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“Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz 

com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 

Por ele, não só tivemos acesso, pela fé, a esta graça 

na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da 

esperança da glória de Deus. 

E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas 

tribulações, sabendo que a tribulação gera a 
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e a virtude provada desabrocha em esperança. 

E a esperança não decepciona, porque o amor de 

Deus foi derramado em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado. ”  
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RESUMO 

O presente estudo visa a avaliar a aderência dos aspectos conceituais da Inovação e do 

Planejamento Tecnológico na elaboração de um modelo de plano de negócio, denominado 

Plano de Negócio Estendido, para o projeto de uma empresa de base tecnológica em formação. 

Para a consecução de tal objetivo, trabalhou-se inicialmente com métodos e ferramentas como 

o Tecnhology Stage-Gate, o Processo de Desenvolvimento de Produtos Tradicional e o 

Tecnhology Roadmapping. Como complemento a estas ferramentas, dado o estágio de 

desenvolvimento do negócio, foram trabalhadas nuances estratégias que culminaram na 

concepção de um novo modelo de Planejamento Tecnológico, agora adequado para projetos 

de negócio nos quais tanto a tecnologia quanto o produto no qual esta será embarcada estão 

em fase de desenvolvimento. Suporta-se assim a postergação da aplicação laboratorial da 

tecnologia e da realização de testes mercadológicos, vislumbrando o prosseguimento das 

atividades estando a empresa, potencialmente inserida, em uma incubadora de base 

tecnológica. A partir disto, pôde-se constatar a significativa relevância dos conceitos de 

Inovação e do Planejamento Tecnológico para a concepção de um plano de negócio amplo e 

flexível, adequado às necessidades atuais das empresas de base tecnológica, que se inserem 

em um ambiente de mercado ao mesmo tempo promissor e desafiador. 

 

Palavras-chave: Inovação, Planejamento Tecnológico, Plano de Negócio Estendido, Empresa 

de Base Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present study aims to evaluate the adherence of the conceptual aspects of Innovation and 

Technological Planning in the elaboration of a business plan model, called the Extended 

Business Plan, for the project of a technology-based company in training. To achieve this goal, 

we initially worked with methods and tools such as the Tecnhology Stage-Gate, the 

Traditional Product Development Process and the Tecnhology Roadmapping. As a 

complement to these tools, given the stage of business development, strategies were worked 

out that culminated in the design of a new Technological Planning model, now suitable for 

business projects in which both the technology and the product in which it will be shipped are 

in the development phase. It supports the postponement of the laboratory application of the 

technology and the conducting of market tests, looking for the continuation of the activities 

being the company, potentially inserted, in a technology-based incubator. From this, it was 

possible to verify the significant relevance of the concepts of Innovation and Technological 

Planning for the design of a broad and flexible business plan, adapted to the current needs of 

technology-based companies, which are inserted in a promising and challenging market 

environment. 

 

Keywords: Innovation, Technological Planning, Extended Business Plan, Technology-based 

Company. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Dentro do cenário mais recente do mercado caraterizado pela intensa 

competitividade das empresas que pretendem manter, expandir ou criar seu espaço em meio à 

concorrência, o estabelecimento de diferenciais em produtos e/ou processos geradores de 

valor é essencial para a continuidade ou inserção do negócio neste ambiente. Com este intuito, 

um dos principais vetores que pode ser utilizado como alavanca para as organizações está 

centrado no amplo contexto da inovação. Tem-se a partir do conhecimento de seus conceitos, 

métodos e ferramentas uma fonte repleta de possibilidades para se auxiliar no caminho rumo à 

vantagem competitiva. 

 De forma mais enfática, aproximando os aspectos da inovação para os novos 

empreendimentos, como os lançados pelas Empresas de Base Tecnológica (EBTs)1, destaca-

se o Planejamento Tecnológico como ferramenta para o advento de novos negócios. 

Atualmente, a prática mais difundida para o planejamento do negócio ainda é a elaboração do 

chamado Plano de Negócio convencional, no entanto, como mencionado no segundo capítulo 

do presente trabalho, o seu direcional voltado à avaliação da viabilidade econômica e 

financeira do projeto não suporta por completo os aspectos de desenvolvimento das 

tecnologias e a forma de incorporação das mesmas nos produtos idealizados ao longo do 

tempo. Este fato torna-se prejudicial ao andamento do negócio pelos riscos atribuídos a 

execução do projeto. A fim de preencher esta lacuna, pode-se então partir para a elaboração 

de um Planejamento Tecnológico, que somado à pratica comum de maior uso já citada, será 

consolidado em um documento único, o Plano de Negócio Estendido (PNE). 

 

 

 

                                                 

1  Empresa de Base Tecnológica (EBT) é uma empresa de qualquer porte ou setor que tenha na inovação 

tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva, congregando os conceitos de inovação e 

empreendedorismo (ZAMPIERI et al., 2011). 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Sob a ótica do contexto nacional para o desenvolvimento de um negócio, percebe-se 

a necessidade da avaliação, por parte dos idealizadores, do escopo de todo o projeto, com 

destaque para as questões do “como será feito?”, “quais ferramentas subsidiarão a chegada ao 

alvo proposto?” e “qual estratégia  a ser adotada para determinado período do projeto perante 

o mercado?”, tudo isto, com a intenção de favorecer o start de um novo empreendimento e 

sua manutenção nos horizontes de tempo de curto, médio e longo prazo. Neste sentido, 

idealmente, de forma prévia à validação do modelo de negócio que está sendo proposto, 

identifica-se a importância de assegurar também a tecnologia que está sendo ou será 

empregada para suportar sua execução. 

Direcionando o foco para as empresas de base tecnológica, referenciadas no presente 

trabalho, cabe ressaltar a existência de um acentuado ambiente de riscos e incertezas tanto 

acerca do mercado quanto das próprias tecnologias de trabalho, que devem ser superados 

através das técnicas e metodologias de planejamento utilizadas pelo empreendedor e pelo 

apoio de políticas à pesquisa e desenvolvimento (P&D) para fomento das atividades 

inovadoras. Pode-se citar, por exemplo, a existência de Incubadoras de Base Tecnológica 

(IBTs) de apoio a formatação de negócios inovadores até sua entrada no mercado e o recente 

marco legal da inovação, correspondente à Lei nº 13.243/20162, a qual, em linhas gerais, 

permite que as universidades públicas e empresas privadas possam trabalhar de maneira mais 

próxima, possibilitando, dentre outras prerrogativas, que professores em regime de dedicação 

integral possam desenvolver pesquisas dentro de empresas e que os laboratórios universitários 

estejam abertos para players do mercado objetivando o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Dado o cenário apresentado, o estudo em questão, visa utilizar das duas vertentes de 

atenuação de riscos e incertezas para a concepção de um projeto inovador, de forma, 

primeiramente, a elaborar um Plano de Negócio Estendido, com detalhes à construção de um 

Planejamento Tecnológico e o início do processo de inserção no mercado por intermédio de 

uma Incubadora de Base Tecnológica. 

                                                 

2 Brasil, Congresso Nacional (2016). 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Este estudo é direcionado à apresentação e análise dos principais conceitos, 

classificações e metodologias atrelados à inovação, com destaque para as abordagens 

referentes ao Planejamento Tecnológico. O referencial apresentado tem sua aplicação voltada 

à elaboração de um Plano de Negócio Estendido para o projeto de uma empresa de base 

tecnológica em formação no ramo de softwares de controle para sistemas logísticos. Neste 

sentido, o autor reserva-se no direito de atribuir menor enfoque ao negócio e maior destaque 

no tratamento dos aspectos tecnológicos inerentes ao projeto. Têm-se como perguntas 

direcionadoras deste trabalho: Qual a relevância do planejamento tecnológico como 

incremento à estrutura de um plano de negócio tradicional? Como gerenciar o emprego das 

metodologias e ferramentas da inovação e do planejamento tecnológico na concepção de uma 

empresa de base tecnológica? Qual a representatividade do referencial teórico em inovação 

para um empreendedor em fase de introdução no mercado? 

1.4 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a aderência dos aspectos conceituais da 

Inovação e do Planejamento Tecnológico na elaboração de um modelo de plano de negócio, 

denominado Plano de Negócio Estendido, para o projeto de uma empresa de base tecnológica 

em formação. Nesse sentido, o foco pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

 

 Descrever os principais aspectos conceituais que circundam a temática da inovação, 

em especial, da inovação tecnológica; 

 Apresentar as principais referências de ferramentas e metodologias acerca do 

planejamento tecnológico, bem como suas fases de desenvolvimento; 

 Discorrer sobre a construção de um plano de negócio de uma EBT, detalhando a 

experiência de incremento do planejamento tecnológico para a formatação de um 

plano de negócio estendido; 

 Apresentar um novo modelo de planejamento tecnológico, adequado para projetos de 

negócio nos quais tanto a tecnologia quanto o produto no qual esta será embarcada 

estão em fase de desenvolvimento. 
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1.5 METODOLOGIA 

Considerando as classificações apresentadas por Silva e Menezes (2005), o trabalho, 

em seu escopo geral, caracteriza-se como “exploratório”, por propiciar maior familiaridade da 

influência dos aspectos gerais da Inovação e do Planejamento Tecnológico na construção de 

um plano de negócio estendido. É também norteado por uma pesquisa “aplicada”, por gerar 

conhecimentos para um propósito prático dirigido à solução de um problema específico, que 

neste caso se orienta para a elaboração de um PNE. Possui ainda uma abordagem qualitativa 

ao trabalhar com a interpretação do subjetivo ao prático, por intermédio da aplicação do 

escopo teórico já mencionado na concepção do projeto de negócio. Por fim, configura-se pelo 

método de pesquisa-ação, empregando o referencial bibliográfico das ferramentas de 

planejamento tecnológico com vista a gerar um plano de maior qualidade e adequado à 

realidade de uma empresa de base tecnológica em formação. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por quatro capítulos, contando esta introdução, a qual é 

seguida pela apresentação dos conceitos, classificações e metodologias que concernem à 

inovação, além do destaque aos métodos e técnicas de apoio, etapas e atividades do 

planejamento tecnológico. No terceiro capítulo, é apresentado o descritivo da construção do 

plano de negócio estendido para uma empresa de base tecnológica. Por fim, no último 

capítulo, são salientadas algumas considerações do autor relativas ao estudo dos aspectos de 

inovação e, especialmente, à aplicação do planejamento tecnológico no contexto 

empreendedor. 

 

2 INOVAÇÃO: CONCEITOS, CLASSIFICAÇÕES E METODOLOGIAS 

Esse capítulo apresenta as principais definições, tipologias e ferramentas inerentes à 

inovação juntamente ao estudo das inovações tecnológicas. É dada ênfase para abordagens 

relativas ao desenvolvimento do processo de inovação nas empresas e à construção do 

planejamento tecnológico de um produto, bagagem conceitual necessária para o objetivo deste 

trabalho. 
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2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS DA INOVAÇÃO 

Atualmente, no que concerne aos métodos de alavancagem de desempenho, as 

empresas estão se tornando cada vez mais semelhantes entre si tendo em vista o foco 

direcionado ao alcance de patamares mais elevados de eficiência operacional. Scherer e 

Carlomagno (2009) afirmam que o conteúdo das estratégias organizacionais está apresentando 

um padrão unificado de convergência para vários setores da economia. Isto é devido ao 

grande desenvolvimento dos conceitos de gestão da qualidade consolidados especialmente a 

partir da década de 1990, voltados ao aumento de produtividade e confiabilidade e à redução 

de desperdício, variabilidade e, consequentemente, custos. No entanto, dentro de um ambiente 

extremamente competitivo como o mercado, o fundamento elucidado por Porter (1992) 

quanto à vantagem competitiva se configura de grande importância e, dentre outras formas, é 

concebido através da habilidade das corporações de mobilizar conhecimento, tecnologia e 

experiências para dar origem a produtos, processos ou serviços no contexto da inovação. 

Através desta pode-se romper com as práticas atuais e saltar à frente da concorrência.  

Partindo da abordagem conceitual, a inovação é um tema de amplas definições entre 

os autores que discorrem sobre o assunto. Existem abordagens voltadas aos aspectos 

econômicos, sociais, de geração de valor para as empresas, de canal de criatividade 

corporativa, de exploração de ideias e de métodos e práticas organizacionais para 

desenvolvimento de produtos e processos. De modo geral, é possível extrair dessas 

abordagens pontos em comum, com destaque à ideia de novidade e mudança (MARTINS, 

2011). Na visão de Zaltman, Duncan e Holbek (1973), as inovações têm a possibilidade de 

criar mudança social, que, posteriormente, é capaz de fomentar outras inovações que podem 

reagir com as estruturas precedentes. De acordo com a concepção destes autores, o termo 

inovação é empregado em três contextos distintos, sendo eles: “invenção”, em referência ao 

processo criativo originado da combinação de conceitos de alguma forma ainda não explorada 

anteriormente; “adoção”, que se associa à integração da inovação ao repertório 

comportamental de quem a adota e “ideia do novo”, que enfatiza o viés que alguma coisa é 

nova de forma independente de sua adoção. 

Na visão da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

através da publicação do Manual de Oslo3 (1997), tem-se o seguinte conceito de inovação: 

                                                 

3 De edição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Manual de Oslo é a 

principal fonte internacional de diretrizes para coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras na indústria. 
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Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho, ou nas relações externas (MANUAL DE 

OSLO, 1997, p.55). 

 

Na concepção de Dosi (1988), atribui-se inovação à descoberta, experimentação, 

desenvolvimento e imitação, além de considerar certas prerrogativas de incertezas, opinião 

esta compartilhada em parte por Scherer e Carlomagno (2009) ao citarem a relação existente 

entre inovar, tolerar erros e assumir riscos. O complemento da opinião destes autores sugere 

que a inovação leva tempo para ser concebida, além de valorizar as pessoas e não somente 

inventar, levando a resultados concretos. 

2.2 TIPOS DE INOVAÇÃO 

Conforme menciona Moreira e Queiroz (2007), há quase meio século vários 

estudiosos têm desenvolvido modelos e estruturas conceituais sobre o tema inovação com o 

objetivo de estabelecer formatos para melhor identificar os tipos existentes no referido campo 

de conhecimento. Neste tópico serão apresentadas algumas propostas concebidas por 

diferentes autores, dando enfoque mais representativo àquela descrita no Manual de Oslo.  

Em uma concepção inicial, pode-se mencionar a classificação baseada no foco, cujo 

modelo foi proposto por Knight (1967). Segundo ele, têm-se quatro tipos de inovação com 

alto grau de relacionamento. Esta divisão é dada em inovações no produto ou no serviço, 

referentes ao fornecimento e produção de novos produtos e serviços pela empresa; inovações 

de processo de produção, as quais representam avanços tecnológicos na empresa ao trabalhar 

com a inserção de novos elementos nas tarefas da companhia; inovações na estrutura 

organizacional, que se concentram em aspectos de gerenciamento da empresa, sejam nas 

relações de autoridade, sistemas de comunicação ou alocação de trabalho e inovações nas 

pessoas, direcionadas à educação e treinamento dos recursos humanos dentro da organização.  

Scherer e Carlomagno (2009) ressaltam que os tipos de inovação devem guardar 

consistência com a estratégia desenhada pela empresa para seu negócio, estar em consonância 

com o perfil de inovação presente no setor de atuação e levar consigo as intenções de 

crescimento. A tipologia da inovação apresentada pelos autores é baseada em três aspectos: 

intensidade, dimensão e dependência. A intensidade é visualizada, por exemplo, ao se tratar 

de inovação incremental, com grau moderado de novidade e ganhos representativos em 
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qualidade, enquanto que a inovação radical é relacionada a transformações significativas no 

processo produtivo, produtos e serviços disponíveis na empresa. Quanto ao fator dimensão, a 

visão dos autores é pautada no trabalho de Sawhney et al. (2006), o qual propõe doze 

perspectivas que auxiliam no processo de inovação no sentido de melhorar sua produtividade. 

Essas dimensões são centralizadas em quatro polos: oferta, clientes, processo e presença. As 

demais vertentes vistas como alternativas são: plataforma, soluções, experiência do 

consumidor, captura de valor, organização, cadeia de fornecimento, relacionamentos e marca. 

Pode-se verificar mais claramente estas possibilidades na ferramenta denominada Radar da 

Inovação, apresentada na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Radar da inovação 

Fonte: Sawhney et al. (2006) 

 

Para o terceiro aspecto apontado por Scherer e Carlomagno (2009), referente à 

dependência, pode-se enquadrar as inovações como autônomas ou sistêmicas. Inovações que 

suportem vantagens e retornos positivos para as organizações e cujo desenvolvimento é feito 

em paralelo com as demais funções do negócio são ditas autônomas. O oposto ocorre para as 

inovações sistêmicas, as quais necessitam de outras inovações relacionadas para acontecerem 

efetivamente. 

Vale salientar que o radar da inovação apresentado acima possibilita a análise 

conjunta dos três aspectos de Scherer e Carlomagno (2009). Em sua construção, têm-se linhas 

ou “raios” partindo do centro que representam as dimensões do negócio a serem exploradas 

pela empresa. Para cada uma delas, apresenta-se a possibilidade de sete níveis de intensidade 

para a inovação. Sawhney et al. (2006) destacam que os primeiros dois níveis fornecem o 

indicativo de melhoria, dos seguintes até o quinto nível são identificadas as inovações de 
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ordem incremental e complementa-se com o sexto e sétimo níveis indicando as inovações 

radicais. Visualizar comparativamente as intensidades das diferentes dimensões do radar 

aponta para a interligação das atividades inovadoras da organização e permite, 

consequentemente, compreender como os resultados alcançados dependem da diversificação 

de trabalhos. 

Retomando as definições conceituais de inovação, a visão apresentada no Manual de 

Oslo (1997) apud Martins (2011) sugere que todas as inovações devem conter algum grau de 

novidade. A partir disto, três divisões para o termo novidade são colocadas. Como requisito 

mínimo para ser considerada inovação, a mudança deve ser inédita para a empresa. Esta 

mesma mudança pode ser nova para o mercado e para o mundo, tendo em vista a 

implementação ou não por outras empresas e a possibilidade de ser a pioneira no mercado em 

âmbito geral. É destacada no Manual de Oslo a classificação da inovação em quatro tipos: de 

produto, de processo, de marketing e organizacional.  A seguir, detalha-se esta tipologia:  

 

 Inovação de produto: traduz-se na entrada de um novo bem ou serviço, podendo 

também se referir a alguma melhoria significativa dentro de seu escopo de aplicação. Um 

produto novo é aquele cujas especificações técnicas, matérias-primas e componentes 

incorporados diferem expressivamente dos demais produtos introduzidos pela organização. 

Um aperfeiçoamento significativo de um bem ou serviço se faz através de mudanças nas 

características fundamentais associadas à sua finalidade; 

 Inovação de processo: métodos novos de entrega, introdução de novos 

equipamentos em atividade de apoio à produção, métodos de produção até desconhecidos ou 

aperfeiçoados são exemplos de inovação de processo. Conceitualmente, este tipo de inovação 

pode objetivar produzir ou entregar produtos novos ou melhorados, os quais não podem ser 

fabricados ou terem sua logística de distribuição funcionando pelos métodos convencionais da 

companhia. O viés deste tipo de inovação recai na alavancagem do aumento da qualidade dos 

bens ou serviços ou ainda na redução dos custos unitários atrelados à atividade; 

 Inovação de Marketing: assim como nas demais classificações supracitadas, a 

própria denominação sugere o entendimento deste tipo de inovação. Pode ser concebido frente 

a um novo método de marketing com alterações significativas na concepção do produto 

originário ou em sua embalagem, no posicionamento do produto no mercado, em sua 

promoção ou precificação; 
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 Inovação Organizacional: refere-se à implementação de uma nova forma de 

trabalho nas práticas de negócio da empresa, na organização interna das atividades ou nas 

relações externas com fornecedores e clientes.  

Os dois primeiros tipos, referentes à classificação de produto e processo, são 

integrantes de um conceito de maior amplitude, o de Inovação Tecnológica. Este, juntamente 

à abordagem adicional de Atividades Inovativas, é destacado no tópico seguinte, haja visto o 

embasamento conceitual necessário para o escopo ao qual se destina o presente trabalho. 

2.3 MODELOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ATIVIDADE INOVATIVA 

De forma a conquistar melhorias no desempenho produtivo e comercial de uma 

organização, uma das palavras-chave a ser considerada é mudança. Neste sentido, os esforços 

gerenciais, intelectuais e financeiros constituintes de atividades inovativas suplantam o 

desenvolvimento da inovação tecnológica dentro das empresas em direção potencial ao 

mercado. Próxima aos conceitos já apresentados, a inovação tecnológica corresponde à 

introdução no mercado de um produto ou processo novo ou fundamentalmente aprimorado 

que rompe radicalmente ou não com os referencias existentes até então. Já as atividades 

inovativas, ocorrentes dentro ou fora da empresa, se configuram nas fases científicas, 

tecnológicas, organizacionais e comercias voltadas à inovação de bens ou serviços e processos. 

Fazendo menção novamente ao Manual de Oslo (1997), agora quanto aos aspectos 

relacionados às atividades inovativas, tem-se como referência de ordem mundial seis 

atividades principais que compõem os processos de inovação, sendo elas: pesquisa básica; 

pesquisa aplicada; desenvolvimento experimental; engenharia não-rotineira; protótipo e 

comercialização pioneira. Na sequência, são dados maiores detalhes de cada atividade: 

 

 Pesquisa básica: tem por escopo comprovar hipóteses e formular teorias, a partir 

de estudos e experimentos, os quais possam contribuir de forma original ou incremental para a 

compreensão dos fenômenos que são observados, sem vislumbrar, neste momento inicial, 

qualquer uso de caráter imediato; 

 Pesquisa aplicada: é direcionada para a aquisição de novos conhecimentos 

delineando objetivos práticos e específicos. É utilizada no intuito de encontrar usos para as 

descobertas da pesquisa básica ou ainda viabilizar novas maneiras de atingir um objetivo já 
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conhecido. Destaca-se que os conhecimentos ou informações resultantes desta pesquisa são 

quase sempre patenteados; 

 Desenvolvimento experimental: refere-se à aplicação do conhecimento pré-

existente na concepção de novos materiais e produtos e no estabelecimento de sistemas, 

processos e serviços, os quais também podem ser originados perante o aperfeiçoamento 

daqueles já existentes; 

 Engenharia não-rotineira: diz respeito a atividades de elaboração de planos e 

especificações técnicas e operacionais vinculados ao design de novos produtos e processos. 

Além disso, trabalha na construção de arranjos físicos necessários para a manufatura e no 

estabelecimento de métodos e padrões de trabalho; 

 Protótipo: é entendido como um modelo básico detentor das características 

fundamentais do produto em construção; 

 Comercialização pioneira: contempla o conjunto de atividades que possibilitam a 

inserção de novos produtos e processos no mercado. São cumpridas as etapas de 

industrialização de protótipo, lote experimental, prospecção comercial e marketing. 

 

A origem desta sequência de atividades inovativas foi concebida do Modelo Linear 

da Inovação Tecnológica. Este, também conhecido como Science Push, foi introduzido nos 

Estados Unidos em 1945 por Vannevar Bush e durante pouco mais de três décadas figurou 

como referência no estabelecimento das políticas de ciência e tecnologia, estendendo-se a 

outros países do mundo. Acrescenta-se ainda quanto a esta estrutura, a opção do Modelo 

Linear Reverso (Demand Pull), o qual traz consigo a lógica que a inovação é estimulada por 

problemas operacionais das empresas ou pelas necessidades do mercado. Desta forma, os 

conhecimentos essenciais ao desenvolvimento do processo de inovação não têm origem 

somente na pesquisa científica nem apenas na prática do dia a dia das empresas. As Figuras 2 

e 3 ilustram os modelos mencionados (BARBIERI; ÁLVARES, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo Linear (Science Pull) 

Fonte: Adaptado de Barbiere e Álvares (2003) 
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Figura 3: Modelo Linear Reverso (Demand Pull) 

Fonte: Adaptado de Barbiere e Álvares (2003) 

 

Segundo Moreira e Queiroz (2007), à medida que possuem pressupostos verdadeiros, 

ambos os modelos podem ser considerados corretos. No entanto, os autores evidenciam como 

aspecto falho justamente sua concepção linear, considerada insuficiente para representar o que 

de fato ocorre internamente às organizações. No modelo conhecido como Interações em 

Cadeia, Kline (1978) superou esta questão. A partir do conceito concebido, é dada ênfase às 

interações entre diferentes fases do processo, principalmente, na base da estrutura denominada 

cadeia central de inovação. Como se pode perceber na Figura 4 a condição de linearidade 

permanece na cadeia central e são adicionadas setas que representam as interações ou 

feedbacks existentes entre as etapas. 

Figura 4: Modelo de Interações em Cadeia 

Fonte: Adaptado de Kline (1978) 

 

Viotti e Macedo (2003) propuseram o Modelo Sistêmico da Inovação (Figura 5). 

Este é apresentado como de maior complexidade ao considerar que a análise dos processos de 

produção, difusão e uso de ciência, tecnologia e inovação deve ter como premissa a influência 

de fatores econômicos, organizacionais e institucionais. Neste caso, as empresas não inovam 

sozinhas, pelo contrário, são utilizados sistemas de rede de relações com outras empresas, 

infraestrutura pública, por intermédio das universidades, e privada, com o uso dos recursos de 

institutos de pesquisa com aportes econômicos de ordem nacional e internacional. 
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Figura 5: Modelo Sistêmico da Inovação 

Fonte: Viotti e Macedo (2003) 

 

Pode-se, por fim, mencionar o modelo apresentado por Davila, Epstein e Shelton 

(2007), os quais propõem um formato de processo de inovação. No momento inicial, 

considerado a fase criativa, as ideias são geradas em número superior àquelas que são 

efetivamente aproveitadas. Estabelece-se um “funil” por onde as ideias passam pelas fases de 

seleção e depois, já em número reduzido, são executadas. Conforme pode-se visualizar na 

Figura 6, é destacado na extremidade oposta o alargamento do espaço de saída do produto, 

tendo em vista a criação de valor gerada pelo capital intelectual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo de Processo de Inovação 

Fonte: Davila, Epstein e Shelton (2007) 
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2.4 GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Como apresentado anteriormente, são observados diferentes tipos de inovação que 

demandam distintos processos para levar as ideias a se tornarem realidade. Desta maneira, modelos 

integrados de gestão da inovação configuram-se como facilitadores ativos para auxiliar na conexão 

de todas as interfaces existentes e necessárias para que a inovação aconteça efetivamente. 

Dentro do contexto do ambiente inovador, o início dos anos 2000 foi marcado pelo 

surgimento dos modelos precursores em gestão integrada da inovação. Tidd et al. (2001) 

propuseram um formato baseado em quatro grupos de comportamentos a serem exercidos pelas 

organizações na prática da atividade inovadora: a estratégia, o contexto organizacional apoiador, os 

mecanismos de implementação eficazes e os relacionamentos externos eficazes. Pode-se visualizar 

este modelo na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo para Gestão da Inovação 

Fonte: Adaptado de Tidd et al. (2001) 

 

Dentro do quadrante de estratégia, estão presentes as definições de posicionamento e 

trajetórias tecnológicas alvo da organização em função dos produtos, processos e tecnologias 

empregados. Os mecanismos de implementação eficazes são traduzidos na estruturação das 

tomadas de decisão capazes de converter as ideias do “papel à prática”. No terceiro quadrante, 

correspondente ao contexto organizacional apoiador, são alicerçadas as bases de trabalho, 
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qualificação e sistemas de reconhecimento que motivem a atividade inovadora e agilizem sua 

implementação. Já os relacionamentos eficazes determinam a melhor interação com os 

agentes externos à organização: mercado, fornecedores e parceiros. Pelos quadrantes, 

perpassa a seta representativa dos processos de inovação, composta pelas etapas de busca, 

seleção, implementação e aprendizado para o acúmulo do conhecimento e renovação do ciclo 

inovador.  

Outra proposta para a gestão da inovação foi concebida por Quadros (2008), com 

base no trabalho de Tidd et al. (2001), sendo estabelecida uma perspectiva em três dimensões, 

a conhecer: processos e ferramentas, governança e organização de recursos. Verifica-se esta 

estrutura na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Modelo de Gestão Estratégica da Inovação 

Fonte: Adaptado de Quadros (2008) 

 

A dimensão de processos e ferramentas preza pela adoção de métodos integrados e 

estruturados para garantir a sequência das etapas do processo de inovação, desde o 

mapeamento e prospecção até a implementação e avaliação. No que se refere à governança, 

tem-se fundamentada a cultura de inovação transmitida para todo o processo e para todos que 

dele participam, sendo avaliadas as atitudes para o aprendizado, as ações criativas, a gestão de 

pessoas e o nível de tolerância ao risco a que se está sujeito. Quanto à organização de 

recursos, remete-se à grande importância da gestão de infraestrutura, recursos financeiros e 
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intangíveis 4 , os quais devem ser alocados corretamente para a execução das estratégias 

inovativas (QUADROS, 2008). 

Na visão de Scherer e Carlomagno (2009), o que existe em comum em meio às 

diferentes formas pelas quais se dá a inovação é o universo que está ao seu redor. Neste 

sentido, é essencial administrar os elementos-chave para que a inovação seja eficaz. Para os 

autores, estes elementos, na verdade, são dados em um conjunto de dimensões que devem ser 

configuradas a fim de aprimorar o potencial inovador. Ao fazer um adendo comparativo aos 

outros autores mencionados, vale ressaltar a convergência de opiniões no que diz respeito à 

harmonia que a estratégia e a cultura da companhia devem possuir com a inovação e que a 

partir daí são retratadas as dimensões propostas. 

Desta forma, Scherer e Carlomagno (2009) apresentam a ferramenta de gestão 

denominada Octógono da Inovação (Figura 9), de concepção atribuída à Innoscience – 

Consultoria de Gestão da Inovação. Este modelo conta com oito dimensões que circundam e 

permitem que a gestão da inovação seja possível, sendo elas: estratégia, cultura, liderança, 

pessoal, estrutura, processos, funding e relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Octógono da Inovação 

Fonte: Scherer e Carlomagno (2009) 

 

Ao referenciar cada uma das dimensões do octógono, têm-se as seguintes 

considerações: 

                                                 

4 Recursos intangíveis correspondem ao conhecimento (tácito e codificado) acumulado na organização e 

traduzido em competências profissionais, individuais e coletivas, sejam elas apropriáveis ou não na forma de 

direitos de propriedade intelectual (QUADROS, 2008). 
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 Estratégia: esta é considerada como um fio condutor, ou seja, um processo 

continuado de decisões que fornece uma clara direção a seguir. Utiliza-se da premissa que o 

estabelecimento de um direcional coerente e amplo, juntamente à adoção de objetivos e 

metas, pode ser ainda mais forte na captação de oportunidades de inovação do que o uso sem 

parâmetros da criatividade; 

 Cultura: dentro da concepção apresentada é vista como um iceberg. Os artefatos, 

estruturas e processos são considerados a parte “fora da água” e que, portanto, podem ser 

enxergados pela alta gestão e sofrer sua interferência. “Abaixo da linha da água” são 

encontrados os comportamentos socialmente negociados e na parte de maior profundidade 

localizam-se as crenças e percepções dos indivíduos. Destaca-se ainda nesta dimensão o modo 

como a organização estimula seus funcionários a serem ousados e correrem risco com o 

processo inovativo, além da determinação do limiar para os paradigmas existentes; 

 Liderança: trata-se do papel do líder como essencial para motivar o 

desenvolvimento da inovação. O desafio constatado é tornar todos os líderes facilitadores do 

fluxo de ideias e do conhecimento, trabalhando consistentemente como transformadores da 

realidade da empresa ao estipular a distribuição dos recursos e por estabelecer as regras 

competitivas e de crescimento; 

 Pessoas: neste aspecto, objetiva-se sempre contar com profissionais competentes, 

motivados, comprometidos e bem-dispostos a desafios. Tem-se a criatividade, oriunda muitas 

vezes da justaposição de ideias e conhecimentos até mesmo contraditórios, uma característica 

considerada combustível para o processo; 

 Estrutura: esta dimensão se refere à divisão organizacional da empresa com vista a 

favorecer a comunicação, a troca de conhecimentos e a criatividade. Organizações com 

poucos níveis hierárquicos tendem a favorecer as trocas de informação. Outro ponto relevante 

se observa em casos de projetos inovadores baseados em um modelo diferente dos processos e 

recursos atuais da companhia. Para estes casos, sugere-se a criação de um espaço de maior 

autonomia para o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Processo: trabalha-se nesta dimensão com a forma pela qual a empresa fomenta a 

geração de novas ideias, a metodologia utilizada para avaliação, os tipos de experimentação 

feitos e os critérios de seleção adotados para a escolha de investimento. Evidencia-se a forte 

utilização de ferramentas de gestão de projetos, nas quais se encontram recursos para análise 

sistemática do potencial inovador e para transformação da ideia em inovação; 
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 Funding: refere-se à forma de financiamento das atividades de inovação para que 

as empresas captem os recursos financeiros a fim de realizar os investimentos já mapeados e 

necessários à evolução do processo ou do produto. De modo geral, organizações com 

investimento voltado à inovação correspondente a 1% de seu faturamento são consideradas 

pouco promotoras de atividades de inovação. No outro extremo, percentuais em torno de 12% 

são característicos de empresas de base tecnológica. Valores na faixa de 1 a 3% são 

considerados significativos para a maioria dos setores. A média brasileira se encontra na 

parcela menos expressiva de investimento. Comumente, o capital designado para a 

alavancagem dos projetos é dado no orçamento anual das empresas, no qual é verificada a 

possibilidade de inovar e são confrontados os retornos esperados frente aos gastos a serem 

dispendidos para viabilizar a realização do projeto. Para melhor ilustrar o ciclo de 

investimento em inovação, verifica-se o esquema montado na Figura 10. 

Figura 10: Ciclo de investimento em inovação 

Fonte: Adaptado de Scherer e Carlomagno (2009) 

 

Quanto à captação de recursos para alavancar os projetos, sintetizada na Figura 11, 

alguns mecanismos de financiamento são obtidos de parcerias estratégicas com fornecedores e 

clientes, além da possibilidade de capital a juros baixos oferecidos por agências e bancos de 

desenvolvimento, como é o caso da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Cabe à 
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empresa identificar o melhor tipo de financiamento e investimento de acordo com sua fase 

atual e expectativas futuras. 

 

 

 Figura 11: Alternativas de funding 

Fonte: Adaptado de Scherer e Carlomagno (2009) 

 

 Relacionamentos: a abordagem de trabalho indicada considera que as fontes de 

ideias e as atividades de inovação devem ser difundidas por toda a companhia, não sendo 

restritas apenas a um setor específico de pesquisa e desenvolvimento. Almeja-se um processo 

de inovação aberto, em rede, que possua em cada indivíduo e, consequentemente, na equipe, 

potenciais geradores de inovações. 

É observado por Scherer e Carlomagno (2009) que cada dimensão deve ser posta em 

prática mantendo o equilíbrio do modelo, fazendo com que a estratégia de inovação seja 

desdobrada continuamente por todos os envolvidos e, portanto, a eficácia do processo 

inovador seja atingida.  

2.5 PLANEJAMENTO TECNOLÓGICO: MÉTODOS E TÉCNICAS DE APOIO 

Trabalhando incialmente de acordo com a visão de Ndonzuau et al. (2002), tem-se 

que para o lançamento do projeto de um produto estão vinculadas duas vertentes de 

planejamento que devem ser complementares no intuito de estruturar sua entrada no mercado. 

Em um extremo encontra-se a necessidade de avaliação da viabilidade econômica e financeira 
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do projeto, estabelecida pela concepção de seu plano de negócio5, e do lado oposto a análise 

da trajetória das tecnologias utilizadas para a obtenção de produtos de valor agregado, o que 

se dá por intermédio do planejamento tecnológico. 

Para Drummond (2005), o objetivo principal do plano de negócio é verificar a 

existência de uma oportunidade efetiva de mercado para um dado produto ou serviço, já 

desenvolvido ou em desenvolvimento. O autor comenta que para empresas que não possuem 

um componente tecnológico sobressalente em suas atividades, como empresas comercias e de 

serviços, pode-se considerar adequado um planejamento inicial com olhar central voltado ao 

mercado. Em contrapartida, para empresas de base tecnológica, além de se ter o conhecimento 

primordial do mercado-alvo e dos potenciais consumidores, os idealizadores devem estar 

atentos à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e à forma de incorporação 

das mesmas nos produtos idealizados. Drummond (2005) resume sua abordagem inicial sobre 

o tema apresentando que o plano de negócio, em seu formato padrão já difundido, circunda 

somente as relações dentro do binômio produto e mercado (P&M). Para as EBTs, o 

denominado market pull, correspondente à relação entre os atributos dos produtos e as 

necessidades dos clientes, não é suficiente, sendo necessário o entendimento da maneira pela 

qual as tecnologias são capazes de gerar tais atributos de produto (technology push), o que é 

traduzido no comportamento do binômio tecnologia e produto (T&P). 

Na opinião de Cheng et al. (2007), os modelos mais utilizados de plano de negócio 

têm a possibilidade de subestimar o potencial de mercado de determinada tecnologia no 

decorrer do tempo. O autor aponta como insatisfatória, no que condiz ao planejamento das 

EBTs, a integração das perspectivas de tecnologia, produto e mercado. No sentido de 

contornar este problema, é proposto em seu trabalho um modelo de Plano de Negócio 

Estendido, fundamentado na união entre o planejamento tecnológico e o plano de negócio 

propriamente dito. Desta forma, tende-se a criar sinergia entre a trajetória das tecnologias dos 

produtos e os aspectos organizacionais, financeiros e comerciais. Vale ressaltar a expectativa 

do autor em auxiliar com este modelo, principalmente, potenciais empreendedores, 

incubadoras no processo de admissão de empresas nascentes, agentes de financiamento 

público na seleção e aporte de recursos governamentais e investidores privados no aporte de 

capital em negócios potenciais. 

                                                 

5 O plano de negócio é um instrumento para retratar o mercado, o produto e as atitudes do empreendedor. Seu 

formato contempla um sumário executivo, descrição da empresa, informações da equipe, análise de mercado, 

plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários e avaliação estratégica 

(SEBRAE, 2013). 
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Dada a importância identificada da incorporação do viés tecnológico no modelo de 

negócios do produto, ainda pouco explorado, e a vasta bibliografia já existente voltada aos 

formatos de plano de negócio, optou-se por destinar esta seção ao estudo das abordagens 

primordiais no que concerne a uma das parcelas que compõe o modelo proposto por Cheng et 

al. (2007), o planejamento tecnológico. Para tanto, primeiramente, trata-se como necessário o 

conhecimento de métodos e técnicas de gestão e desenvolvimento de produtos, os quais são 

configurados como ferramental base na construção do plano tecnológico. De forma 

complementar, reserva-se um tópico para a apresentação de um modelo suporte a este plano, 

utilizado para execução do estudo de viabilidade técnica, econômica, comercial, ambiental e 

social do produto que será concebido. 

2.5.1 Gestão de Desenvolvimento de Produtos (GDP) 

Segundo Leonel (2007), a Gestão de Desenvolvimento de Produtos (GDP) 

corresponde a um conjunto de métodos e técnicas primordiais para a organização do trabalho 

nas empresas juntamente à condução do processo de construção de novos produtos. Este 

último é caracterizado por estar situado na interface entre empresa e mercado, o que viabiliza 

a identificação das necessidades existentes e das respectivas respostas aos problemas 

constatados. 

Nesta linha de análise, pode-se também mencionar as duas dimensões apresentadas 

por Cheng (2000) a fim de desenhar um mapa para a GDP, sob a perspectiva da Engenharia 

de Produção. A primeira delas coloca no eixo horizontal a visão de planejamento 

considerando um extremo de aspecto estratégico e outro operacional. Já no eixo vertical se 

encontra o ciclo de desenvolvimento do produto, partindo, intrinsicamente, da etapa de 

geração de ideias até o lançamento do mesmo. No decorrer deste ciclo de desenvolvimento 

alguns métodos e técnicas têm seu uso verificado no intuito de ajudar a empresa a estruturar 

seu processo e organizar seu trabalho, o que se dá tanto no nível estratégico (conjunto de 

projetos) quanto no operacional (projeto específico). Sintetiza-se esta visão no esquema 

apresentado na Figura 12. 
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Figura 12: Estrutura da Gestão de Desenvolvimento de Produtos: métodos e técnicas 

 Fonte: Adaptado de Cheng (2000), Drummond (2005) e Leonel (2007) 

 

Nos tópicos seguintes são apresentados os três principais métodos de gestão e 

desenvolvimento de produtos: Processo de Desenvolvimento de Produtos Tradicional, 

Technology Stage-Gate e Technology Roadmapping. 

2.5.2 Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) Tradicional 

Em termos estruturais, o Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) pode ser 

associado a um grande funil. Na extremidade mais larga, uma quantidade expressiva de 

ideias, advindas, por exemplo, de clientes e fornecedores, é inserida para posterior 

avaliação/filtragem considerando diferentes aspectos relevantes à empresa. Ao fim do funil, 

somente as melhores ideias, adequadas às condições da organização, são efetivamente 

desenvolvidas e transformadas em produtos a serem lançados no mercado (CLARK e 

WHEELWRIGHT, 1993). 

Cooper (2003) apud Cheng (2007) apresenta um fluxo (Figura 13) relativo à 

estrutura tradicional do PDP, partindo da concepção de ideias, seguida por diferentes estágios 

e pontos de decisão. Os passos a serem adotados podem variar de acordo com as condições 

específicas de cada contexto. 
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Figura 13: PDP Tradicional 

Fonte: Cooper (2003) apud Cheng (2007) 

 

Para a melhor compreensão desse fluxo, tem-se sintetizado no Quadro 1 o descritivo 

de cada um dos estágios e pontos de decisão. 

 

ETAPA ATIVIDADE 

Ideação 

 

Geração de ideias normalmente voltadas a solucionar problemas ou necessidades 

identificadas no mercado. São empregadas técnicas que fomentam a criatividade, 

sendo o Brainstorming uma das mais conhecidas e utilizadas 

 

Ponto de Decisão 1 – 

Cena inicial 

 

Definição relativa ao nascimento do projeto de produto, com base em aspectos 

como o alinhamento estratégico e a sinergia com os recursos e políticas da 

organização 

  

Etapa 1 – 

Investigação 

preliminar 

 

Determinação do escopo do projeto a partir de avaliações técnicas e 

mercadológicas que não só retratem a viabilidade, mas também orientem quanto às 

condições de contorno do projeto 

 

Ponto de Decisão 2 – 

Segunda cena 

 

Definição sobre a continuidade do projeto considerando requisitos semelhantes ao 

primeiro ponto de decisão, agora já embasados nas percepções técnicas e 

comerciais oriundas das investigações preliminares 

 

Etapa 2 – 

Investigação 

Detalhada (Business 

Case) 

 

Elaboração de um business case envolvendo a definição e a justificativa do 

produto e um plano de desenvolvimento do projeto. Têm-se por base fatores como 

estudos de mercado, projeções financeiras e análises das características requeridas 

do produto 

 

Ponto de Decisão 3 – 

Decisão sobre o 

Business Case 

 

Definição da continuidade do projeto para as fases efetivas de desenvolvimento do 

produto, nas quais são necessários investimentos mais significativos. O business 

case é avaliado de forma a se verificar as reais possibilidades de sucesso do 

produto 

 

Etapa 3 – 

Desenvolvimento 

 

Execução de procedimentos técnicos com vista a obter o protótipo do produto, 

tendo-se em paralelo alguns trabalhos já voltados para configurar os processos de 

produção e comercialização. As percepções advindas das atividades (por exemplo, 

feedbacks dos clientes) devem realimentar o desenvolvimento, a fim de propiciar 

maior potencial de sucesso a essa fase 
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Ponto de Decisão 4 – 

Revisão pós-

desenvolvimento 

 

Definição sobre a continuidade das atividades dada a coerência do conceito do 

produto e do plano de projeto com a fase de desenvolvimento, verificando-se as 

perspectivas atualizadas de retorno financeiro 

 

Etapa 4 – Teste e 

Validação 

 

Reavaliação da viabilidade do projeto a partir de procedimentos laboratoriais com 

produção em escala piloto, de testes de aceitação de mercado e de revisão das 

projeções financeiras 

 

 

Ponto de Decisão 5 – 

Análise de negócio -

Pré-comercialização 

 

Definição relativa ao início da produção em larga escala e da comercialização do 

produto, tendo em vista os resultados advindos da reavaliação da etapa anterior 

 

Etapa 5 – Produção 

em massa e 

lançamento no 

mercado 

 

Execução dos planos de lançamento do produto e de operação em larga escala, 

com a comercialização ativa do produto no mercado 

Revisão pós-

implementação 

 

Auditoria, realizada normalmente no período de seis a dezoito meses após o início 

da comercialização, com vista a verificar o desempenho do produto e as forças e 

fraquezas do projeto e, consequentemente, contribuir para a melhoria do processo 

de desenvolvimento de produtos na organização 

 
 

Quadro 1: Descrição das etapas do PDP Tradicional 

Fonte: Drummond (2005)  

2.5.3 Technology Stage-Gate (TSG) 

De acordo com a abordagem de Cooper (2003) apud Leonel (2007), o processo de 

desenvolvimento de produtos possui significativo nível de incerteza associado às tecnologias 

que serão incorporadas aos produtos. Não é característica primária de todas as empresas o 

devido preparo para gerenciar os riscos atrelados às novas tecnologias. De forma genérica, os 

métodos tradicionais para gerenciar o PDP possuem maior aplicabilidade para contextos nos 

quais as variáveis são bem conhecidas e controladas. Tal fato pode incorrer na introdução de 

uma tecnologia no PDP quando ainda é incipiente a comprovação de seu potencial para a 

inovação, o que pode desencadear atrasos no projeto ou até mesmo prejuízos para a empresa. 

A fim de se evitar essas perdas, o Technology Stage-Gate (TSG) se configura como 

um método complementar ao PDP tradicional permitindo o desenvolvimento de novas 

tecnologias até o estágio no qual se torne evidente o alto risco do projeto, seja identificado 

baixo retorno para o mesmo ou ainda, em um cenário positivo, seja possível iniciar a 

construção do produto. É importante frisar, pela ótica de Ajamian e Koeen (2002), que a 
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lógica do processo viabiliza que este gerenciamento ocorra sem ser prejudicial à criatividade 

necessária na fase inicial do processo de desenvolvimento de produtos. Sendo assim, objetiva-

se com a aplicação do método aprimorar a seleção dos recursos humanos e financeiros para os 

projetos e propiciar o envolvimento colaborativo entre as áreas técnica e comercial da 

organização acerca de suas atividades, o que acaba culminando na redução do time-to-market 

do produto ou da tecnologia precursora de novos produtos. O método de trabalho do TSG, 

apresentado na Figura 14, propõe que o processo de desenvolvimento de novas tecnologias 

seja composto por três estágios (Stages) e quatro pontos de decisão (Gates), abalizados nas 

práticas de trabalho adotadas pelas empresas. Ao descrever cada um dos estágios e pontos de 

decisão, conforme a proposta de Cooper (2003) apud Leonel (2007), apresenta-se o Quadro 2. 

 

Figura 14: Etapas, atividades e pontos de decisão do TSG 

Fonte: Cooper (2003) apud Leonel (2007) 
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ETAPA ATIVIDADE 

Gate 1 - Avaliação 

Inicial 

 

Triagem para a avaliação dos recursos financeiros e humanos necessários para o 

desenvolvimento do projeto, a partir do estudo de aspectos como impacto do 

projeto, probabilidade de sucesso técnico e comercial e possível taxa de retorno 

 

Stage 1 – Escopo do 

Projeto 

 

Definição do escopo do projeto e do plano de ação, a partir da busca por literatura 

técnica, patentes e propriedade intelectual, da análise das competências e 

tecnologias internas e dos concorrentes e de uma avaliação técnica primária 

  

Gate 2 – Segundo 

ponto de decisão 

 

Determinação relativa à continuidade do projeto para o estágio de análise 

laboratorial ou experimental, dados os aspectos qualitativos estudados no estágio 

anterior 

 

Stage 2 – Avaliação 

Técnica 

 

Verificação da viabilidade técnica da tecnologia, por meio de procedimentos de 

experimentação embasados conceitualmente, do desenvolvimento de parcerias, da 

identificação de recursos necessários e soluções para as lacunas observadas no 

primeiro estágio e da análise do impacto da tecnologia para a empresa 

 

Gate 3 – Terceiro 

ponto de decisão 

 

Definição sobre a continuidade do projeto para uma investigação direcionada a 

fins mercadológicos, dados os resultados observados na avaliação técnica 

 

Stage 3 – 

Investigação 

Detalhada 

 

Estudo das potenciais aplicações da tecnologia em termos de produtos a serem 

comercializados, iniciando-se também a análise de possíveis mercados e processos 

de produção 

 

Gate 4 – Rota de 

Aplicação 

 

Determinação referente à continuidade do projeto para as fases de 

desenvolvimento de produtos, com base nas avaliações anteriormente efetuadas 

sobre a viabilidade e a aplicabilidade da tecnologia 

 
 

Quadro 2: Descrição dos estágios e pontos de decisão do TSG 

Fonte: Cooper (2003) apud Leonel (2007) 

 

Conforme analisa Leonel (2007), o Gate 4 (Rota de Aplicação) fornece a interface 

final entre o projeto de desenvolvimento da tecnologia e o início de novos projetos comerciais, 

com o desenvolvimento do PDP tradicional. Neste ponto, de forma distinta do Gate 1, tem-se 

um maior conhecimento sobre o mercado juntamente aos conceitos de produtos para a 

tecnologia e os respectivos benefícios para o público ao qual se destinam. Pode-se verificar 

este ponto de conexão na Figura 15. 
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Figura 15: Encadeamento entre o TSG e o PDP Tradicional 

Fonte: Cooper (2003) apud Leonel (2007) 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 15, ao final das etapas do desenvolvimento 

tecnológico, o PDP parte para seu processo tradicional. Tendo em vista os resultados obtidos 

ao longo da avaliação tecnológica e da investigação detalhada, existe a possibilidade de que 

os projetos passem pela primeira e segunda etapas do PDP tradicional, correspondentes às 

fases de investigação, ou entrem diretamente no estágio de desenvolvimento dos primeiros 

protótipos. 

2.5.4 Technology Roadmapping (TRM) 

Em uma perspectiva mais estratégica do PDP, complementar ao modelo tradicional e 

ao Technology Stage-Gate, o Technology Roadmapping é um método idealizado pela 

Motorola no final da década de 1980 motivado fundamentalmente pela necessidade de criação 

de um processo que auxiliasse a organização na identificação dos requisitos dos clientes, na 

previsão de mudanças tecnológicas e na antecipação de formas de produção e que favorecesse 

a agilidade de lançamento de novos produtos, permitindo assim a integração estratégica do 

trinômio tecnologia, produto e mercado (TPM). Quanto aos termos utilizados para se tratar 
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sobre o método, tem-se, para a abordagem voltada ao planejamento de produtos, que 

roadmaps correspondem aos documentos que identificam os parâmetros-chave das 

tecnologias, produtos e mercados do negócio. Já o roadmapping indica a atividade de criar e 

posteriormente comunicar os roadmaps para o restante da empresa (DRUMMOND, 2005). A 

Figura 16 ilustra a estrutura do modelo integrada ao trinômio TPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estrutura básica do TRM 

Fonte: Phall et al. (2015) apud Drummond (2005) 

 

Em uma abordagem mais objetiva, destaca-se que o TRM é destinado à 

representação gráfica da conexão entre mercados, desenvolvimento de tecnologias e 

programação de tempos para execução dos projetos de produto. Tudo isto sob 

responsabilidade de uma equipe multidisciplinar a fim de favorecer uma maior amplitude de 

visão e conhecimento a cargo do que se está em estudo (MAIA, 2016). Em acordo com esta 

ideia, Kappel (2001) destaca que as empresas atuais precisam se comportar de maneira 

proativa em relação ao gerenciamento estratégico das tecnologias que detêm e também 

perante as mudanças tecnológicas que sempre estão em pauta de discussão. Neste sentido, a 

flexibilidade da estrutura de trabalho do método TRM viabiliza sua aplicação em ritmo 

adequado à velocidade de resposta exigida pelo mercado. 

Ao direcionar a apresentação do método para sua aplicação, pode-se “caminhar” ao 

longo da construção do mapa em cinco passos, a considerar: planejamento do roadmap, 

avaliação do mercado, avaliação do produto, avaliação da tecnologia e construção do 
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roadmap. Este formato toma como base o modelo precursor, chamado T-Plan, 6  o qual 

considera o planejamento do roadmap como etapa precedente e utilizada como padrão para as 

demais etapas em quatro seminários. Com um ou outro formato se torna possível definir quais 

os projetos de produtos devem ser desenvolvidos e suas respectivas características, o tempo 

necessário a ser despendido para a elaboração de cada um deles e a identificação das 

tecnologias com necessidade de desenvolvimento para serem agregadas aos produtos nos 

horizontes de curto, médio e longo prazo. O Quadro 3 consolida os cinco passos mencionados 

com a descrição de cada um deles. 

 

PASSO DESCRIÇÃO 

Planejamento do 

Roadmap 

 

Estudo genérico sobre questões de mercado, produtos e tecnologias de forma a 

subsidiar a elaboração de um cronograma para a análise detalhada e a construção 

do roadmap 

 

Avaliação do 

mercado 

 

Estudo aprofundado sobre as características internas e externas à empresa, com a 

percepção das tendências de mercado e dos objetivos almejados pela organização, 

quanto, por exemplo, à lucratividade e ao market share. Esse passo contribui para 

o direcionamento dos aspectos a serem priorizados no desenvolvimento de 

produtos 

  

Avaliação do 

produto 

 

Análise detalhada das características requeridas para os produtos da empresa com 

vista a atender às perspectivas de mercado e a orientar sobre as necessidades 

tecnológicas para a continuidade e/ou o desenvolvimento dos produtos 

 

Avaliação da 

tecnologia 

 

Estudo aprofundado sobre as soluções tecnológicas para as características dos 

produtos, evidenciando o impacto de cada tecnologia e a possível necessidade de 

desenvolvimento de parcerias 

 

Construção do 

Roadmap 

 

Estruturação de uma representação gráfica (roadmap) das relações intertemporais 

entre os aspectos constatados nas avaliações feitas nos passos anteriores 

 
 

Quadro 3: Descrição dos passos do Technology Roadmapping 

Fonte: Maia (2016) 

 

A estrutura final do technology roadmapping obtida no último passo é apresentada 

na Figura 17. A partir da concepção inicial de Phall et al. (2004) e do trabalho mais recente 

voltado para a interação do método com a estratégia e a inovação da empresa, publicado por 

Phall (2015), tem-se que a camada superior do roadmap representa as aspirações da 

                                                 

6  T-Plan refere-se à parte de uma pesquisa aplicada, desenvolvida durante três anos por um grupo de 

pesquisadores da Universidade de Cambridge com direcional voltado ao uso do método technology roadmapping 

(PHAAL; FARRUKH; PROBERT, 2001). 
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organização no que diz respeito ao negócio e ao mercado (Why). Na camada intermediária, 

observam-se os produtos, serviços e sistemas correspondentes aos meios pelo quais a empresa 

irá atingir seus alvos (What). Na parte inferior da estrutura, estão localizadas as tecnologias, 

competências e conhecimentos (How) que compõem os recursos a serem ordenados para que 

a empresa desenvolva produtos e serviços em sintonia com a visão de mercado ao longo do 

tempo (When). 

 

 

Figura 17: Estrutura do Roadmap 

Fonte: Phall (2015) 

 

Como destaca Leonel (2007) em relação à estrutura do roadmap, percebe-se que sua 

construção pode ser feita partindo das necessidades-chave dos consumidores e do mercado ou 

ter início nas potencialidades da tecnologia, ambas as formas convergindo para os alvos 

(What) a serem definidos pela companhia. Por fim, vale ainda destacar que através do modelo 

é possível situar o negócio na linha do tempo, ao avaliar o “marco zero” no qual se encontra 

atualmente, a posição a que se almeja chegar e a maneira como será alcançada a visão da 

empresa no futuro. 
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2.5.5 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial e do Impacto Ambiental 

e Social (EVTECIAS) 

Após conhecer as ferramentas base para a concepção da tecnologia e do produto, 

objetos alvo do empreendedor ou da organização idealizadora, entende-se como oportuna a 

apresentação de um modelo utilizado como suporte à etapa final do processo de elaboração do 

planejamento tecnológico, conforme será visto com maior profundidade na próxima seção do 

presente trabalho. De antemão, verificar-se-á a necessidade do preenchimento de lacunas 

identificadas no decorrer do processo de planejamento, o que poderá ser feito a partir de um 

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e do Impacto Ambiental e Social do 

projeto do produto, de forma concisa, o EVTECIAS. Vale destacar que este é um modelo 

dedicado à análise de tecnologias oriundas de pesquisas (technology push) acadêmicas, no 

entanto, propõe-se posteriormente a avaliação no sentido demand pull. 

Tomando como base o trabalho de Maia (2012), dentre os modelos existentes, optou-

se pela apresentação da estrutura exigida pelo PII7 (Programa de Incentivo à Inovação). O 

modelo é divido em seis grandes tópicos: tecnologia, produtos e oportunidades de negócio; 

equipe empreendedora; mercado; negócio; projeções econômico-financeiras e de 

investimentos; conclusões de viabilidade. O Quadro 4 consolida a descrição de cada tópico. 

 

                                                 

7  O PII refere-se ao programa desenvolvido através da parceria entre a Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), instituições de ensino e pesquisa e governos municipais do estado Minas Gerais. O objetivo do 

programa é converter o conhecimento em desenvolvimento, transformando projetos de pesquisa em inovações 

tecnológicas (Portal SECTES, 2016). 

TÓPICO DESCRIÇÃO 

Tecnologia, produtos 

e oportunidade de 

negócio 

 

Tem por objetivo classificar a tecnologia como aplicada ou de plataforma, a partir 

das considerações prévias de suas possíveis aplicações. Vislumbra-se ainda 

explicitar os produtos e serviços idealizados inicialmente  

 

Equipe 

Empreendedora 

 

Corresponde aos recursos humanos envolvidos no projeto com a formação da 

equipe de trabalho, pesquisadores e empreendedores 

 

Mercado 

 

Trata da captação de informações mercadológicas do setor, público alvo e suas 

necessidades e a análise dos aspectos regulatórios que regem o setor, além 

daqueles que poderão passar a vigorar no futuro 
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Quadro 4: Tópicos do Programa de Incentivo a Inovação (PII) 

Fonte: Adaptado de Maia (2012) 

2.6 PLANEJAMENTO TECNOLÓGICO: ETAPAS E ATIVIDADES 

Cheng et al. (2007) destaca que o planejamento tecnológico não contribui somente 

para a inserção de produtos no mercado, mas também na avaliação das reais necessidades que 

as tecnologias inovadoras e os produtos estão atendendo junto ao consumidor alvo. É neste 

ponto que se consegue enxergar claramente como o plano tecnológico contribui para o 

alinhamento do trinômio tecnologia, produto e mercado (TPM), destacado por Markham 

(2002) apud Leonel (2007) e ilustrado na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Trinômio Tecnologia, Produto e Mercado 

Fonte: Markham (2002) apud Leonel (2007) 

 

Negócio 

 

Neste tópico é desenhado o posicionamento de mercado, a estrutura do modelo de 

negócio, canais de distribuição e precificação, todos estes componentes da 

estratégia de comercialização. Como ferramenta utilizada para este fim, destaca-se 

a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ou, em 

português, Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 

 

Projeções econômico-

financeiras e de 

investimentos 

 

Verifica-se as opções de financiamento e investimento para sustentar e alavancar 

as atividades, assim como a projeção das receitas e despesas do produto e projeto  

 

Conclusões de 

viabilidade 

 

Considera-se a análise dos aspectos ambientais e sociais, da capacidade de 

execução técnica e das prospecções comercias e econômico-financeiras do projeto 
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A partir do conceitual definido neste trinômio, já foram propostos na literatura 

diferentes modelos com as etapas do planejamento tecnológico. A Figura 19 apresenta a 

abordagem de Drummond (2005), voltada, em especial, para empresas de base tecnológica. 

 

Figura 19: Processo de planejamento tecnológico de uma EBT 

Fonte: Drummond (2005) 

 

Partindo do resultado de pesquisas acadêmicas até a elaboração do documento final 

do plano tecnológico, existem no modelo seis etapas de trabalho a serem perpassadas. O 

conhecimento das características e atividades presentes em cada uma delas é dado, de acordo 

com Drummond (2005) apud Maia (2012), nos pontos mencionados abaixo: 

 

 Etapa 1 (Avaliação do Potencial do Resultado de Pesquisa): esta etapa inicial deve 

estar em linha com a etapa de abertura do Technology Stage-Gate (TSG). O objetivo central é 

a avaliação do potencial dos resultados da pesquisa em gerar tecnologias e produtos com 

possibilidade de comercialização no mercado. De forma a constatar quão atrativa e 

competitiva é a tecnologia em estudo, vale-se do recurso da realização de entrevistas, via 
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questionário, com os empreendedores envolvidos. Os critérios de avaliação do potencial 

mercadológico da tecnologia são apresentados no Quadro 5. 

 

 

Quadro 5: Critérios de avaliação do potencial mercadológico da tecnologia 

Fonte: Drummond (2005) apud Maia (2012) 

 

 Etapa 2 (Geração de Ideias de Áreas de Aplicação da Tecnologia): indo adiante, 

após confirmada a expectativa inicial da atratividade ao mercado, busca-se identificar as áreas 

de aplicação para a tecnologia juntamente aos produtos e processos nos quais esta pode ser 

incorporada. Utiliza-se para este fim técnicas como brainstorming e pesquisa de produtos já 

existentes no mercado, além do contato com especialistas no setor. Vale salientar que neste 

momento podem ser verificadas significativas incertezas sobre as áreas de aplicação. Sendo 

assim, antes de prosseguir para o terceiro estágio, é importante garantir segurança nas opções 

mapeadas; 
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 Etapa 3 (Priorização Preliminar das Áreas de Atuação): nesta etapa, é feito um 

filtro das possibilidades encontradas na fase anterior, com o intuito de ter o direcional das 

áreas de atuação que serão estudadas com maior rigor de detalhe. Como critérios de trade-off, 

têm-se a análise de concorrência, a complexidade de execução, as tendências de crescimento 

setorial e também fatores ambientais e sociais inerentes ao público-alvo. Com relação às 

saídas deste estágio, observam-se a seleção das plataformas de produtos e a identificação do 

grau de sofisticação tecnológica necessária aos protótipos que deverão ser criados; 

 Etapa 4 (Priorização das Plataformas e seus respectivos produtos): tendo em 

mente parâmetros como a sustentabilidade financeira do empreendimento e a capacidade de 

fomentar conhecimento estrutural para projetos futuros aos membros da equipe, cabe nesta 

fase escolher os produtos e vertentes de pesquisa a serem trabalhados no decorrer no tempo. 

Para isto, intensifica-se a pesquisa de mercado detalhando as análises anteriores e em paralelo 

faz-se a verificação da compatibilidade das tecnologias de processo e produto com as 

estratégias do negócio. É importante destacar que assim como nos demais pontos de decisão 

entre estágios, deve-se reavaliar constantemente a integração do trinômio TPM, buscando 

também a redução contínua das incertezas encontradas, a fim de mitigar riscos onerosos no 

futuro; 

 Etapa 5 (Revisão da Integração do Trinômio TPM): nesta etapa, são empregados 

os métodos de PDP tradicional e o Technology Roadmapping. Primeiramente, trabalha-se com 

os estágios de investigação preliminar e detalhada do PDP para avalizar a confiabilidade do 

retorno dos investimentos previstos. Em seguida, parte-se para a construção do mapa 

(roadmap) representativo do planejamento do segmento de mercado, produtos, tecnologias e 

recursos no curto, médio e longo prazo de acordo com a visão do negócio. Tem-se assim a 

definição dos deadlines e marcos do projeto, das estratégias temporais a serem postas em 

prática no mercado e da visão das expectativas futuras de market share e lucratividade; 

  Etapa 6 (Elaboração do Plano Tecnológico): este estágio final é destinado à 

elaboração do plano tecnológico em um documento formal. Para isto, Maia (2012) salienta 

que o ponto de decisão precedente deve suportá-lo com informações consistentes do projeto. 

A autora ainda enfatiza que neste estágio as lacunas identificadas no decorrer de todo o 

processo são preenchidas, com o auxílio, por exemplo, do modelo EVTECIAS.  

 

Concluída a elaboração do plano tecnológico, dá-se andamento na integração com a 

estrutura tradicional do plano de negócio, a fim de conformar o plano de negócio estendido. 
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2.7 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

Dado o cenário de elevada competitividade hoje existente entre as empresas, nas 

análises que suportam o desenvolvimento de um negócio inovador faz-se cada vez mais 

interessante avaliar o posicionamento estratégico da empresa, a fim de contribuir para a 

integração do trinômio TPM. Todos os requisitos de tecnologia e produto devem estar 

alinhados com a forma pela qual o negócio se estabelece no mercado, com vista a possibilitar 

efetivamente o seu crescimento. Dessa forma, a introdução de ferramentas de planejamento 

estratégico no escopo do planejamento tecnológico tende a agilizar a elaboração de propostas 

aderentes ao cenário de mercado e, consequentemente, com maior potencial de sucesso. Nesse 

sentido, antes de adentrar na descrição do plano de negócio estendido elaborado pelo autor, é 

feita a seguir uma breve apresentação de três “ferramentas” estratégicas: as forças de Porter e 

as estratégias genéricas do negócio e o modelo Balanced Scorecard. 

Porter (1992) apresenta que qualquer empresa sofre interferência de cinco forças 

capazes de impactar substancialmente em seus resultados: rivalidade entre concorrentes, 

ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos 

fornecedores e poder de barganha dos clientes. Detalha-se esta visão nos tópicos seguintes: 

 

 No que se refere à força de rivalidade entre concorrentes, tem-se que o acirramento 

entre as empresas do setor pode ser reflexo de um baixo grau de diferenciação dos 

produtos, de fortes barreiras à saída ou ainda da necessidade de grandes investimentos 

para a expansão da atividade. Quanto maior a rivalidade existente, maior a 

possibilidade de disputas em preço, marketing e/ou qualidade. 

  Ao tratar da ameaça de novos entrantes, deve-se remeter ao grau de competitividade 

do mercado ou à disposição apresentada pelas empresas para entrar no mesmo 

ambiente para disputar uma parte do share. Para Porter (1992), quanto maior for a 

chance de entrada de novos empreendimentos num dado setor, menor é a sua 

atratividade, o que também é influenciada pelas barreiras de entrada existentes, como, 

por exemplo, investimento de capital inicial, acesso a canais de distribuição, economia 

de escala e atendimento a políticas governamentais. 

 No que tange à ameaça de produtos substitutos, pode-se considerar esta como uma 

variável influente nos preços de mercado e na intensificação da concorrência. Quanto 

maior a possibilidade desta ameaça, maior será o risco de impacto à empresa caso não 
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seja acompanhada pela variação do portfólio de produtos ofertados ou desenhadas 

estratégias eficazes voltadas a diminuir a atração dos consumidores pela mudança. 

 Para a força direcionada à avaliação do poder de barganha dos fornecedores, tem-se 

que aqueles com alto poder de negociação podem interferir de forma negativa em 

aspectos importantes para a empresa demandante, como imposição de preços, 

condições de pagamento, prazos de entrega e qualidade dos produtos. Este poder dos 

fornecedores é de maior relevância em situações nas quais o mercado for dominado 

por poucas empresas. 

  Ao tratar da quinta força relativa ao poder de barganha dos clientes, tem-se que a 

influência dos consumidores pode ser maior quando, por exemplo, estes consomem 

em grandes quantidades, influenciando no preço da negociação devido ao alto volume 

de compra, quando os consumidores são únicos ou ainda quando os produtos 

fornecidos são de menor importância dentre os ofertados pelo cliente. 

 

A avaliação destes cinco fatores supracitados possibilita à empresa conhecer melhor 

o ambiente no qual ela está inserida, especialmente, quanto aos agentes com os quais ela se 

relaciona ou pode vir a relacionar, contribuindo para a escolha de sua estratégia de 

posicionamento no mercado. 

  Porter (1992) ainda destaca que o posicionamento competitivo de uma empresa 

pode ser dado com base em três estratégicas genéricas: liderança em custo, diferenciação ou 

enfoque. Segundo o autor, ater-se com primazia a uma delas permite que a organização 

melhor direcione suas ações dentro dos processos de tomada de decisão. Em linhas gerais, a 

estratégica de liderança em custo se relaciona à atuação de forma a oferecer ao cliente 

produtos com menor preço perante os concorrentes. A diferenciação se associa à busca por 

desenvolver e fornecer ao cliente produtos com qualidade percebida superior ao restante do 

mercado. Já o enfoque se vincula ao trabalho com vista a atender um segmento de mercado 

em específico. 

Por fim, para conduzir e avaliar o desdobramento da estratégia nas ações da empresa, 

Kaplan e Norton (1997) apud Pinto et al. (2011) apresentaram o modelo Balanced Scorecard 

(BSC), com quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado/crescimento. Segundo os autores, essas são as vertentes mínimas para que a 

organização implemente sua estratégia, correlacionando os interesses e necessidades dos 

acionistas e clientes com as competências atuais e almejadas para os processos da empresa. 
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O intuito primordial do BSC se direciona ao alinhamento do planejamento 

estratégico com as ações operacionais da empresa por meio do esclarecimento e tradução da 

visão estratégica do negócio, da comunicação e associação dos objetivos e medidas 

estratégicas, do planejamento e estabelecimento de metas que viabilizem o alinhamento das 

iniciativas e o aprimoramento do feedback e aprendizado estratégico. Neste sentido a 

metodologia busca decompor a estratégia em um formato lógico com base em relações de 

causa e efeito, vetores de desempenho e a relação com os fatores financeiros tendo como 

norte as perguntas colocadas a seguir (KAPLAN e NORTON, 1997, apud KALLAS, 2003): 

 

 Para ter sucesso financeiro, como devemos nos mostrar aos nossos acionistas? 

 Para atingir nossa visão, como devemos nos mostrar para nossos clientes? 

 Para satisfazer nossos acionistas e clientes, em quais processos devemos ser   

excelentes? 

 Para atingir nossa visão, como manteremos nossa habilidade de mudar e melhorar? 

 

Na Figura 20, visualiza-se a conexão de cada pergunta com a perspectiva estratégica 

a qual se visa satisfazer. Desta forma, compõe-se a visão estratégia da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Perspectivas do Balanced Scorecard 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997) apud Kallás (2003) 
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Destaca-se ainda a necessidade da definição das iniciativas primordiais para 

atendimento a cada perspectiva e de indicadores atrelados aos objetivos estratégicos, que 

sejam passíveis de mensuração durante um certo espaço de tempo, flexíveis para 

modificações, simples de serem entendidos e promotores de comprometimento e engajamento 

das pessoas para alcance dos resultados. 

 

3 CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIO ESTENDIDO  

Neste capítulo, tem-se por objetivo apresentar a metodologia utilizada pelo autor na 

construção de um plano de negócio estendido, com ênfase na elaboração do planejamento 

tecnológico ao considerar o referencial teórico e metodológico supracitado. Teve-se como 

referência os aspectos conceituais da inovação e seus métodos de gestão além do modelo 

proposto por Drummond (2005) para o processo de planejamento tecnológico de uma EBT. 

Este último foi adaptado para a realidade do projeto de um software de controle para sistemas 

logísticos ainda não submetido às fases de aplicação laboratorial da tecnologia e realização de 

testes mercadológicos. Cabe ressaltar que os modelos de referência têm em sua concepção o 

entendimento da tecnologia como já desenvolvida. No exemplo que será apresentado, tanto a 

tecnologia quanto o produto estão em desenvolvimento, o que sugere que as adaptações feitas 

pelo autor culminassem no advento de um novo modelo para projetos de negócio na mesma 

situação. Remetendo-se inicialmente ao modelo de Tidd et al. (2001) para a gestão da 

inovação são sugeridas as considerações apresentadas na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Modelo para gestão da inovação aplicado ao projeto de negócio 

Fonte: Do autor 
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Ao analisar o modelo para gestão da inovação, no que condiz à definição da 

estratégia a ser adotada ao longo do tempo, incluindo todo o estudo de posicionamento de 

mercado e a trajetória da tecnologia, remete-se ao uso do Technology Roadmapping. Quanto 

aos mecanismos de implementação eficazes para “dar vida” ao produto, sugere-se o suporte 

combinado do Technology Stage-Gate, PDP tradicional e EVTECIAS. Já para o 

estabelecimento do contexto organizacional apoiador, deve-se direcionar os esforços para a 

formação de uma equipe de trabalho capacitada e motivada no desenvolvimento do projeto, 

no caso do projeto do software de controle para sistemas logísticos, a equipe foi constituída 

por um grupo de amigos universitários e recém graduados. Por fim, pode-se trabalhar com os 

relacionamentos externos, através da pesquisa detalhada do mercado e da construção prévia 

de uma forte rede de contatos com fornecedores e potenciais parceiros. 

3.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO RESULTADO DE PESQUISA 

O primeiro passo para a consecução de um projeto dá-se pela avaliação dos 

resultados das pesquisas iniciais dentro do contexto sobre o que se pretende desenvolver. 

Considera-se importante o conhecimento e a avaliação da sequência de atividades inovativas a 

que se está sujeito, partindo-se de uma das duas vertentes elucidadas por Barbiere e Álvares 

(2003), as quais correspondem à origem das pesquisas, de um lado, por universidades ou 

institutos de pesquisa (Modelo Linear - Science Pull) ou, por outro lado, dadas as 

necessidades operacionais e de mercado (Modelo Linear Reverso - Demand Pull). As 

referidas possibilidades são apresentadas na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Sequências de atividade inovativas 

Fonte: Adaptado de Barbiere e Álvares (2003) 
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Toma-se como exemplo o Modelo Linear Reverso - Demand Pull, envolto por linhas 

pontilhadas na Figura 22, o qual foi definido pelo autor como o mais aderente a seu projeto de 

sistema logístico, tendo em vista que a ideia inicial foi identificada pelo próprio autor, em sua 

posição como discente, no decorrer de uma das disciplinas do curso de graduação em 

Engenharia de Produção oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o que 

caracteriza a observação de uma necessidade operacional apesar de ocorrida dentro do 

ambiente acadêmico. Assim como praticado pelo autor, indica-se o uso da internet como 

“veículo de apoio” para uma pesquisa inicial, num primeiro momento ainda não estruturada, 

na busca da avaliação, ainda que superficial, de uma possível oportunidade de negócio perante 

o que se pretende desenvolver. 

 Dando prosseguimento a esta etapa inicial do projeto, considera-se como base 

precursora a linha de análise concebida por Cheng (2000) para a Gestão de Desenvolvimento 

de Produtos. Neste sentido, no âmbito da organização do trabalho, indica-se a formação de 

uma equipe multifuncional nas áreas de conhecimento detentoras do material teórico e 

metodológico para levar à prática todo o escopo idealizado. Para o caso de um software de 

controle para sistemas logísticos, prezou-se por profissionais da área de Engenharia de 

Produção e Ciências da Computação. Formada a equipe de trabalho, aderiu-se ao modelo de 

critérios de avaliação do potencial mercadológico da tecnologia, proposto por Drummond 

(2005), para análise dos aspectos de mercado, da concorrência, financeiros, sociopolíticos, 

tecnológicos e de recursos complementares. Neste momento, é indicada a nuance do autor 

para adequação do modelo de respostas dos itens de análise por intermédio da Escala de 

Likert8, o que permite mensurar de maneira quantitativa os aspectos necessários à entrada no 

Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). 

Conforme mencionado anteriormente, de forma genérica, os métodos tradicionais 

para gerenciar o PDP possuem maior aplicabilidade para contextos nos quais as variáveis são 

bem conhecidas e controladas. Um cenário oposto a este pode incorrer na introdução de uma 

tecnologia no PDP quando ainda é incipiente a comprovação de seu potencial para a inovação, 

o que pode desencadear atrasos no projeto ou até mesmo prejuízos para a empresa. Ao 

vivenciar no projeto do software de controle para sistemas logísticos o desconhecimento de 

algumas variáveis financeiras, como o aporte financeiro a ser dispendido até o alcance da 

                                                 

8  Esse tipo de escala é composto por categorias ordenadas e igualmente espaçadas vinculadas ao grau de 

intensidade de concordância ou discordância a cada item (ALEXANDRE et al., 2003, apud RAMOS et al., 

2014). 
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escala industrial, além de restrições inerentes aos aspectos sócio-políticos existentes no meio 

pretendido para ingresso do negócio e o nível de concorrência nos âmbitos nacional, regional 

e local, tornou-se essencial conhecer os riscos do projeto e o retorno financeiro estimado na 

comercialização futura do produto. Por esta razão, foram vislumbrados os ganhos eminentes 

que o projeto teria a partir da estruturação do Technology Stage-Gate. De forma similar, 

entende-se que outros projetos de cunho inovador que apresentem carência de conhecimentos 

mercadológicos, financeiros ou tecnológicos possam mitigar ou evitar perdas ao aplicar o 

TSG, visto que este se faz como um método complementar ao PDP tradicional e permite o 

desenvolvimento de novas tecnologias até o estágio no qual se torne evidente o alto risco do 

projeto, seja identificado baixo retorno para o mesmo ou ainda, em um cenário positivo, seja 

possível iniciar a construção do produto. Para complementar esta linha de raciocínio 

apresenta-se novamente a estrutura do TSG na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Estrutura do Technology Stage-Gate 

Fonte: Adaptado de Cooper (2003) apud Leonel (2007) 

 

Dentre as fases do TSG, ao considerar o contexto planejado do projeto do software 

de controle para sistemas logísticos com suas atividades laboratoriais e de experimentação 

sendo executadas potencialmente dentro de uma IBT, destaca-se que a postergação das etapas 

de avaliação técnica (Gate 2 e Stage 2) e investigação detalhada (Gate 3) pode gerar prejuízos 
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expressivos a projetos caraterizados por inovação radical, os quais possuem necessidade 

natural para teste no mercado. No entanto, essas fases são menos representativas para a 

continuidade do plano de desenvolvimento de projetos de inovação incremental, em que são 

feitas melhorias adicionais a um produto/processo, ainda que não possam ser consideradas 

indispensáveis, devido à possibilidade de observação de produtos similares já existentes e 

anteriormente validados. Nesta perspectiva, seguiu-se com a avaliação das possíveis 

aplicações da tecnologia em termos de produtos, mercados e processos de produção, 

correspondentes ao Stage 3.  Por fim ao chegar na fase do processo de desenvolvimento de 

produto (Gate 4), ainda que não posta em prática a tecnologia no mercado neste momento, 

pôde-se delinear uma rota preliminar de aplicação, necessária à continuidade do projeto para 

as fases de desenvolvimento do produto. 

3.2 GERAÇÃO DE IDEIAS DE ÁREAS DE APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Nesta fase do modelo de Drummond (2005), considera-se a indicação do contato 

com especialistas do setor para auxílio à definição da aplicação inicial como primordial para o 

desenvolvimento do projeto. Na experiência vivenciada com o projeto do software de controle 

para sistemas logísticos foi possível direcionar o foco da equipe no estabelecimento de 

contatos com profissionais da área de inovação e empreendedorismo, professores do 

Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da UFJF, profissionais atuantes nos 

setores com habilitação mapeada e alguns poucos investidores da cidade de Juiz de Fora. Tal 

atividade auxiliou na verificação da aderência do escopo à realidade e a atratividade do 

projeto no mercado, trazendo ainda para análise e comparação duas possibilidades de 

aplicação de setores logísticos mencionados por investidores entrevistados. 

3.3 PRIORIZAÇÃO PRELIMINAR DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

O empreendedor ou a equipe desenvolvedora do projeto deve trabalhar nesta terceira 

etapa com o objetivo de definir as áreas de atuação elucidadas como possibilidades na fase de 

geração de ideias. Para tal trabalho de “filtragem” e priorização dos escopos de trabalho, 

aliado aos critérios de trade-off de concorrência, complexidade de execução, tendência de 

crescimento setorial e fatores ambientais e sociais inerentes ao público-alvo do projeto, todos 

estes propostos por Drummond (2005), sugere-se a avaliação do aspecto de dimensão da 
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inovação componente da tipologia da inovação apresentada por Scherer e Carlomagno (2009), 

a qual é baseada nos aspectos intensidade, dependência e dimensão conforme apresentado 

anteriormente no tópico 2.2 deste trabalho. Recorda-se que o aspecto dimensão indicado pelos 

autores é pautado no trabalho de Sawhney et al. (2006) o qual, por sua vez, propõe doze 

perspectivas de apoio ao processo de inovação com o intuito de melhorar sua produtividade, 

consolidadas visualmente, a partir da ferramenta Radar da Inovação representada na Figura 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Radar da inovação 

Fonte: Sawhney et al. (2006) 

 

Indica-se à equipe do projeto a avaliação de quais das doze vertentes do radar de 

Sawhney et al. (2006) são de maior relevância para unir-se aos critérios de Drummond (2005) 

a fim formatar um novo gráfico radar com fatores determinantes para a definição da área de 

atuação do projeto. Ao mencionar a experiência do autor do presente trabalho no projeto para 

controle logístico, determinou-se a complementariedade da visão de Drummond (2005) com 

os aspectos de cadeia de fornecimento, plataforma, experiência do cliente e captura de valor, 

utilizados por Sawhney et al. (2006). Sendo assim, pôde-se conceber o Radar da Área de 

Atuação, apresentado para as três possibilidades de aplicação avaliadas nas Figuras 25 a 27. 
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Figura 25: Radar da Área de Atuação – Aplicação A 

Fonte: Do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Radar da Área de Atuação – Aplicação B 

Fonte: Do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Radar da Área de Atuação – Aplicação C 

Fonte: Do autor 
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Para a análise do radar da área de atuação, utilizou-se uma escala de 1 a 7, 

semelhante à do modelo proposto por Sawhney et al. (2006). Para todos os aspectos, quanto 

maior o número representante do nível da escala, melhor qualificada é a área de aplicação e 

consequentemente maior será a área do polígono formado a partir da conexão dos vértices dos 

critérios escolhidos. No exemplo mencionado, ao analisar as figuras correspondentes às 

aplicações A, B e C, verifica-se que a área de aplicação A é a que apresenta melhor 

desempenho e foi portanto a opção feita pela equipe de trabalho. 

3.4 PRIORIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E SEUS RESPECTIVOS PRODUTOS 

Nesta fase do modelo de planejamento tecnológico, parte-se para a intensificação da 

pesquisa de mercado e o detalhamento das análises anteriores. Faz-se em paralelo, a 

verificação da compatibilidade das tecnologias de processo e de produto com as estratégias do 

negócio. O empreendedor ou a equipe desenvolvedora do projeto deve ter em mente os 

parâmetros de sustentabilidade financeira do empreendimento e a capacidade de fomentar 

conhecimento estrutural para projetos futuros aos membros da equipe. Além disso, deve-se 

ressaltar às pessoas envolvidas a necessidade de manutenção do pensamento de integração do 

trinômio TPM para que existam continuamente o mapeamento e o tratamento das incertezas 

do projeto. 

Voltando ao exemplo do projeto do software de controle para sistemas logísticos, 

foram identificadas duas subdivisões nas quais os clientes podem ser classificados, sendo 

estas de natureza pública ou privada. Num primeiro plano, buscou-se o trabalho simultâneo 

entre elas, entretanto no decorrer das pesquisas e tentativas frustradas de contato com as 

instituições públicas, evidenciou-se a grande burocracia existente nesta parcela do setor de 

atuação. Tal fato motivou, no horizonte de curto prazo, todo desenho de planejamento para 

instituições privadas.  

Posteriormente, trabalhou-se na escolha do portfólio de produtos dentro do setor 

privado e na priorização das subáreas de atuação a serem atendidas levando em consideração 

o interesse e receptividade de três grandes empresários do setor na cidade de Juiz de Fora, fato 

que veio a propiciar uma visão tácita de eventuais parcerias para a sequência do projeto. Neste 

contexto, pode-se afirmar que o trinômio tecnologia, produto e mercado caminhavam juntos e 

em “passos” de crescente amplitude. 
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3.5 REVISÃO DA INTEGRAÇÃO DO TRINÔMIO TPM 

Na sequência de etapas do modelo de Drummond (2005), a equipe de trabalho deve 

direcionar esforços para os estágios de investigação preliminar e detalhada do PDP a fim de 

validar a confiabilidade do retorno dos investimentos previstos. Em seguida, deve-se seguir 

com a definição dos deadlines e marcos do projeto através da construção do mapa (roadmap) 

representativo do planejamento do segmento de mercado, produtos, tecnologias e recursos no 

curto, médio e longo prazo de acordo com a visão do negócio. Neste sentido, conforme 

apresentado na Figura 28, a equipe necessita estabelecer o laço entre o TSG, ao final do 

desenvolvimento tecnológico e já com uma rota de aplicação definida, e a continuidade do 

PDP em seu processo tradicional. 

 

Figura 28: Encadeamento entre o TSG e o PDP Tradicional 

Fonte: Cooper (2003) apud Leonel (2007) 
 

Vale destacar, ao seguir a percepção de Leonel (2007), que dependendo dos 

resultados obtidos ao longo da avaliação tecnológica e da investigação detalhada, existe a 

possibilidade de que os projetos passem pelas primeiras etapas do PDP tradicional, 

correspondentes às fases de ideação e investigação ou entrem diretamente no estágio de 

desenvolvimento dos primeiros protótipos. Cabe ressaltar, na visão do autor, que caso se 

esteja trabalhando no contexto de um projeto com expectativa de desenvolvimento 
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laboratorial do produto dentro de uma incubadora de base tecnológica ou outro ambiente de 

auxílio à construção de projetos, chega-se ao PDP tradicional em sua fase inicial e pode-se 

optar em seguida por investir no alinhamento estratégico e a sinergia com os recursos e 

políticas da organização, com a aplicação da análise das forças de Porter para definição da 

estratégia básica (diferenciação, liderança de custo ou foco/nicho), seguida pela aplicação da 

metodologia Balanced Scorecard (BSC). Na Figura 29 apresentada na sequência representa-

se então este enlace entre o TSG e do PDP tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Encadeamento entre o TSG e o PDP Tradicional no projeto de negócio 

Fonte: Adaptado de Cooper (2003) apud Leonel (2007) 

 

No sentido desta última possibilidade mencionada, enquadra-se o projeto do software 

de controle para sistemas logísticos ao considerar justamente o intuito do autor e sua equipe 

de trabalho de ingressar o projeto numa IBT. Como resultado principal desta análise, perante 

um ambiente mercadológico altamente competitivo, teve-se unanimidade entre os membros 

da equipe a utilização do posicionamento da empresa pautado na estratégia básica de 

diferenciação. Quanto à aplicação do BSC, foram definidas quais as iniciativas e indicadores 

responsáveis para auxiliar no conhecimento das perspectivas financeira, de clientes, de 

processos internos e de aprendizado e crescimento que cercam todo o negócio da empresa. 

Esta análise se encontra sintetizada no Quadro 6. 
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PERSPECTIVA INICIATIVA INDICADORES 

Financeira 

 

Acompanhamento do retorno dos 

investimentos, lucratividade e 

equilíbrio financeiro da empresa 

 

 

EBTIDA 

Ponto de Equilíbrio 

ROI 

ROE 

VPL, TIR e Payback 

Clientes 

Introdução do produto no mercado 

adequado às necessidades dos 

clientes, crescimento de acessos e 

fidelização dos clientes 

 

Net Promoter Score (NPS) Quantidade 

mensal de cadastros 

Turnover de clientes 

 

Processos 

Internos 

Fornecimento do produto com 

foco na sua disponibilidade e 

confiabilidade 

Reduzir percentual de 

indisponibilidade do sistema por causa 

interna 

Reduzir quantidade mensal de 

atendimentos atrasados ponderado pelo 

tempo dedicado a cada cliente 

 

Aprendizado e 

Crescimento 

Promoção do desenvolvimento da 

equipe e credibilidade do produto 

Quantidade de horas de treinamento e 

participação de eventos pelos membros 

da equipe 

Quantidade de divulgações espontâneas 

na mídia 

Quadro 6: Definição de perguntas, resposta e indicadores conforme método BSC 

Fonte: Do autor 

 

Na conclusão da etapa de integração do trinômio TPM foi elaborado o roadmap com 

a estrutura representada na Figura 30, sendo cada cor referente a uma vertente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Roadmap do projeto de software para sistemas logísticos 

Fonte: Do autor 
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Destaca-se, no título das linhas deste mapa tecnológico temporal, as perspectivas de 

análise para o segmento de mercado, para os produtos e para a tecnologia empregada em cada 

fase do projeto de forma que estejam alinhadas às visões determinadas pela equipe (primeira 

coluna da figura 29) dentro do horizonte escolhido de cinco anos (de 2017 até 2022).  Foi 

prospectado nesta análise o potencial período de pós incubação da empresa de softwares para 

sistemas logísticos, permitindo assim, avaliar sinteticamente qual é o estado atual do projeto, 

o estado a que se deseja chegar e como alcançá-lo. 

3.6 ELABORAÇÃO DO PLANO TECNOLÓGICO 

Chega-se nesta etapa ao passo final do modelo de planejamento tecnológico proposto 

por Drummond (2005), na qual o empreendedor ou a equipe de trabalho em questão deve 

empenhar-se na elaboração do plano tecnológico em um documento formal. Coloca-se como 

essencial neste momento o preenchimento das lacunas identificadas no decorrer de todo o 

processo. Para este objetivo, dá-se destaque para o modelo de Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Comercial e do Impacto Ambiental (EVTECIAS) na estrutura proposta pelo PII 

(Programa de Incentivo à Inovação). Recorda-se do tópico 2.5.5 que o modelo é divido em 

seis grandes aspectos a serem avaliados: tecnologia, produtos e oportunidades de negócio; 

equipe empreendedora; mercado; negócio; projeções econômico-financeiras e de 

investimentos; conclusões de viabilidade.  

Deve-se ainda mencionar que o direcionamento primário para a aplicação deste modelo 

é dado à análise de tecnologias oriundas de pesquisas acadêmicas (technology push), tendo 

em vista que o PII visa fazer com que os pesquisadores que desenvolvam tecnologias com 

potencial de aplicação no mercado venham oportunizar transferências de tecnologias ou gerar 

novas empresas. No contexto amplo do Programa de Incentivo a Inovação, tem-se a 

expectativa que as tecnologias desenvolvidas resultem em benefícios para a sociedade e em 

novos conhecimentos para a comunidade acadêmica. Por outro lado, na visão do autor deste 

trabalho, ao considerar a estruturação de uma EBT partindo não da pesquisa básica, mas da 

identificação de necessidades operacionais e de mercado com oportunidade de envolvimento 

da universidade através de órgãos internos voltados ao desenvolvimento e incentivo à 

inovação, pode-se fomentar a participação da comunidade acadêmica nas empresas 

emergentes seja de forma indireta com o envolvimento de seus próprios alunos na construção 

de seus negócios ou de forma direta com o desenvolvimento de projetos de extensão que 
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podem levar os conhecimentos acadêmicos ao mercado em benefício privado ou de toda a 

sociedade. Neste contexto, entende-se, portanto, também válida a aplicação do EVTECIAS 

para projetos cuja lógica da inovação segue o Modelo Linear Reverso (Demand Pull).  

Para exemplificar tal situação, considera-se mais uma vez o projeto do software de 

controle para sistemas logísticos, desenvolvido por profissionais recém-graduados e alunos 

ainda em fase de graduação que decidiram constituir uma empresa de base tecnológica e 

submeter seu projeto de negócio à incubadora de base tecnológica do Centro Regional de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT), com sede no Campus da UFJF.  

Voltando-se à aplicação do modelo, a primeira vertente destinada à avaliação da 

tecnologia, produtos e oportunidade de negócio objetiva classificar a tecnologia empregada 

como aplicada ou de plataforma, além de explicitar os produtos e serviços inicialmente 

idealizados. Para o caso do software de controle, chegou-se na classificação da tecnologia 

como de plataforma, tendo em vista, a identificação de, no mínimo, dez potenciais aplicações 

com a mesma base tecnológica, sendo três de maior destaque e por isso priorizadas para o 

desenvolvimento no curto e médio prazo. O tópico seguinte de análise é concentrado à equipe 

empreendedora, correspondente aos recursos humanos envolvidos no projeto com a formação 

da equipe de trabalho, pesquisadores e empreendedores. Como já mencionado anteriormente, 

para o projeto exemplificado a equipe é composta por cinco jovens empreendedores recém-

graduados ou em graduação nas áreas de Engenharia de Produção e Ciências da Computação 

com experiência inicial em empreendedorismo ao cursar a disciplina voltada a este assunto na 

UFJF e com a participação anterior de um integrante da equipe no curso de Formação 

Empreendedora ofertado pelo CRITT.  

No que concerne ao aspecto de mercado, terceiro em avaliação no modelo proposto no 

PII, deve o empreendedor ou equipe de trabalho tratar da captação de informações 

mercadológicas do setor a que seu projeto está envolvido, bem como de seu público alvo e 

suas respectivas necessidades e a análise dos aspectos regulatórios que regem o setor ou 

podem passar a vigorar no futuro. O retrato desta análise no projeto do software de controle 

logístico se fez na avaliação das necessidades dos clientes do setor privado com a definição da 

área de aplicação “A” com base em critérios tidos como importantes para o negócio. Destaca-

se ainda o levantamento feito sobre os aspectos regulatórios, normativos e jurídicos atuais e 

potenciais inerentes às primeiras aplicações da tecnologia em desenvolvimento, como, por 

exemplo, a forma de proteção de registro formal para programas de computador no Brasil e a 
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existência de patentes já existentes com certa similaridade, mas não contemplando todo o 

escopo de abrangência projetado. 

Para a nuance de negócio, deve-se desenhar a estratégia de comercialização do produto 

ao estabelecer o posicionamento de mercado, a estrutura do modelo de negócio, os canais de 

distribuição e o modelo de precificação. No exemplo em estudo, valeu-se da estratégia de 

diferenciação perante a concorrência para a definição do posicionamento competitivo. Além 

disso, foram avaliadas as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do negócio. Para o 

preenchimento das lacunas referentes às projeções econômico-financeiras e de investimentos, 

o modelo do Programa de Incentivo a Inovação sugere a verificação das opções de 

financiamento e investimento para sustentar e alavancar as atividades, assim como a projeção 

das receitas e despesas do produto e projeto. Neste sentido, no projeto do software de controle 

para sistemas logísticos, trabalhou-se inicialmente com a possibilidade de aporte financeiro 

com capital próprio. Em segundo plano, teve-se a identificação de potenciais investidores anjo 

e outras modalidades de funding em programas de incentivo à inovação. No que tange as 

prospecções contábeis, foram feitas projeções de fluxo de caixa e DRE no curto, médio e 

longo prazo. 

Por fim, ao considerar a etapa de conclusões de viabilidade, deve o empreendedor 

ater-se à análise dos aspectos ambientais e sociais, da capacidade de execução técnica e das 

prospecções comercias e econômico-financeiras do projeto. Para este contexto, dentro do 

horizonte do projeto voltado à concepção de um programa de computador, foi verificada alta 

relevância do projeto para a sociedade, principalmente, para a classe econômica menos 

favorecida, tendo em vista o benefício ofertado a serviços logísticos presentes no dia a dia da 

população. Além disso, trabalhou-se com projeção de market share com crescimento 

significativo no período de cinco anos em conjunto à análise satisfatória de perpetuidade, 

apontando para a viabilidade econômica do negócio. No Quadro 7, apresenta-se o resumo do 

modelo EVTECIAS aplicado ao projeto com o descritivo de cada uma das etapas postas em 

prática aderentes à estrutura do PII. 
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Quadro 7: Modelo EVTECIAS aplicado ao projeto de negócio 

Fonte: Do autor 

 

O resumo dos pontos de análise elencados no Quadro 7 reúne os principais 

tratamentos dados pela equipe a fatores-chave sugeridos pelo PII, a fim de que o 

embasamento do negócio garanta o enlace e sustentação da tecnologia, produto e mercado em 

todos os estágios percorridos pela empresa de base tecnológica fazendo com que os pontos em 

aberto identificados até então tivessem a resposta necessária ao andamento do projeto e 

construção do plano de negócio estendido. 

 

 

TÓPICO DESCRIÇÃO 

 

Tecnologia, produtos 

e oportunidade de 

negócio 

 

Classificada a tecnologia como de plataforma com a identificação de, no mínimo, 

dez potenciais aplicações, sendo três de maior destaque 

Equipe 

Empreendedora 

 

Formada equipe multifuncional nas áreas de conhecimento detentoras do material 

teórico e metodológico para levar à prática o escopo do projeto. A equipe é 

composta por cinco jovens empreendedores recém-graduados ou em graduação 

 

Mercado 

 

Avaliadas as necessidades dos clientes com a definição da área de aplicação 

prioritária com base em critérios tidos como importantes para o negócio. Foi feito 

também levantamento dos aspectos regulatórios, normativos e jurídicos atuais e 

potenciais, inerentes às primeiras aplicações da tecnologia em desenvolvimento 

 

Negócio 

 

Definido o posicionamento competitivo, valendo-se da estratégia de diferenciação 

perante a concorrência. Além disso, foram avaliadas as forças, fraquezas, ameaças 

e oportunidades do negócio através da análise SWOT 

 

Projeções econômico-

financeiras e de 

investimentos 

 

A princípio, aporte financeiro com capital próprio. Em segundo plano, já 

identificados potenciais investidores anjo e outras modalidades de funding em 

programas de incentivo à inovação. Feitas projeções de fluxo de caixa e DRE no 

curto, médio e longo prazo 

 

Conclusões de 

viabilidade 

 

Verificada alta relevância do projeto para a sociedade, principalmente, para a 

classe econômica menos favorecida. Além disso, trabalha-se com projeção de 

market share com crescimento significativo no horizonte de cinco anos em 

conjunto à análise satisfatória de perpetuidade, apontando para a viabilidade 

econômica do negócio 
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4 CONCLUSÃO 

Ao término do presente trabalho, pôde-se verificar a adequação do emprego do 

Planejamento Tecnológico na construção de um plano de negócio de escopo de maior 

abrangência, o Plano de Negócio Estendido. Deixa-se de lado a percepção inicial de estar-se 

empregando “um” algo a mais, para aplicação “do” algo a mais, diversas vezes esquecido ou 

ainda não conhecido por muitas pessoas, mas que confere a fundamentação esperada pelo 

autor a um projeto que preza pela estratégia de diferenciação desde sua concepção 

metodológica. 

No que se refere à utilização das ferramentas e técnicas de apoio, encontrou-se 

dificuldade de seguir à risca o desenho proposto por Drummond (2005) para o processo de 

planejamento tecnológico de uma empresa de base tecnológica. Isto porquê, para o andamento 

de algumas fases do Techology Stage-Gate, do Processo de Desenvolvimento de Produtos 

Tradicional e do Techology Roadmapping, havia-se, por exemplo, a necessidade da aplicação 

laboratorial da tecnologia ou do teste de um protótipo do produto no mercado, atividades 

vistas pelos mentores do projeto como mais adequadas durante o desenvolvimento do negócio 

dentro da incubadora de base tecnológica e não no estágio de “saída da ideia para o papel”. 

Em contrapartida, percebeu-se o quanto e como o conhecimento dos aspectos conceituais da 

inovação permite inovar dentro do próprio contexto ferramental inovador, ao manter a 

coerência na conexão entre métodos e práticas e possibilitando até mesmo ao autor o engenho 

de modelos aderentes a problemas identificados durante a aplicação do planejamento 

tecnológico, como o Radar da Área de Atuação e a aplicação do Balanced Scorecard na 

sequência de um dos estágios do PDP tradicional. A partir desta visão, pôde o autor delinear o 

advento de um novo modelo de planejamento tecnológico para projetos de negócio nos quais 

tanto a tecnologia quanto o produto no qual esta será embarcada estão em fase de 

desenvolvimento. 

Por fim, numa abordagem pessoal e ao mesmo tempo profissional, pode-se conferir o 

ganho do autor, ao validar o encontro de metodologias, práticas e estruturas de planejamento 

capazes de nortear a idealização de um projeto que não somente perpassa, mas essencialmente 

aplica e conecta diversos conhecimentos obtidos dentro da sala de aula, ao se cursar 

Engenharia de Produção. 
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