

inovação, a estratégia adotada para identificar as informações envolveu analisar as entradas e 

saídas das atividades e o documento final, tais como a proposta de projeto, a minuta de 

inovação, o protocolo de produto, o caso de negócio, etc. A seguir são descritas as 

informações mencionadas em cada um dos trabalhos mencionados no inicio deste parágrafo: 

• Crawford (1980): esse autor fez uma análise das informações que eram consideradas 

por várias empresas para a definição do que ele chama de minuta de inovação de produto 

(Product Innovation Charter). Esse documento possui uma vertente estratégica, mas ainda 

assim, fornece uma lista de informações que são consideradas no planejamento da inovação, 

que são: áreas de mercado/produto para atuação do negócio, objetivos estratégicos a serem 

atingidos pelos produtos, programa de atividades e de competências a serem exploradas, 

fraquezas que devem ser evitadas, nível de inovação dos produtos, fontes para inovação, 

restrições e condições especiais a ser atendidas pelos produtos. 

• Bacon et al. (1994): neste trabalho, os autores estudaram o processo de definição dos 

produtos para entender o que poderia afetar seu sucesso nas empresas. Como resultado eles 

indicam uma lista de atividades e as informações que deveriam ser fornecidas em cada uma 

delas. Essas informações são: alinhamento do produto com a estratégia do negócio ou da 

organização; necessidades dos usuários e clientes em termos de desempenho e expectativas de 

custo; competitividade do produto em termos tecnológicos, custo, mercado e manufatura; 

assuntos relacionados a patentes, propriedade intelectual e normas de mercado; 

posicionamento do produto em relação aos usuários e concorrentes; características prioritárias 

do produto; riscos potenciais sobre a tecnologia, manufatura e projeto; canais de 

comercialização no mercado; objetivos e metas de negócio a serem buscadas pelo projeto; e 

recursos financeiros e humanos necessários para o projeto. 

• Moenaert et al (1995): os autores fizeram um levantamento das informações 

adquiridas no planejamento da inovação com o intuito de estudar o impacto da comunicação 

entre a área de pesquisa e desenvolvimento e a área de marketing. As informações descritas 

são: necessidades dos usuários, estratégia de mercado dos concorrentes recursos de marketing 

necessários para o projeto, tecnologia, estratégia tecnológica dos concorrentes, recursos de 

P&D necessários para o projeto. 

• Khurana e Rosenthal (1997): esses autores fornecem uma descrição das informações 

envolvidas no planejamento da inovação quando apresentam os elementos específicos de 

projeto (conceito do produto, definição do produto e planejamento do projeto). Eles 

mencionam as seguintes informações: requisitos de mercado e de produto, plano de 

desenvolvimento, cronograma, necessidades de recurso do projeto, visão geral das 

especificações do produto e seus componentes, necessidades dos usuários, segmentos de 

mercado, posição competitiva, descrição do negócio, alinhamento com os planos de negócio e 

tecnologia existentes, tecnologias potencias, descrição visual do produto, custo esperado, 
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desempenho do produto, custo do projeto, tempo de lançamento no mercado, requisitos 

regulatórios, atividades e prioridades do projeto, cronograma macro, necessidades de recursos 

e potenciais contingências. 

• Koen et al. (2001): neste trabalho as informações necessárias no planejamento da 

inovação são indicadas em cada uma das atividades e partes descritas para o modelo de 

desenvolvimento de novo conceito. Foram identificadas as seguintes informações: estratégia 

do negócio, fatores competitivos, competências organizacionais, nível de maturidade das 

tecnologias, necessidade de mercado, necessidade do negócio, potencial da oportunidade, 

posição competitiva, tendências de mercado e tecnologia, riscos de mercado e tecnologia, 

necessidades de investimentos, competências organizacionais, retorno financeiro, potencial do 

mercado, necessidades dos clientes, maturidade da tecnologia, riscos do projeto. 

• Cooper (2001): neste modelo do processo de inovação, que faz uma descrição 

detalhada tanto das fases e atividades, quanto das reuniões de avaliação entre fases, o autor 

descreve as informações que devem ser conhecidas para que o projeto seja considerado nas 

reuniões de avaliação. Neste caso foi considerada a lista de informações indicadas para a 

reunião que decide sobre o desenvolvimento do produto, pois essa é a que apresenta o 

conjunto completo de informações esperado para o planejamento da inovação, o qual inclui: 

pesquisa de mercado; necessidades, requisitos, benefícios desejados e definidos para os 

usuários; dados de teste do conceito e de intenção de compra dos clientes, análise competitiva 

(concorrentes, preços e participação de mercado), plano preliminar de mercado, resultadas da 

analise de viabilidade técnica do produto, previsão da solução técnica e dos riscos envolvidos, 

mercado alvo do produto, posicionamento do produto, estimativa de preço de venda, 

requisitos do produto; estimativa de custos de desenvolvimento, de tempo para lançamento no 

mercado e dos recursos necessários; previsão da solução de manufatura; estimativa dos custos 

de produção, de equipamentos e instalações; dados sobre normas e legislações, dados 

financeiros (retorno sobre investimento, análise sensibilidade, valor presente líquido), plano 

com ações para a próxima fase do projeto. 

4.3 Processo e critérios de decisão no planejamento da inovação 

O processo de inovação é marcado pela constante de necessidade de decisões que definem e 

guiam o desenvolvimento das novas tecnologias e produtos. No planejamento da inovação, 

essas decisões são consideradas ainda mais críticas para o sucesso do processo de inovação 

(VERWORN, HERSTATT e NAGAHIRA, 2008), pois são elas que definem e selecionam os 

novos produtos e tecnologias que serão desenvolvidos (KHURANA e ROSENTHAL, 1997; 

KOEN et al., 2001). Portanto, se produtos ou tecnologias forem selecionados ou cancelados 

erroneamente, tem-se efeito direto no desempenho da inovação. 

O processo de decisão no planejamento da inovação tem sido aplicado predominantemente 

por meio da utilização de reuniões de avaliação de projetos – os gates – e de reuniões para o 

gerenciamento do portfólio de projetos e produtos da organização. Nessas reuniões são 

utilizados, de forma integrada, diversos métodos e ferramentas que ajudam na realização de 

análises financeiras e de riscos, na avaliação estratégica, na alocação de recursos, no 

planejamento dos projetos, entre outros (COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 2001). 

Alguns autores destacaram que o processo de decisão no planejamento da inovação pode ser 

diferenciado em duas partes principais: uma referente ao processo de avaliação e seleção 

individual dos projetos e outra referente ao processo de gestão do conjunto de projetos que 

formam o portfólio da organização (ARCHER e GHASEMZADEH, 1999; COOPER, 

EDGETT e KLEINSCHMIDT, 2001). Ambas as partes são interdependentes e juntas são 

capazes de garantir um maior desempenho do planejamento da inovação. No entanto, 
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dependendo das características do negócio, uma pode predominar sobre a outra (COOPER, 

EDGETT e KLEINSCHMIDT, 2001). 

De forma geral, uma decisão pode ser explicada por meio de um ou mais critérios de decisão. 

Por exemplo, quando uma empresa decide investir no desenvolvimento de um produto, ela 

pode ter considerado o potencial de retorno financeiro do produto e a necessidade de entrada 

em um novo mercado, ou ela pode também ter tomado tal decisão devido à disponibilidade de 

recursos e motivação organização para criar um determinado produto. Enfim, independente da 

decisão, existem critérios que podem ajudar na sua explicação (CAMPBELL, WHITEHEAD 

e FINKELSTEIN, 2009; MOENAERT et al., 2010). 

Este trabalho faz um levantamento dos critérios de decisão usados para avaliar e selecionar os 

novos produtos e, então, descreve quais critérios são comumente utilizados nas decisões feitas 

no planejamento da inovação. Os trabalhos selecionados para a identificação dos critérios de 

decisão foram: Cooper (2001), Cooper, Edgett e Kleinschmidt. (2001), Carbonell-Foulquie, 

Munuera-Aleman e Rodriguez-Escudero (2004); Crawford e Benedetto (2006) e Moenaert et 

al. (2010). Esses foram escolhidos porque possuem aceitação acadêmica e descrevem, de 

forma clara, critérios usados no planejamento da inovação. 

Os trabalhos de Cooper (2001) e Cooper, Edgett e Kleinschmidt. (2001) possuem uma 

abordagem parecida e indicam critérios usados nas reuniões de gestão do portfólio e nas 

reuniões de avaliação de projetos (gates). Os autores apresentam critérios que eles classificam 

como critérios que podem ou não ser atendidos (should-meet criteria) e critérios que tem que 

ser atendidos (must-meet criteria). Entre os critérios que podem ser atendidos, eles destacam: 

• Critérios estratégicos: nível de alinhamento com a estratégia do negócio e importância 

estratégica do projeto para o negócio. 

• Vantagem do produto: o quanto o produto oferece benefícios únicos para os 

usuários/clientes (não disponível em produtos concorrentes), o quanto o produto atende às 

necessidades dos clientes melhor do que os produtos concorrentes, o quanto o produto fornece 

de retorno sobre o valor monetário investido pelo cliente. 

• Atratividade do mercado: tamanho do mercado, taxa de crescimento do mercado, 

situação competitiva (força, intensidade, baixa competição por preços). 

• Sinergias (aproveitamento das competências primárias): aproveitamento das forças e 

recursos do negócio em relação ao marketing, distribuição e vendas; aproveitamento do 

conhecimento técnico e experiências existentes; aproveitamento das capacidades de 

manufatura e operações e das instalações. 

• Viabilidade técnica: tamanho da lacuna técnica, complexidade técnica do projeto, 

incerteza técnica do resultado. 

• Risco versus Retorno: lucratividade esperada, percentual de retorno, tempo de retorno 

do investimento, nível de certeza da estimativa de retorno, lucro e vendas, grau de custo e 

facilidade de execução do projeto. 

Para os critérios que tem que ser atendidos, eles mostram: alinhamento estratégico, existência 

de necessidade de mercado, probabilidade razoável de viabilidade técnica, vantagem do 

produto (benefícios únicos para o cliente, bom retorno sobre o valor monetário para o cliente), 

atender às políticas ambientais de saúde e segurança, retorno maior que o risco e inexistência 

de barreiras para falha do projeto. 

Carbonell-Foulquie, Munuera-Aleman e Rodriguez-Escudero (2004) estudaram a utilização 

dos critérios de decisão no planejamento da inovação com o intuito de analisar os critérios 

usados quando eram envolvidos projetos inovadores de sucesso. Em sua análise, eles 

consideraram a seguinte lista de critérios: custo total do projeto para um ciclo de tempo 

específico, disponibilidade de recursos, alinhamento com a estratégia do negócio, janela de 
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oportunidade, aproveitamento dos recursos técnicos do negócio, aproveitamento dos recursos 

de mercado do negócio, potencial de criação de patente do produto, qualidade do produto, 

aceitação de mercado do produto, satisfação do produto, taxa de retorno do produto, tempo de 

retorno do investimento, margem de lucratividade, volume de vendas, participação de 

mercado, crescimento das vendas no longo prazo. 

Crawford e Benedetto (2006) mostram uma lista detalhada de critérios, que são divididos 

entre critérios técnicos e comerciais. Os autores destacam que as empresas devem adaptar 

essa lista conforme suas necessidades. Isto é, elas devem considerá-la como uma ferramenta 

para auxiliar na tomada de decisão e não como o objetivo do processo de decisão. Os critérios 

indicados pelos autores são: 

• Critérios técnicos: dificuldade da tarefa técnica, necessidade de habilidades técnicas, 

necessidade de habilidade de desenvolvimento, processos e equipamentos técnicos, taxa de 

mudança tecnológica, garantia de superioridade de projeto, proteção do projeto (patente), 

necessidade serviço técnico, processos e equipamentos de manufatura, disponibilidade de 

colaboração com vendedor, probabilidade de custo competitivo, probabilidade da qualidade 

do produto, probabilidade de velocidade para o mercado, disponibilidade de pessoas para 

equipe, necessidades de investimento monetário, restrições legais. 

• Critérios de mercado: volatilidade do mercado, probabilidade de participação de 

mercado, probabilidade de vida do produto, similaridade da vida do produto, requisitos da 

força de vendas, requisitos de promoção, clientes alvo, distribuidores, revendedores, 

importância da tarefa para o usuário, grau de necessidades não atendidas, probabilidade de 

preencher as necessidades, concorrência, requisitos de atendimento, efeitos ambientais, 

aplicações globais, propagação de mercado, integração de clientes, probabilidade de lucros. 

Moenaert et al. (2010) investigaram o que realmente motivava as decisões tomadas no 

planejamento da inovação. Como resultado, eles definiram quatro grupos de critérios e 

analisaram o quanto cada grupo influenciava na decisão final. A seguir são descritos os 

grupos propostos pelos autores e alguns critérios envolvidos: oportunidade (criação de 

negócio, eficiência de negócio), viabilidade (alinhamento com as políticas corporativas, 

necessidades de recursos, flexibilidade, qualidade da equipe), alavancagem (geração de novos 

negócios em outras unidades de negócio, alavancagem do negócio ao longo do tempo), 

competitividade (resposta a oportunidades e ameaças, tamanho da vantagem competitiva, 

sustentabilidade da vantagem competitiva). 

5. Definição das categorias de informações de projeto 
Como resultado do trabalho realizado, foram definidas 15 categorias de informações, as quais 

são descritas a seguir: 

1. Mercado: compreende informações gerais sobre o mercado no qual o produto pretende 

ser lançado, tais como: tamanho do mercado, situação competitiva, normas e políticas 

que regulamentos a venda dos produtos, etc. 

2. Posicionamento do produto: compreende informações sobre o mercado alvo e os 

segmentos de atuação do produto, sobre os objetivos e metas do produto e sobre as 

características de preço, desempenho e competitividade do produto dentro da posição 

definida. 

3. Benefícios e requisitos do produto: compreende informações sobre o que o usuário 

espera e deseja do produto em termos de qualidade, desempenho, funções, benefícios, 

características, etc. 

4. Estratégia de inovação e negócio: compreende informações sobre os objetivos, metas e 

delimitações que a organização e o negócio estabelecem e que o desenvolvimento de 

novos produtos deve seguir e contribuir. 
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5. Cadeia de suprimentos: compreende informações sobre os materiais, equipamentos, 

recursos, fornecedores e processos necessários para o desenvolvimento, produção e 

comercialização do produto.  

6. Canais de marketing: compreende informações sobre os recursos, redes de distribuição 

e processos necessários para realizar a comercialização e entrega dos produtos aos 

clientes e usuários  

7. Plano de desenvolvimento: compreende informações sobre que atividades, recursos e 

competências, tempo e riscos envolvidos com o desenvolvimento e lançamento do 

produto no mercado. 

8. Sistema, características e tecnologias: compreende informações sobre o projeto e 

soluções técnicas que pretendem ser adotadas para formar a arquitetura e criar a 

proposta técnica do produto. 

9. Requisitos de manufatura: compreende informações sobre os recursos, equipamentos, 

processos necessários para a produção e comercialização do produto. 

10. Nível de prontidão das tecnologias: compreende informações sobre a capacidade e 

prontidão para uso das tecnologias que precisam ser utilizadas no projeto técnico do 

produto. 

11. Patentes e propriedade intelectual: compreende informações sobre as patentes e 

propriedade intelectual que estão relacionadas às soluções técnicas que precisam ser 

utilizadas na concepção do produto. 

12. Custos do produto e de desenvolvimento: compreende informações sobre a expectativa 

de custos para o desenvolvimento completo do projeto do produto e também sobre o 

custo estimado em materiais e processos para sua produção. 

13.  Dados econômicos e financeiros: compreende informações sobre os valores 

financeiros para o desenvolvimento do produto e também para sua comercialização, 

incluindo expectativas de retorno financeiro, taxas de negociação e impostos, margem 

de lucro praticada no mercado alvo, etc. 

14. Competências organizacionais necessárias: compreende informações sobre as 

competências humanas que a organização precisa possuir ou contratar para ser capaz 

de desenvolver, produzir e comercializar o produto. 

15. Provável líder e/ou equipe de projeto: compreende informações sobre as pessoas e 

equipes envolvidos com a proposição do projeto ou que tem 

predisposição/comprometimento para participar do desenvolvimento do projeto do 

produto 

 

6. Definição das categorias de critérios de decisão 
Da mesma forma que para as informações, foram definidas oito categorias de critérios de 

decisão, que são descritas a seguir: 

1. Retorno financeiro: envolve os critérios de decisão que medem o valor financeiro que 

o produto traz de volta para o negócio. São parte desse grupo o retorno sobre 

investimento, o tempo de retorno do investimento, a taxa interna de retorno, etc. 

2. Alinhamento estratégico: envolve os critérios de decisão que verificam a existência de 

alinhamento ou contribuição do produto com as estratégias, objetivos, metas e 

interesses da corporação ou do negócio no qual está inserido. 

3. Competitividade do produto: envolve os critérios que classificam a capacidade do 

produto em superar seus concorrentes no mercado, tanto por melhor desempenho 

técnico, quanto por ser mais atrativo em relação a qualquer em qualquer outra 

dimensão de valor para o cliente e usuário. 



 

XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Produção 

Bento Gonçalves, RS, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

9 

4. Comprometimento organizacional: envolve os critérios que tratam da avaliação da 

motivação, comprometimento ou interesse das pessoas da organização em desenvolver 

o produto. 

5. Viabilidade técnica do projeto: envolve os critérios que consideram a probabilidade da 

solução técnica do produto para atender ao desempenho e requisitos necessários, 

consequentemente, também envolvem critérios relacionados com riscos técnicos. 

6. Viabilidade comercial do projeto: envolve os critérios que consideram a probabilidade 

do modelo de comercialização e da proposta de benefícios do produto ter sucesso no 

mercado com a aceitação pelos clientes e usuários. 

7. Necessidades de recursos: envolve os critérios que avaliam a quantidade de recursos 

financeiros e humanos que precisam ser investidos no desenvolvimento e 

comercialização do produto. 

8. Tempo para lançamento no mercado: envolve os critérios que verificam o tempo 

esperado para que o produto esteja disponível no mercado e, portanto, seja capaz de 

criar valor para seus clientes e negócio. 

7. Considerações finais 
Este artigo apresenta uma pesquisa que tem como objetivo identificar por meio da revisão da 

literatura as categorias de informações de projeto e de critérios de decisão usadas no 

planejamento da inovação. O conhecimento dessas categorias é importante, pois pode ajudar 

no melhor gerenciamento do produtos inovadores, conforme descrito em Oliveira et al. 

(2011). 

As informações levantadas na revisão bibliográfica permitiram a proposição de 15 categorias 

de informações de projeto: mercado, posicionamento do produto, benefícios e requisitos do 

produto, estratégias de inovação e negócio, cadeia de suprimentos, cadeia de marketing, plano 

de desenvolvimento, sistemas, características e tecnologias, requisitos de manufatura, nível de 

prontidão das tecnologias, patentes e propriedade intelectual, custos do produto e de 

desenvolvimento, dados econômicos e financeiros, competências organizacionais necessários, 

provável líder e/ou equipe de projeto. 

Na segunda parte da revisão foram coletados dados que apoiaram a proposição de oito 

categorias de critérios de decisão: retorno financeiro, alinhamento estratégico, 

competitividade do produto, comprometimento organizacional, viabilidade técnica do projeto, 

viabilidade comercial do projeto, necessidade de recursos, tempo para lançamento do produto. 

Os resultados obtidos por este trabalho tem contribuição para teoria, pois fazem uma 

compilação das informações e critérios usados no planejamento da inovação. E também uma 

contribuição para a prática, pois descrevem categorias que podem ser utilizadas por empresas 

no gerenciamento dos seus produtos no planejamento da inovação. 

Podem existir limitações nas categorias definidas devido à abrangência limitada da revisão 

bibliográfica. Portanto, as categorias devem ser tratadas como uma proposta inicial que pode 

ser atualizada por outros trabalhos. Além disso, a proposta não foi avaliada em casos práticos, 

o que poderia ajudar na sua consolidação. 

Para trabalhos futuros, propõe-se a realização de uma revisão bibliográfica sistemática para 

verificar e complementar as categorias de informações e critérios propostas aqui e, também, a 

realização de estudos de casos para testar na prática a utilização dessas categorias. 

Os resultados deste artigo fazem parte de um projeto de pesquisa mais amplo que visa o 

desenvolvimento de um método para o gerenciamento eficaz de produtos inovadores no 

planejamento da inovação. 

 

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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