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RESUMO 
A inovação é um desafio cada vez mais importante e recorrente no nosso contexto econômico. A 

formação e operação de redes de inovação entre empresas constituem parte do esforço para 

enfrentar esse desafio. Esta pesquisa tem como propósito apresentar um modelo de referência 

para apoiar a formação e operação de redes de inovação auto-organizadas. A metodologia de 

pesquisa é composta de um estudo bibliográfico para a discussão dos principais constructos 

sobre redes de inovação e sistemas complexos, e de um estudo de caso múltiplo para a coleta de 

dados em campo. A análise e discussão do cruzamento entre as evidências teóricas e os dados 

práticos visa propor um modelo de referência para apoiar a formação e operação de redes de 

inovação auto-organizadas. O modelo de referência é desenvolvido com a metodologia 

Enterprise Knowledge Development (EKD). O resultado da pesquisa contribui para ampliar a 

compreensão dos elementos envolvidos no processo de formação e operação de redes auto-

organizadas. Espera-se dessa forma estender a aplicação da auto-organização, enquanto 

constructo teórico de sistemas complexos, para a área de redes de inovação. 
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ABSTRACT 
Innovation is an increasingly important challenge and recurrent in our economic context. The 

formation and operation of innovation networks between companies are part of the effort to 

meet this challenge. This research is intented to provide a reference model to support the 

formation and operation of self-organized innovation networks. The research methodology 

consists of a literature study for the discussion of the main constructs of innovation networks 

and complex systems, and a case study analysis with multiple units to collect field data. Analysis 

and discussion of the intersection between theoretical evidence and practical data aims to 

propose a reference model to support the formation and operation of self-organized innovation 

networks. The reference model will be developed with the Enterprise Knowledge Development 

methodology (EKD). The search result helps to broaden the understanding of the elements 

involved in the formation and operation of self-organized networks. It is hoped in this way to 

extend the application of self-organization, while theoretical construct of complex systems, to 

the innovation networks area. 

 

Keywords: innovation networks, complex systems, self-organization, self-organizing innovation 

network. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 A corrente schumpeteriana de pensamento formada por pesquisadores como Fagerberg e 

Verspagen (2009), Becheikh et al. (2006) e Stock et al. (2002) sugerem uma relação entre 

inovação e desenvolvimento sócio-econômico. Para eles, a inovação permite que as empresas 

empreendedoras aumentem seus lucros por intermédio da criação de vantagens temporárias, ao 

mesmo tempo em que consolidam uma fonte de sucesso empresarial de longo prazo. 

 Apesar da alta taxa de incerteza/risco associada com a inovação, Berggren e Nacher, 

2001), Rosenbusch et al. (2011) e Wang e Ahmed (2007) sugerem que o processo de inovar 

pode ser gerenciado, sistematizado e replicado internamente nas organizações, pois os processos 

bem sucedidos de inovação contêm elementos em comum. 

 A inovação se beneficia basicamente da contribuição oferecida pela heterogeneidade da 

fonte de conhecimento e competência (Chesbrough, 2008), das características da estrutura de 

colaboração que conecta as empresas (Zeng et al., 2010) e da habilidade das firmas de criar, 

combinar, reter, compartilhar e utilizar o conhecimento (Cohen e Levinthal, 1990). Para Rycroft 

e Kash (2004) e Tzeng (2009), a inovação sistêmica e institucionalizada depende da capacidade 

dinâmica da firma integrar, construir e re-configurar competências internas e externas. 

Nesse contexto, há uma percepção (Hausman, 2005; Prajogo e Ahmed, 2006) de que a 

inovação é cada vez menos o produto de um esforço isolado, ou seja, inovar é um processo que 

pressupõe a interação entre diferentes atores (Zeng et al., 2010; Freel e Harrison, 2006). 

 Isso motiva a formação das redes de empresas, as quais, segundo Britto (2002), 

constituem arranjos baseados em vínculos sistemáticos de caráter colaborativo entre empresas 

formalmente independentes com vistas à coordenação de esforços econômicos, 

compartilhamento de conhecimentos, diminuição do tempo de lançamento de novos produtos, 

ou integração de competências necessárias para atender novas oportunidades de negócio. As 

fronteiras entre as empresas dentro da rede são porosas o suficiente para os parceiros 

complementarem suas competências (Cowan et al., 2005). 

Em determinadas redes há a presença de um agente centralizador (Liu e Madhavan, 

2005; Ting e Chiu, 2009; Roxenhall, 2013; Valk e Chappin, 2011) que em muitos casos utiliza 

sua posição privilegiada para impor regras aos parceiros (Christopherson e Clark, 2007; Ting e 
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Chiu, 2009). O conceito de auto-organização ganha relevância nesse contexto porque a 

complexidade do processo de inovação requer cada vez mais um nível de comprometimento, 

engajamento e pró-atividade que ultrapassa as relações caracterizadas pela imposição de 

diretrizes por parte de um agente centralizador. 

 As redes de inovação auto-organizadas constituem uma vertente do conceito de redes de 

empresas, sendo caracterizadas por Li e Zhou (2010) como redes capazes de, sob condições 

apropriadas, combinar e rearranjar espontaneamente suas competências sem a necessária 

intervenção de um controle central, com o objetivo de ampliar o seu núcleo de capacidades e os 

seus ativos complementares. Para Rycroft e Kash (2004), a auto-organização nas redes ocorre 

quando o aprendizado e a criação de novos conhecimentos, chaves para a inovação, conduzem a 

novos processos e estruturas organizacionais que superam desafios e aproveitam oportunidades.  

No entanto, apesar de todo o interesse que a área de redes de inovação entre empresas 

tem despertado na comunidade científica, o corpo de conhecimento produzido tendo como foco 

de análise uma perspectiva sistêmica da própria rede, ainda é bastante modesto, e isso em boa 

parte deve-se ao fato de que a observação de fenômenos no âmbito de redes é algo complicado e 

demorado (Provan et al., 2007; Dahlander e Gann, 2010). 

De acordo com Tongming (2010), as redes de inovação apresentam comportamento 

complexo como decorrência das interações dos elos colaborativos entre si e com o ambiente 

externo. Uma das propriedades que os sistemas complexos apresentam é a auto-organização, 

que tem relação direta com a capacidade de adaptação desses sistemas. Em muitas 

circunstâncias, a ordem e o controle nestes sistemas não são pré-determinados, sendo o controle 

gerado através de regras comportamentais simples, muitas vezes baseadas em informações 

locais devido a autonomia e distribuição do controle nos agentes. 

Diante da possibilidade das redes de inovação serem analisadas como sistemas 

complexos, o presente trabalho se propõe a estudar o fenômeno da auto-organização no contexto 

das redes de inovação na área de utilidades domésticas no Brasil. Usando o recorte analítico de 

redes e a teoria de sistemas complexos, a pesquisa procura responder as seguintes questões: 

(1) As redes de inovação apresentam características de sistemas complexos? 

(2)  Como surge a auto-organização (como ela se manifesta)? 

(3) Como criar condições para que a auto-organização ocorra? 

(4) Como garantir que a auto-organização traga benefícios para a rede? 
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1.1 Objetivo 

O objetivo geral desta tese é propor um modelo de referência para a formação e operação 

de redes de inovação auto-organizadas no contexto das relações de colaboração entre empresas 

envolvidas no processo de inovação de produtos na área de utilidades domésticas no Brasil. 

Como objetivos específicos, a pesquisa visa: 

(1) Discutir os principais constructos associados com redes de inovação e auto-

organização a partir do recorte analítico de redes de inovação e da teoria de sistemas 

complexos. 

(2) Discutir o estado atual (as-is) da operação do processo colaborativo entre empresas 

para a inovação de produtos na área de utilidades domésticas no Brasil. Esse trabalho 

é apresentado através da modelagem organizacional em um estudo de caso múltiplo 

composto por oito unidades empresariais analisadas, sistematizado de acordo com a 

metodologia Enterprise Knowledge Development (EKD). 

(3) Identificar, através do estudo de caso, as lacunas que podem comprometer a 

manifestação de comportamentos auto-organizados, assim como apontar através da 

literatura os principais elementos de apoio para a auto-organização. 

 

1.2 Justificativa 
Cada vez mais a inovação tem sido considerada uma alternativa para manter a 

competitividade sustentável das empresas (Armoutis et al.,2008; Katzy et al. 2008). O desafio de 

inovar tem forçado as empresas a ampliarem suas competências, e isso tem provocado cada vez 

mais o estabelecimento de alianças inter-organizacionais de caráter colaborativo para o 

compartilhamento de know-how, capital humano, tecnologia, infra-estrutura e recursos 

financeiros (Sari et al., 2007; Gilbert et al., 2007; Emden et al., 2006; Schoonmaker e 

Carayannis, 2010; Molina-Morales e Mertínez-Fernández, 2010). As redes de inovação 

constituem uma especificidade das redes de empresas, na forma de um arranjo voluntário entre 

organizações independentes ligadas por vínculos colaborativos com o propósito de superar em 

parceria as incertezas do processo de inovação, envolvendo-se na geração, comercialização e 

difusão de produtos, processos e serviços novos ou melhorados (Freel e Harrison, 2006; 

Sammarra e Biggiero, 2008). 

Em várias dessas redes de inovação há a presença de uma empresa focal centralizadora 

(Liu e Madhavan, 2005; Ting e Chiu, 2009; Roxenhall, 2013; Valk e Chappin, 2011; Dhanaraj e 

Parkhe, 2006). Quanto mais vulnerável julgar-se a empresa focal, mais ela tenderá a proteger-se 

usando uma combinação de garantias contratuais diretas e indiretas para controlar os demais 
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parceiros da rede (Gardet e Mothe, 2011). A questão é que os desafios impostos pelo processo 

de inovação requerem uma intensidade de comprometimento e de trocas entre os parceiros que 

não pode ser assegurada simplesmente através de obrigações contratuais impostas por uma 

empresa centralizadora. 

Diante desse cenário, ambientes auto-organizados mostram-se abertos para acolher ideias 

potencialmente inovadoras, e não apenas as diretrizes de uma empresa focal, a qual também não 

tem todas as soluções para as incertezas e desafios do processo de inovação. A propriedade de 

auto-organização se caracteriza por comportamentos coletivos espontâneos que surgem a partir 

de movimentos gerados pelos próprios agentes do sistema em resposta aos estímulos externos e 

internos (Pathaket et al., 2007; Manson, 2001; McCarthy et al., 2000). Essa propriedade é 

importante porque tem relação direta com a capacidade de adaptação desses sistemas (Schneider 

e Somers, 2006). 

 

1.3 Método de pesquisa 
Nesta pesquisa foi adotada uma abordagem qualitativa a fim de viabilizar a análise e a 

compreensão dos fenômenos envolvidos com o objeto de pesquisa. As principais características 

dos métodos qualitativos são a imersão do pesquisador no contexto em estudo e a perspectiva 

interpretativa de condução da pesquisa (Kaplan e Duchon, 1988). Em relação aos fins, a 

pesquisa realizada será do tipo exploratório, pois o objetivo é proporcionar maior familiaridade 

com um problema ainda pouco explorado pela literatura acadêmica. 

O método de pesquisa adotado para planejar, coletar e analisar os dados é o estudo de 

caso. Segundo Yin (2005), este método é indicado para uma pesquisa detalhada, que tenha 

cunho empírico e esteja circunscrita ao estudo de poucos objetos. De acordo com Yin (2005), 

um protocolo de investigação concorre para aumentar a confiabilidade de uma pesquisa, pois 

fornece os procedimentos padronizados seguidos pelo pesquisador e que podem ser repetidos 

em outras situações por outros pesquisadores. 

O protocolo do estudo de caso deve conter alguns elementos essenciais como o objetivo 

de pesquisa, a identificação das fontes de informação e a definição das questões para orientar o 

pesquisador na conduta da coleta de dados (Yin, 2005). O protocolo de estudo de caso 

apresentado no Quadro 1 mostra a sinopse geral da pesquisa. 
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Quadro 1: Protocolo de pesquisa 

Componentes do Projeto de Pesquisa de Campo 
Tipo de pesquisa Exploratória. 

Objetivo da pesquisa 
de campo 

Propor um modelo de referência para a formação e operação de redes de 
inovação auto-organizadas no contexto das relações de colaboração entre 
empresas envolvidas no processo de inovação de produtos na área de utilidades 
domésticas no Brasil. 

Questões de estudo 

(1) As redes de inovação apresentam características de sistemas complexos? 
(2) Como surge a auto-organização (como ela se manifesta)? 
(3) Como criar condições para que a auto-organização ocorra? 
(4) Como garantir que a auto-organização traga benefícios para a rede? 

Unidade de Análise Agrupamentos de empresas centralizados por uma empresa líder. 
Unidade de Tempo De 2013 a 2014. 

Local Brasil (SP, PR, CE) 

Validade do 
Constructo 

A convergência das várias fontes de evidência (revisão bibliográfica; estudo de 
caso, e metodologia de modelagem) permite a consolidação das várias 
perspectivas de avaliação do objeto de estudo. 

Validade Externa 

Como as unidades de análise desenvolvem projetos de inovação a partir de 
parcerias estabelecidas entre empresas do mercado pode-se pensar numa 
generalização analítica para outras unidades de análise de porte similar, 
tomando-se como base a replicação dos resultados apresentados pelo estudo de 
caso. 

Confiabilidade Utilização de um protocolo de estudo de caso. 
 

Yin (2005) sugere que a validade do constructo pode ser evidenciada a partir da busca 

pela convergência entre as várias fontes de informação que compõem a pesquisa. A revisão 

bibliográfica, a avaliação do estudo de caso (apoiado pelo questionário gerado a partir da 

revisão teórica), e a metodologia de modelagem fornecem várias perspectivas de avaliação do 

objeto de estudo, cuja convergência apoia a validade do constructo. Em relação à validade 

externa, pode-se sugerir que ela se limita às redes de inovação de porte organizacional 

semelhante. 

 

1.3.1 Instrumentos de pesquisa 

O primeiro instrumento de pesquisa elaborado foi um questionário com base na revisão 

bibliográfica, o qual abordou quatro pontos principais: (1) se a unidade de análise apresentou 

características de sistemas complexos; (2) se a auto-organização manifestou-se durante os 

projetos; (3) se havia elementos para permitir que o fenômeno da auto-organização ocorresse; 

(4) se a auto-organização trouxe benefícios para os objetivos das unidades de análise. 

O questionário foi elaborado com base no referencial teórico. Após ser utilizado no 

estudo de caso da primeira unidade empresarial, algumas questões foram re-elaboradas a fim de 

melhorar a compreensão dos entrevistados. O intuito foi avaliar o nível de compreensão do 

entrevistado em relação às questões, coletar sugestões, e fazer as melhorias necessárias. 
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O segundo instrumento de pesquisa utilizado no estudo de caso foi a entrevista com os 

responsáveis diretos pela inovação de produtos de cada unidade empresarial. Embora o nome 

do cargo de cada um deles varie, todos possuem a atribuição de coordenar o complexo processo 

de colaboração entre as empresas durante os projetos de inovação de produtos. O objetivo da 

entrevista foi coletar informações para realizar a modelagem do estado atual (as-is) do cenário 

que envolve a inovação de produtos em cada unidade empresarial para levantar os objetivos, 

regras de negócio, processos, e atores e recursos envolvidos. Antes de iniciar o processo de 

modelagem propriamente dito, cada entrevistado teve uma visão geral da metodologia EKD a 

fim de facilitar a compreensão dos modelos a serem produzidos. Consequentemente, eles 

poderiam ajudar a refinar esses modelos. 

A partir do cruzamento entre os dados coletados através do questionário e os modelos 

desenvolvidos por intermédio das entrevistas foram identificados os elementos de apoio para a 

propriedade de auto-organização. 

 
1.3.2 Caracterização da coleta de dados 

Com o objetivo de verificar em campo a presença dos elementos indicados pela literatura 

como necessários para a formação e operação de redes de inovação auto-organizadas, 

apresenta-se um estudo de caso múltiplo com 08 unidades empresariais. O propósito do 

trabalho de campo foi estudar o processo de formação e operação do conjunto de parcerias que 

cada unidade empresarial estabelece dentro dos projetos de inovação de produtos. Como a 

determinação de inovar e o controle sobre todo o processo é exercido pela empresa focal, 

estudou-se esse processo a partir da perspectiva da empresa líder. 

Outro fato que influenciou na condução da pesquisa é que a configuração das parcerias 

para apoiar o processo de inovação não ocorre isoladamente, ou seja, ela ocorre dentro do 

processo de desenvolvimento de produtos (PDP). Por essa razão são identificados os elementos 

referentes à formação e operação das redes de inovação dentro do cenário de PDP de cada 

unidade estudada. 

 

1.3.2.1 Sobre as unidades empresariais 

As unidades selecionadas pertencem ao setor de eletrônicos, e cada uma delas 

individualmente participa de um conjunto de empresas vinculadas por parcerias do tipo cliente-

fornecedor. De acordo com relatório disponibilizado pela ABINEE (2013), esse setor é 

composto por 08 áreas de bens de capital: automação industrial, componentes, equipamentos 

industriais, GTD (Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica), informática, 

material de instalação, telecomunicações, e utilidades domésticas. A área de utilidades 
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domésticas representa 12% do faturamento desse setor, posicionando-se individualmente como a 

quarta área do setor em termos de faturamento. A área de utilidades domésticas também é 

responsável por ajudar a movimentar duas outras áreas importantes desse setor: informática e 

equipamentos industriais, que são responsáveis por 45% do faturamento do setor (ABINEE, 

2013). 

Conforme a ABINEE, a área de utilidades domésticas está subdividida em: aparelhos 

eletroeletrônicos domésticos e ferramentas manuais, baterias automotivas, eletroeletrônica 

embarcada, motocompressores, pilhas e lanternas elétricas portáteis. A subdivisão escolhida é a 

de aparelhos eletroeletrônicos domésticos e que agrega 53 empresas diretamente concorrentes. 

E nesse estudo de caso foram consideradas todas as empresas líderes e todas as marcas com 

penetração nacional. 

 

Quadro 2: Empresas no território nacional que centralizam as unidades empresariais estudadas. 

Empre-

sas 

Porte ($) 

Fatur. anual 

Produtos Funda-

ção 

Entre- 

vistado 

1 Grande 

(2 bilhões) 

Lavadora, secadora, fogão, 

refrigerador, micro-ondas, ar-

condicionado 

1926 Gerente de 

inovação 

2 Médio 

(160 milhões) 

Lavadora, secadora, 

purificador, bebedouro 

refrigerado 

1994 Coordenador 

de projetos 

3 Grande 

(1 bilhão) 

Lavadora, secadora, freezer, 

refrigerador, frigobar, forno 

elétrico 

1954 Gerente de 

inovação 

4 Médio 

(200 milhões) 

Tanquinho, lavadora, 

purificador, bebedouro 

1976 Gerente de 

marketing 

5 Grande 

(800 milhões) 

Purificador, ducha e chuveiro, 

aquecedor de água 

1923 Gerente de 

P&D 

6 Grande 

(650 milhões) 

Refrigerador, lavadora, 

freezer, fogão, purificador, 

bebedouro 

1963 Supervisor de 

produtos 

7 Grande 

500 m. 

Forno elétrico, liquidificador, 

centrífuga, microondas, 

panificador, aspirador 

1956 Gerente de 

produtos 

8 Grande  

800 m. 

Liquidificador, centrífuga, 

aspirador, batedeira, cafeteira 

1940 Gerente de 

P&D 
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Todas as unidades empresariais são centralizadas por uma empresa líder dedicada ao 

desenvolvimento, manufatura e comercialização de produtos da área de utilidades domésticas. 

As demais empresas parceiras que integram cada unidade estão relacionadas com o 

desenvolvimento e o fornecimento de componentes mecânicos, hidráulicos, plásticos, 

metálicos, elétricos, eletroeletrônicos, embalagens e tecnologia em geral para a empresa focal e 

para o mercado. Dependendo do produto a ser desenvolvido (inovação), os arranjos podem 

sofrer reconfiguração, e mesmo no caso de inovação de um mesmo produto, as parcerias 

formadas em projetos anteriores podem sofrer modificações. 

 

1.3.2.2 Sobre a coleta de dados 

Em cada unidade empresarial o questionário foi o primeiro instrumento de pesquisa 

utilizado. O uso do questionário como primeira abordagem teve como objetivo verificar se havia 

uma relação entre essas unidades e os sistemas complexos, e também permitir uma compreensão 

geral do contexto de cada unidade empresarial. Isso foi verificado utilizando-se os conceitos 

obtidos na revisão bibliográfica sobre redes de inovação e sistemas complexos. O trabalho de 

coleta de dados para compor os modelos organizacionais foi o próximo passo. Ele foi antecedido 

em cada unidade por uma explicação introdutória sobre a metodologia Enterprise Knowledge 

Development (EKD) e a lógica de conexão dos seus sub-modelos. O objetivo do trabalho de 

modelagem foi mapear o estado atual (as-is) da formação e operação do conjunto de parcerias 

estabelecido dentro do PDP de cada unidade empresarial. 

Essa etapa da coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas 

com os responsáveis diretos pelo desenvolvimento de novos produtos, consequentemente 

responsáveis pela articulação e/ou acompanhamento das ligações e fluxos entre os parceiros. 

Cada entrevista teve duração de aproximadamente 2 horas, sendo realizadas de 02 a 03 visitas 

para cada unidade empresarial. Além disso, foi realizado contato telefônico e através de email a 

fim de esclarecer algumas dúvidas. O período de coleta de dados ocorreu entre agosto/2014 e 

outubro/2014. 

 O resultado da pesquisa de campo foi representado através de um modelo de referência 

que foi denominado modelo “as-is”, ou modelo do estado atual. Utilizando-se o recorte analítico 

de redes de inovação e a teoria de sistemas complexos foram identificadas as lacunas presentes 

nesse modelo, e organizadas e discutidas através de quadros as necessidades de mudança. Do 

cruzamento do modelo “as-is” com as necessidades de mudança foi desenvolvido o modelo “to-

be”, ou modelo do estado futuro. Esse modelo representa uma sistematização dos elementos 
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necessários para a formação e operação de redes de inovação auto-organizadas na área de 

utilidades domésticas no Brasil. 

 

1.4 Caracterização e conceituação do modelo de referência 
O principal objetivo da modelagem organizacional é apoiar a análise sistematizada de 

um objeto em estudo, oferecendo mecanismos para o mapeamento do conhecimento (processos, 

objetivos, recursos), funcionando como uma ferramenta de unificação semântica, reduzindo a 

complexidade do sistema mapeado e facilitando o uso do conhecimento e know-how da própria 

organização (Vernadat, 2002). Ainda de acordo com esse autor, a modelagem pode ser realizada 

a partir de situações reais (melhores práticas) com o apoio da perspectiva teórica. 

 Conforme Bubenko et al. (2001), um modelo oferece uma forma estruturada de 

representar o conhecimento de uma empresa, facilitando a compreensão do seu contexto interno 

e externo, e fortalecendo a comunicação entre os agentes envolvidos. Kirikova (2000) destaca a 

importância de um modelo ao sugerir que a compreensão adequada de uma organização requer a 

identificação dos seus principais elementos, como estes estão relacionados, como eles 

funcionam em conjunto, assim como o papel da organização no seu ambiente de atuação. 

 Para Schuh et al. (2008), modelo de referência é uma classe especial de modelos, mais 

abrangente e genérica, que pode ser usada como base para o desenvolvimento de modelos 

específicos (instanciação). Ele pode ser usado como base para modelar (especificar e 

sistematizar) um determinado domínio, funcionando como ferramenta para sua análise 

(Ahlemann, 2009; Reinhartz-Berger et al., 2010). 

Segundo Ermilova e Afsarmanesh (2010), um modelo de referência precisa ser 

abrangente a fim de contemplar os sistemas similares ao ambiente originalmente mapeado. Para 

isso, Romero e Molina (2010) sugerem que esse tipo de modelo precisa fornecer um conjunto 

padronizado de diretrizes que permitam sua instanciação em vários ambientes. 

 Indulska e Matook (2009) e Fettke e Loos (2007) também indicam algumas condições 

básicas para um modelo ser considerado de referência:  

(a) Generalidade: capacidade intrínseca de cobertura das funções em cada situação e de 

atender diferentes casos (o modelo não representa um negócio particular). 

(b) Flexibilidade: capacidade de adaptação do modelo para atender situações fora do seu 

escopo original. 

(c) Uso completo: utilização próxima ao total dos componentes do modelo. 

(d) Usabilidade: facilidade para operar, implementar e utilizar. 

(e) Compreensibilidade: facilidade de compreensão dos conceitos e da sua estrutura. 
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O uso de um modelo de referência permite o compartilhamento de conceitos entre os 

agentes, a construção de um painel com os pontos fortes e fracos do objeto modelado, e o 

aumento da eficiência do próprio processo de modelagem através da reutilização sistematizada 

dos modelos (Goepp et al., 2014). A reutilização acelera a modelagem e produz soluções com 

melhor qualidade devido a possibilidade de se adotar melhores práticas e alternativas 

consensuais (Haddar et al., 2014). Outros benefícios são: padronização de processos de negócio 

para serem utilizados em várias organizações; condução de projetos de novos processos de 

negócio; redução de tempo, custo e risco na implantação de mudanças; apoio na comunicação de 

novas ideias e de melhores práticas (Ahlemann, 2009). A modelagem estrutura o conhecimento 

de e sobre um determinado domínio, apoiando as melhorias de processos bem como a 

integração, coordenação e tomada de decisão intra e entre empresas. 

 

1.4.1 Passos para a elaboração do modelo de referência 
De acordo com Ahlemann e Gastl (2007), o desenvolvimento dos modelos de referência 

precisa seguir alguns passos específicos a fim de assegurar a consistência em relação ao domínio 

modelado. São eles: 

• Planejamento: essa etapa envolve a identificação do objeto a ser modelado, a 

avaliação do método de modelagem mais adequado, a escolha das ferramentas 

computacionais de apoio, e o planejamento das atividades (identificação, cronogramas, 

envolvidos); 

• Construção: algumas atividades dessa etapa compreendem a investigação do 

domínio de conhecimento a ser modelado, a preparação da primeira investigação 

empírica, a execução da primeira investigação empírica, e a construção do modelo 

inicial; 

• Validação: uma vez desenhado o modelo inicial, torna-se necessário avaliar sua 

consistência. Essa etapa envolve alguns passos como planejamento das atividades da 

segunda investigação empírica, execução das atividades da segunda investigação 

empírica, refinamento do modelo inicial (inclusão e/ou exclusão de elementos); 

• Teste: essa etapa envolve a aplicação do modelo obtido nas etapas anteriores. A 

partir das informações obtidas nos testes pode-se proceder ao refinamento do modelo. 

• Documentação do modelo de referência: o modelo precisa ser estuturado por 

meio de alguma representação esquemática que facilite sua compreensão, e seus 
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elementos precisam ser descritos detalhadamente para que sua compreensão seja clara 

em futuras aplicações. 

 

 

1.4.2 Metodologias para modelagem 
Há várias metodologias de modelagem organizacional disponíveis, no entanto, 

normalmente elas se restringem à representação dos processos operacionais. De acordo com 

Loucopoulos e Kavakli (1999), vários aspectos importantes são desconsiderados, como os 

objetivos da organização, os principais papéis, as razões que definem a estrutura e os processos 

organizacionais, e a visão holística da organização. 

Vernadat (1996) e Bubenko et al. (2001) indicam diferentes perspectivas que a 

modelagem organizacional pode abordar (Quadro 3): 

• Visão de objetivo: justifica o motivo da presença de uma determinada atividade, 

seus pontos fracos e fortes, assim como os problemas e oportunidades. 

• Visão de decisão: refere-se à definição e manutenção das regras de negócio que 

determinam as ações executadas. 

• Visão de atividade: relaciona os processos e tarefas para a transformação de 

materiais e geração de informação, assim como o estabelecimento de metas e 

indicadores. 

• Visão de dados: trata-se dos eventos e informações que inicializam ou finalizam 

atividades relacionadas aos processos. 

• Visão de organização: refere-se à estrutura organizacional como papéis, 

responsabilidades e recursos. 

• Visão de informação: tem relação com as entradas tangíveis e intangíveis para a 

execução de um processo, bem como as saídas resultantes de uma atividade. 

• Visão de processo: ou de controle, descreve as relações sistemáticas entre as 

demais visões possibilitando a visão completa de um determinado processo de negócio. 

 

Para a metodologia CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System) toda 

empresa pode ser analisada como um conjunto de processos controlados por agentes através de 

eventos e mensagens (Kosanke, 1995), podendo-se modelar funções, informações e aspectos 

organizacionais (Kosanke, 1995; Vernadat, 1996). A metodologia ARIS (Architecture of 

Integrated Information Systems) também está focada na modelagem de processos, representado 

as visões de função, de dados, de organização, e controle, sendo bastante utilizada na área de 
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engenharia de software por abordar aspectos organizacionais em projetos de sistemas 

integrados (Vernadat, 1996). Essas duas metodologias apresentam caências em termos das 

visões objetivo e decisão. 

A metodologia PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) foi desenvolvida para 

permitir a modelagem do ciclo de vida completo de uma empresa, cobrindo desde a definição 

da missão até sua obsolescência. Sua deficiência reside na visão de processo ou controle, 

mostrando-se como uma metodologia mais voltada para planejamento. 

A metodologia EKD (Enterprise Knowledge Development) mostra-se mais completa em 

comparação com as demais. Nurcan e Rolland (2003) e Pádua et al. (2004) sustentam que a 

metodologia Enterprise Knowlodge Development (EKD) apresenta uma forma para organizar o 

conhecimento disperso pela organização. O conjunto de sub-modelos que formam essa 

metodologia permite que seja registrada uma imagem do estado atual do objeto estudado, que 

sejam construídos cenários futuros alternativos, e que haja fácil compreensão e justificativa das 

decisões tomadas rumo à implantação das mudanças desejadas. 

 

Quadro 3 – Metodologias de modelagem 

Metodologias 

de odelagem 

Conceitos 

Objetivo Decisão Atividade Dados Organização Informação Processo 

ARIS - - x x x x x 

CIMOSA - - x x x x x 

PERA x x x x x x - 

EKD x x x x x x x 

 

De maneira geral, as metodologias de modelagem privilegiam a identificação, integração 

e visualização dos processos principalmente com o auxílio de ferramentas computacionais. 

Nesta pesquisa foi adotado o EKD como metodologia de modelagem organizacional para o 

desenvolvimento do modelo de referência devido sua maior abrangência em relação às visões 

organizacionais. 

 

1.4.3 Metodologia EKD 

Conforme Bubenko et al. (2001), a saída do EKD é um conjunto de modelos conceituais 

inter-relacionados que fornecem uma visão multifacetada do objeto modelado. O Modelo de 

Objetivos descreve aquilo que os agentes precisam alcançar por intermédio do esforço de 

colaboração. O Modelo de Regras de Negócios define e mantém as regras que ajudam a tornar 
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possível o Modelo de Objetivos. O Modelo de Processos de Negócios mapeia os processos 

responsáveis por movimentar a organização na busca pelos objetivos. O Modelo de Atores e 

Recursos descreve como os agentes e os recursos relacionam-se entre si no âmbito da 

organização. O modelo de Requisitos e Componentes Técnicos define os requisitos necessários 

para o desenvolvimento de um sistema de informação que apóie os objetivos, processos e atores. 

O Modelo de Conceitos reúne os principais constructos presentes nos demais modelos, ajudando 

na compreensão geral do resultado da modelagem. A Figura 1 mostra a estrutura da metodologia 

EKD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Os sub-modelos da metodologia EKD. Fonte: com Bubenko et al. (2001). 
 

De acordo com Bubenko et al. (2001), a modelagem organizacional através da 

metodologia EKD envolve três grandes processos: diagnóstico, que consiste em modelar a 

situação atual do objeto estudado e identificar os requisitos para a mudança; compreensão, que 

envolve interpretar, discutir, compreender, e deliberar sobre os estados atual e futuro da 

empresa; e desenvolvimento, que trata da discussão e modelagem das alternativas e dos 

possíveis cenários futuros. 

Algumas características da metodologia EKD envolvem: participação de pessoas de 

diferentes posições hierárquicas no trabalho de modelagem, identificação das necessidades de 

mudança, e identificação das alternativas e dos critérios disponíveis para as escolhas. 
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 A seguir estão relacionados alguns procedimentos indicados por Bubenko et al. (2001) e 

que foram utilizados nesta pesquisa: 

a) definir claramente os objetivos e cronograma de cada seção de modelagem. 

b) empregar uma abordagem participativa que permita ao entrevistado ajudar a construir 

os modelos. 

c) documentar os modelos através de ferramentas computacionais. 

d) validar os modelos com os participantes. 

e) iniciar novas sessões de modelagem a partir dos modelos desenvolvidos, de modo a 

refinar os modelos. 

 Nurcan e Rolland (2003) defendem que o ferramental oferecido pela metodologia EKD 

para o processo de modelagem está contido numa estrutura conceitual que estende suas 

contribuições. Essa estrutura oferece uma perspectiva de como a empresa está funcionando num 

certo momento, quais são as razões e os requisitos para a mudança, quais as alternativas mais 

adequadas, e quais os critérios para avaliar essas alternativas. Esses autores definem essa 

estrutura conceitual da metodologia como EKD-CMM (Enterprise Knowledge Development-

Change Management Method). 

 De acordo com a Figura 2, na perspectiva do EKD-CMM o domínio sobre a mudança em 

uma organização requer quatro grandes passos: 

a) Análise reversa: abstração de um modelo a partir da realidade atual (modelo "as-is"). 

b) Definição da mudança: integração da definição de mudança no modelo "as-is" gerando o 

novo modelo organizacional (modelo "to-be"). 

c) Implantação da mudança: execução das mudanças baseadas no modelo "to-be". 

d) Integração legada: avaliação do contexto existente sobre a implantação da mudança. 

 

 

Figura 2: A visão da mudança organizacional através do EKD-CMM. Fonte: Nurcan e Rolland 

(2003) 
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 A metodologia EKD permite a representação da realidade organizacional através do 

modelo “as-is”, o qual será modificado com o apoio da definição da mudança desejada para 

gerar o modelo “to-be”. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 
 A estrutura da dissertação é composta pelos seguintes capítulos: 

(1) Introdução: apresenta o contexto da pesquisa, os objetivos, a justificativa e o método de 

pesquisa. 

(2) Revisão bibliográfica: identifica os constructos associados com redes de inovação e auto-

organização a partir da literatura de redes e de sistemas complexos. 

(3) Modelagem organizacional do estado atual (as-is): apresenta a sistematização do cenário 

de colaboração entre empresas para a inovação de produtos na área de utilidades 

domésticas no Brasil. A partir dessa modelagem é apresentada uma análise sobre as 

necessidades de mudança (rotulada como need for change de acordo com a metodologia 

EKD) a fim de se atender o conceito de auto-organização. Para tanto, avalia-se o apoio 

de elementos presentes no recorte analítico de redes e na teoria de sistemas complexos. 

(4) Modelagem organizacional do estado futuro (to-be): apresenta um modelo de referência 

para apoiar a formação e operação de redes de inovação auto-organizadas. Para isso 

utiliza os conceitos identificados no capítulo 3 sobre auto-organização. 

(5) Considerações finais: apresenta as conclusões e contribuições do trabalho. Também são 

apontadas as limitações da pesquisa e sugestões para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros. 

(6) Apêndices: a primeira seção apresenta a metodologia EKD; a segunda seção registra o 

questionário utilizado nas entrevistas como apoio para responder as questões de 

pesquisa; a terceira seção mostra o critério utilizado para selecionar os elementos 

presentes nos modelos sistematizados no capítulo 3; a quarta seção apresenta os modelos 

organizacionais desenvolvidos para cada unidade empresarial; a quinta seção apresenta 

os formulários utilizados na vlidação do modelo “to-be”. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: REDES DE INOVAÇÃO 
AUTO-ORGANIZADAS NA PERSPECTIVA DE 

SISTEMAS COMPLEXOS, UMA REVISÃO 
CONCEITUAL COMPREENSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 
 A inovação representa a força motriz da mudança econômica e social de longo prazo 

(Fagerberg e Verspagen, 2009; Becheikh et al., 2006; Stock et al., 2002) e as empresas inovam 

a partir de novos produtos, novos métodos de produção ou transporte, novos modos de 

organização industrial, e novos mercados (OECD, 2010). 

 Amara e Landry (2005), Nieto e SantaMaria (2007), Andersson et al. (2008), Patrakosol 

(2007), Thorgren et al. (2009) e Tsai (2009) destacam que a inovação esbarra em fatores como 

a natureza multidisciplinar das novas tecnologias, a complexidade dos processos de negócio, a 

exigência de novos conhecimentos, e a contínua necessidade de mitigar custos e riscos. Por 

essa razão, a inovação é cada vez menos o produto de um esforço isolado, ou seja, pressupõe a 

interação entre diferentes atores (Zeng et al., 2010; Freel e Harrison, 2006; Chesbrough, 2003; 

Palmberg, 2006; Faems et al., 2005; Hausman, 2005; Prajogo e Ahmed, 2006). 

Conforme Becker e Dietz (2004), Freel e Harrison (2006), Iyer et al. (2006), Patrakosol 

(2007), as redes de inovação têm se mostrado eficazes no apoio aos empreendimentos 

inovadores, por intermédio do estabelecimento de parcerias bem estruturadas. Em 

determinadas redes de inovação, observa-se a presença de um agente centralizador (Liu e 

Madhavan, 2005; Ting e Chiu, 2009; Roxenhall, 2013; Valk e Chappin, 2011), que deveria 

reunir as fontes dispersas de conhecimentos e recursos (Dhanaraj e Parkhe, 2006), mas, 

normalmente, acaba usando sua posição privilegiada para impor diretrizes e regras aos 

parceiros da rede (Christopherson e Clark, 2007; Ting e Chiu, 2009). Entretanto, a 

complexidade do processo de inovação faz com que a empresa focal não detenha sozinha todas 

as respostas para os desafios e incertezas que surgem. 
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Diante desse cenário, a revisão da literatura analisa a propriedade de auto-organização 

dos sistemas complexos no contexto das redes de inovação. A pesquisa tem como propósito 

caracterizar o fenômeno da auto-organização, discutir sua proveniência, assim como as 

condições para ela ocorrer e trazer benefícios para os negócios. 

A auto-organização é uma propriedade dos sistemas complexos, e tem relação direta com 

a capacidade de adaptação desse tipo de sistema (Lichtenstein, 2000; Marion e Uhl-Bien, 

2001; Grabowski e Strzalka, 2008; Surana 2005). De acordo com Mccarthy et al. (2000), 

Regine e Lewin (2000) e Rose Anderssen et al., (2005) muitos sistemas industriais e de 

negócios apresentam comportamentos que somente podem ser compreendidos através da 

perspectiva da teoria de sistemas complexos. 

 

2.2. REVISÃO DA LITERATURA 

Para identificar os artigos relacionados à pesquisa foram selecionadas as bases de 

periódicos Web of Science e Scopus. As palavras-chaves pesquisadas nos títulos dos artigos 

foram innovation networks (544 artigos), complex systems (225 artigos), self-organization (85 

artigos), e self-organizing (178 artigos). Foram considerados os artigos publicados a partir do 

ano 2000 até 2014 (com exceções feitas a alguns artigos considerados clássicos), e que estavam 

associados às áreas de Engineering, Science Technology e Social Sciences. 

Através da leitura e análise dos títulos das publicações foram selecionados 195 artigos 

associados com innovation networks, 205 com complex systems, 38 com self-organization, e 91 

com self-organizing. O terceiro passo incluiu a leitura dos resumos dos artigos, e foram 

selecionados 133 artigos associados com innovation networks, 63 com complex systems, 13 com 

self-organization, e 17 com self-organizing. Através da leitura completa desses textos foram 

selecionados 75 artigos relacionados com innovation networks, e 36 artigos com sistemas 

complexos (complex systems, self-organization, self-organizing). 

 

2.2.1 Redes de inovação entre empresas 

 As empresas buscam alternativas eficazes para responder com agilidade às incertezas e 

oportunidades oferecidas por ambientes cada vez mais turbulentos (Armoutis et al., 2008; Katzy 

et al., 2008). De acordo com Chen e Tsou (2007), Patrakosol (2007), Prajogo e Ahmed (2006) a 

inovação é uma alternativa para manter a competitividade sustentável das empresas diante de 

um cenário de mudanças constantes. Para Christopherson e Kitson (2008), inovação é o 

aproveitamento bem sucedido de novas ideias em termos de produtos, processos, serviços e 

práticas de negócios. Para ser considerada inovação é requisito que a nova ideia ou concepção 
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seja introduzida no mercado ou usada no processo de produção (OECD, 2010; Garcia e 

Calantone, 2002). 

As empresas normalmente apresentam vínculos fortes com o paradigma da inovação 

fechada, ou modelo integrado vertical, no qual as atividades de pesquisa e desenvolvimento são 

consideradas processos estritamente internos (Westergren e Holmström, 2012). Esse laço tem 

raiz no modelo tradicional de gestão baseado nas garantias que o controle hierárquico interno 

apresenta, como controle rígido das variáveis e baixo risco de evasão de conhecimento. No 

entanto, a inovação tem estimulado a busca pela ampliação das competências, o que tem 

provocado o estabelecimento de alianças inter-organizacionais de caráter colaborativo para o 

compartilhamento de know-how, capital humano, tecnologia, infraestrutura e recursos 

financeiros (Sari et al., 2007; Gilbert et al. 2007; Emden et al., 2006; Schoonmaker e 

Carayannis, 2010; Molina-Morales e Mertínez-Fernández, 2010). 

 Como reação à necessidade de recursos e conhecimentos heterogêneos têm-se observado 

a formação das redes de empresas. Conforme Freel e Harrison (2006) e Sammarra e Biggiero 

(2008), as redes de inovação constituem uma especificidade das redes de empresas, na forma de 

um arranjo voluntário entre organizações independentes ligadas por vínculos colaborativos com 

o propósito de superar em parceria as incertezas do processo de inovação, envolvendo-se na 

geração, comercialização e difusão de produtos, processos e serviços. A superação dos desafios 

é possível porque, segundo Rycroft e Kash (2004) e Corsaro et al. (2012), as redes de inovação 

são organizações que desenvolvem, adquirem, e integram o conhecimento e as habilidades 

necessárias para criar e entregar ao mercado soluções inovadoras. 

 

2.2.1.1 Estrutura de uma rede de inovação 

 Um importante aspecto morfológico a ser discutido é a posição dentro da estrutura da 

rede. Um agente geralmente está numa posição central na rede quando possui um grande 

número de conexões com outros agentes, ou quando ocupa uma posição estratégica na estrutura 

da rede (Liu e Madhavan, 2005). Posições centrais na rede estão associadas ao alto grau de 

poder, o que facilita a imposição de diretrizes de uma empresa focal para os demais agentes 

(Roxenhall, 2013; Valk e Chappin, 2011). 

 A competência em rede ajuda a empresa a mover-se para uma posição mais central na 

estrutura (Ting e Chiu, 2009), e também o poder econômico concede a força necessária para ela 

para estabelecer as diretrizes de inovação aos parceiros (Christopherson e Clark, 2007). De 

acordo com Dhanaraj e Parkhe (2006), a empresa focal tem o papel de reunir as fontes dispersas 

de conhecimentos por intermédio de um controle que permita a gestão da mobilidade do 
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conhecimento (facilidade com que o conhecimento é compartilhado, adquirido e desenvolvido 

dentro da rede), da apropriação da inovação (habilidade de capturar os benefícios gerados como 

patentes e marcas registradas), e da estabilidade da rede (controle da entrada, da saída, e dos 

relacionamentos). 

 Outro importante aspecto morfológico a ser considerado são as ligações 

(relacionamentos) que podem ser fracas ou fortes. Para Fukugawa (2006), as ligações fracas são 

aquelas de curto prazo, mais dinâmicas, que normalmente envolvem apenas a troca de 

conhecimento explícito. Em contrapartida, as ligações fortes caracterizam-se por serem estáveis 

e de longo prazo, por envolverem a troca de conhecimentos explícitos e tácitos, e por 

requererem alto nível de confiança e comprometimento entre as partes. Existe um impasse na 

escolha desses tipos de ligações que surge do fato de que a confiança aumenta com o tempo, 

com o volume de interações, com o nível de integração e com o nível de maturidade da 

interação com os parceiros (Camarinha-Matos et al., 2009), no entanto o relacionamento quando 

restrito ao mesmo grupo pode provocar a perda de oportunidade de obter novos conhecimentos 

(Cowan et al., 2005). 

 Em pesquisa anterior Harryson et al. (2008) sugerem que esses dois tipos de ligações, 

apesar de conflitantes à primeira vista, são complementares e não excludentes. Eles alertam para 

o fato de que toda inovação requer duas etapas distintas, a exploração de novos conhecimentos e 

depois o aproveitamento deles na prática. Esses pesquisadores sugerem que as ligações fracas 

são mais adequadas para acelerar as fases iniciais de um projeto de desenvolvimento (fases nas 

quais o conhecimento requerido não é tão complexo). No entanto, quanto mais o projeto 

caminha maior a importância das ligações fortes, pois mais tácito torna-se o conhecimento 

requerido e maior a dificuldade para codificá-lo, consequentemente maior a dificuldade para 

transferi-lo entre os parceiros (Martin e Salomon, 2003; Gooderham e Ulset, 2002). 

Com o propósito de abordar adequadamente estas duas situações de conflito ganha força 

a perspectiva de Granoveter (1973), Burt (1992), Cowana e Jonard (2004), Capaldo (2006), 

Fritsch e Kauffeld-Monz (2010), Büchel et al. (2013) de que uma estrutura de rede adequada 

para a inovação é a de núcleo coeso, marcada por um número limitado de ligações fortes e de 

confiança, vinculada a uma ampla periferia de ligações fracas, responsáveis por informações 

novas e não redundantes.  

 

2.2.1.2. Requisitos na gestão de uma rede de inovação 

O requisito apontado de forma mais recorrente na literatura para a gestão de uma rede de 

inovação é a confiança, baseada na comunicação aberta, transparente e eficaz (Ritter e 
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Gemünden, 2003; Ojasalo, 2008; Kotilla et al., 2008; Ollus et al., 2011; Alin et al., 2013; 

Westergren e Holmström, 2012). 

Ojasalo (2008) alerta que numa rede de inovação centralizada nem todos os aspectos 

e/ou situações podem ser controlados pela empresa focal. No entanto, mesmo enfrentando 

mudanças inesperadas, essas redes podem ser gerenciadas por intermédio da atenção a alguns 

elementos fundamentais. Para esse autor, a confiança e o comprometimento dentro dos 

relacionamentos de longo-prazo são importantes e podem ser alcançados com: apoio do sistema 

de recompensas; compartilhamento do planejamento, do controle e das informações; 

consistência na interação; termos contratuais; e resolução compartilhada de conflitos. De acordo 

com Gardet e Mothe (2011), a confiança é ainda mais importante que o grau de formalização 

contratual, e que ela se beneficia do compartilhamento de benefícios, das garantias para evitar 

comportamento oportunista, e da resolução conjunta de conflitos. 

Ollus et al. (2011) e Alin et al. (2013) sugerem que a confiança tem relação com o 

sucesso no esforço de inovar, mas que ela necessita o alinhamento dos parceiros em relação ao 

projeto (objetivos, processos, tarefas) e dos parceiros entre si (competências e 

comprometimento). Esse alinhamento precisa ser freqüente e requer um processo eficiente de 

comunicação (Lee e Yong, 2010), pois os interesses, as capacidades, e as estratégias das 

empresas podem ser conflitantes (Christopherson e Clark, 2007). A tecnologia pode ajudar a 

manter a consistência da informação nos nós de uma rede, assegurando a atualização, 

padronizão e distribuição (Held e Blochinger, 2009). Wu et al. (2006), Chung et al. (2009) e 

Andersson et al. (2008) defendem que uma plataforma tecnológica integrada pode permitir que 

os parceiros trabalhem colaborativamente como uma organização virtual utilizando um espaço 

digital compartilhado. 

A partir de um estudo realizado em três redes pertencentes a três setores distintos da 

economia, Ulbrich et al. (2011) também apresentam alguns fatores considerados críticos para a 

gestão de um processo colaborativo entre empresas: comunicação aberta e transparente, alto 

nível de comprometimento, acordo sobre regras de cooperação, e expectativa razoável de 

sucesso. Para Bititci et al. (2007) e Corsaro et al. (2012) a gestão bem sucedida dos parceiros 

numa rede de inovação depende de estabelecimento de objetivos realistas e direcionados, base 

de conhecimentos heterogênea, competências complementares, planejamento compartilhado, 

alinhamento das expectativas em relação aos benefícios, e política de governança. 

Para Gnyawali e Srivastava (2013), alguns catalisadores que influenciam a gestão de 

uma rede de inovação são estado de alerta (capacidade de perceber o desenvolvimento de novas 

tecnologias e o surgimento de novas tendências de mercado), motivação (disposição para se 
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engajar em novos desafios/oportunidades), disponibilidade de recursos (quantidade, diversidade 

e qualidade), flexibilidade organizacional. 

 

2.2.2 Redes de inovação auto-organizadas 

 Lowe et al. (2012) definem redes auto-organizadas como sendo aquelas compostas por 

entidades que escolhem voluntariamente participar de práticas compartilhadas para a obtenção 

de vantagem mútua, usando compartilhamento de capital social coletivo em um ambiente com 

confiança mútua, na ausência de um controle central. Nesse tipo de sistema o controle é 

policêntrico (distribuído), pois cada entidade se auto-coordena e ajuda a manter o controle do 

sistema com foco no objetivo principal (Walker e Dooley, 1999). Para serem consideradas 

verdadeiramente auto-organizadas, as redes devem monitorar o ambiente, aprender e se adaptar 

às mudanças externas (Tharumarajah, 2003). 

Analisando a estrutura interna das redes, Eschenbacher et al. (2011) sugerem que o 

comportamento auto-organizado passa pela avaliação e reconhecimento dos diferentes tipos de 

relacionamentos (legal, financeiro, pessoal, promotor de inovação), e da identificação da 

intensidade das trocas e controle adequados. Esse esforço diminui a complexidade do processo 

de auto-organização por intermédio do estabelecimento de prioridades nos relacionamentos. 

 Para Kash e Rycroft (2002) a auto-organização refere-se à capacidade que as redes têm 

de se reorganizarem em estruturas mais complexas, e de usarem processos mais complexos, sem 

uma diretriz gerencial centralizada. Para eles, cinco elementos influenciam a capacidade de 

auto-organização:  

• Aprendizagem organizacional: está no centro da auto-organização, sendo caracterizada 

pelo desenvolvimento, acúmulo, e transferência de conhecimentos e habilidades. 

• Capacidades centrais: capacidade tecnológica (P&D) e organizacional (gestão, 

estrutura). 

• Ativos complementares: corpo de conhecimentos e habilidades suplementares que as 

redes têm acesso a fim de tirar o máximo de proveito das capacidades centrais. 

• Dependência do caminho: acontecimentos e ações passadas podem acabar indicando 

novas alternativas, funcionando como base para gerar novos conhecimentos 

(aprendizagem). 

• Influência do ambiente: concorrência, tecnologias, consumidores, políticas 

governamentais. 
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Outras pesquisas também destacam a relevância do aprendizado para a propriedade de 

auto-organização. Tharumarajah (2003) sugere que a capacidade de auto-organização das redes 

de inovação manifesta-se como a habilidade das entidades autônomas usarem a capacidade de 

aprendizagem para adaptar-se às condições prevalecentes, ao mesmo tempo em que a 

proximidade dos vínculos organizacionais garante a unidade das ações. Para Rycroft e Kash 

(2004) e Tzeng (2009) a propriedade de auto-organização tem relação direta com a capacidade 

de aprendizagem (caracterizada pela geração e uso do conhecimento produzido). A capacidade 

de aprendizagem permite que novas competências e habilidades sejam identificadas, 

compartilhadas e continuamente atualizadas, o que provoca movimentos de auto-organização 

dentro de relacionamentos formais e informais das redes. 

 

2.2.3 Redes de inovação auto-organizadas na perspectiva de sistemas complexos 

Para Wadhawan (2009) um sistema complexo é formado por um grande número de 

agentes que interagem formando uma rede: os nós são os agentes e as ligações representam as 

interações. Marion (1999), Regine e Lewin (2000), e Mccarthy et al. (2000) sugerem que a 

teoria de sistemas complexos propõe que as organizações sejam vistas como sistemas 

complexos capazes de se adaptar, formados por uma ampla diversidade de agentes cujos 

comportamentos afetam uns aos outros. Rose-Anderssen (2005) é mais específico ao reconhecer 

que as empresas ao se organizarem para desenvolver novos produtos podem ser vistas como 

sistemas complexos, e a diversidade de conhecimentos e perspectivas de cada agente contribui 

para a aprendizagem coletiva. 

Sistemas complexos além de serem constituídos por certo número de elementos 

denominados agentes (firmas, consumidores, fornecedores, governo), operam sem um controle 

centralizado, e interagem de maneira não linear seguindo regras simples (Vasileiadou e 

Safarzynska, 2010; Pathak et al., 2007). Estas interações não lineares geram comportamento não 

proporcional às mudanças nos estímulos recebidos, e produzem respostas que não seguem um 

padrão linear (Choi et al., 2001; Rose-Anderssen, 2005). Como conseqüência, observa-se que 

mesmo pequenas oscilações nas condições iniciais podem provocar grandes diferenças nas 

saídas do sistema (Dooley e Van de Ven, 1999). 

Para Surana et al. (2005), esse tipo de sistema pode formar redes de elementos dinâmicos 

nas quais os estados dos nós e das ligações podem mudar, e a topologia frequentemente pode 

evoluir de maneira não linear. A ordem e o controle nesses sistemas não são pré-determinados, 

sendo o controle gerado através de regras comportamentais simples, muitas vezes baseadas em 

informações locais devido à autonomia e distribuição dos agentes. Essas interações são tão 
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importantes que Tongming (2010) considera que as redes de inovação comportam-se como 

sistemas complexos como decorrência das interações (relacionamentos formais e informais) 

entre os elos colaborativos da rede (agentes). 

Uma das propriedades que os sistemas complexos apresentam é a capacidade de 

adaptação, caracterizando-se como mutantes e inovadores, capazes de obter flexibilidade a partir 

de uma estrutura de relacionamentos interdependentes, moderadamente acoplados, unidos 

através de uma dinâmica colaborativa que visa atender objetivos em comum, necessidades 

compartilhadas, e pontos de vista compatíveis (Uhl-Bien et al., 2007). Esse conceito remete às 

características das estruturas das redes de empresas discutidas por Granoveter (1973), Burt 

(1992), Cowana e Jonard (2004), Fritsch e Kauffeld-Monz (2010), Sari et al. (2007), Gilbert et 

al. (2007), Schoonmaker e Carayannis (2010), e Molina-Morales e Mertínez-Fernández (2010). 

 Lichtenstein (2000) apresenta quatro pressupostos subjacentes aos sistemas complexos: 

mudança constante, não redutibilidade, dependência mútua e não linearidade.  Para Smith 

(2005), a mudança é uma força pervasiva na vida organizacional, e a estabilidade e a inércia são 

inimigas da prosperidade. A instabilidade é uma pré-condição para a mudança e o papel dos 

líderes organizacionais é remover as barreiras artificiais a fim de tornar a organização menos 

estável. Quando uma oportunidade de mercado é reconhecida surge uma instabilidade no 

sistema na forma de pressão para aproveitá-la, e isso motiva a capacidade de auto-organização. 

Os sistemas complexos não são redutíveis às suas partes básicas (Lyons, 2005). A 

compreensão desses sistemas precisa considerar que a agregação dos relacionamentos locais 

pode gerar padrões, estruturas, e comportamentos a nível global (Frenken, 2000). Como não é 

possível a compreensão avaliando isoladamente os agentes, Batty e Torrens (2005) sustentam 

que o desafio está em identificar como simplificar e compactar o sistema preservando sua 

essência. 

Na dependência mútua um agente afeta e é afetado pelo desempenho de outro agente. A 

criação e o fluxo de conhecimento constituem um caso onde dois elementos são mutuamente 

constituintes e dependentes. Para Nonaka (1994) o conhecimento organizacional é criado por 

intermédio de um diálogo ou fluxo contínuo entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, através de um processo cíclico e contínuo. 

 Lichtenstein (2000) destaca que os sistemas complexos comportam-se de maneira não 

proporcional aos estímulos de entrada, sendo que acima do valor de treshold (estágio no qual a 

mudança é inevitável) as perturbações são amplificadas, e uma simples idéia ou perturbação 

pode fomentar o surgimento de uma nova estrutura. A quebra da linearidade implica que 
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mudanças na comunicação e nas trocas entre agentes individuais tornam não proporcional e 

difícil de prever as mudanças nas saídas do sistema (Vasileiadou e Safarzynska, 2010). 

 

2.2.3.1 A propriedade de auto-organização sob a perspectiva de sistemas complexos 

De acordo com Choi et al. (2001) e Surana et al. (2005), a auto-organização é uma 

propriedade de sistemas complexos que se caracteriza pelo comportamento coletivo espontâneo 

do sistema como decorrência de movimentos de base (bottom-up) estabelecidos entre os 

próprios agentes. Esses relacionamentos disparam mudanças espontâneas provocando o 

surgimento de novas estruturas, padrões e propriedades sem a necessidade de imposições 

externas e com o objetivo de melhor interagir com o ambiente e responder aos estímulos 

recebidos (Pathak et al., 2007; Manson, 2001; McCarthy et al., 2000). 

 A importância dos relacionamentos em sistemas complexos tem relevância porque  a 

interdependência entre os agentes, consolidada pelo conjunto de relacionamentos, provoca 

movimentos auto-organizados responsáveis pela capacidade de adaptação (Schneider e Somers, 

2006). A topologia das relações entre os agentes de inovação pode afetar a taxa de produção e 

difusão de conhecimento, com implicações para a eficiência e efetividade do processo de 

aprendizagem coletiva (Frenken, 2006). 

 Um desafio é como tratar esses relacionamentos de modo a fomentar propositadamente 

comportamentos auto-organizados capazes de gerar inovação. Uhl-Bien et al. (2007) sugerem 

que num sistema complexo capaz de adaptar-se o controle hierárquico tradicional, de cima para 

baixo (top-down), pode prejudicar o seu funcionamento. Como os novos comportamentos 

podem emergir das camadas mais internas do sistema, sempre que ocorre a imposição de uma 

ideia, acaba-se inibindo comportamentos que poderiam gerar soluções mais eficazes e 

inovadoras (Marion e Uhl-Bien, 2001). Para Ollus et al. (2011), em atividades colaborativas o 

mais adequado não é o uso de autoridade para impor respostas, mas a criação de condições para 

que novos comportamentos gerem inovação. 

Ainda segundo essa visão, Schneider e Somers (2006) defendem que na perspectiva de 

sistemas complexos capazes de se adaptarem o controle é um processo indireto (não depende de 

autoridade, mas de influência) e catalítico (que proporciona o contexto e os cenários de 

aprendizado). O controle ocorre influenciando de modo indireto a auto-organização e a 

adaptação do sistema através da inserção de novos agentes, incentivando o aumento do 

relacionamento, e também apoiando a divulgação das regras compartilhadas pelos agentes. 

Outra fonte de apoio para a auto-organização nos sistemas complexos é a habilidade de 

reter informação e transformá-la em conhecimento para ser aplicado. Vasileiadou e Safarzynska 
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(2010) propõem que os sistemas complexos possuem memória, porque as interações anteriores 

ocorridas nas dinâmicas locais podem influenciar futuras possibilidades e gerar novas trajetórias 

no desenvolvimento do sistema. Para Manson (2001), a intensidade dessas interações determina 

a estrutura interna do sistema, sendo que sua memória reside na própria estrutura interna e a 

aprendizagem está na capacidade de variar as configurações e a densidade dos relacionamentos. 

 

2.3. ANÁLISE CRÍTICA PARA SISTEMATIZAÇÃO DO ESTADO DA ARTE 

A discussão dos principais constructos sobre redes de inovação e sobre teoria de sistemas 

complexos evidencia uma região conceitual comum entre essas duas áreas de pesquisa. Ambas 

reconhecem a importância do ambiente (Armoutis et al.,2008; Katzy et al. 2008; Chen e Tsou, 

2007, Patrakosol, 2007; Prajogo e Ahmed, 2006; Pathak et al. 2007; Manson, 2001; McCarthy et 

al. 2000), dos agentes (Freel e Harrison, 2006; OECD, 2010; Vasileiadou e Safarzynska, 2010; 

Pathak et al., 2007; Marion, 1999; Regine e Lewin, 2000; Mccarthy et al., 2000; Frenken, 2006; 

Choi et al., 2001; Schneider e Somers, 2006), da morfologia ou estrutura (Uhl-Bien et al., 

2007; Frenken, 2006; Surana et al. 2005; Pathak et al. 2007), da densidade (Choi et al., 2001; 

Mccarthy et al., 2000; Manson, 2001; Frenken, 2006), de políticas ou regras de governança 

(Bititci et al., 2007; Ulbrich et al., 2011; Camarinha-Matos et al., 2009; Vasileiadou e 

Safarzynska, 2010; Pathak et al., 2007, Surana et al., 2005), e da perspectiva sistêmica (Ollus 

et al. 2011; Grabowski e Strzalka, 2008; Lechstentein, 2000; Frenken, 2000). 

Outros constructos compartilhados pelas áreas de redes e de sistemas complexos são os 

relacionamentos e a auto-organização. As duas áreas de pesquisas reconhecem que os 

relacionamentos estão no centro da capacidade de se auto-organizar (Fukugawa, 2006; Cowan et 

al. 2005; Tongming, 2010; Lichtenstein, 2000; Manson, 2001), e que essa última tem relação 

direta com a capacidade de adaptação (McCarthy et al., 2000; Tharumarajah, 2003; Kash e 

Rycroft, 2002).  

 

2.3.1 Auto-organização: perspectiva do recorte analítico de redes de inovação 

Para o recorte analítico de redes, a auto-organização manifesta-se como a capacidade das 

redes de se reorganizarem em estruturas mais complexas (Kash e Rycroft, 2002). Esse 

fenômeno, enquanto esforço de adaptação às mudanças prevalecentes no ambiente 

(Tharumarajah, 2003; Rycroft e Kash, 2004), decorre da capacidade que as alianças 

organizacionais têm de produzir novos relacionamentos e, consequentemente, novos processos 

de negócio a partir da aprendizagem enquanto geração e uso do conhecimento. 
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O Quadro 4 resume os principais conceitos relacionados com auto-organização que 

foram discutidos sob a perspectiva do recorte analítico de redes de inovação. 

 

Quadro 4: conceitos associados com auto-organização segundo o recorte analítico de redes 

Conceitos Autores 

Monitorar o ambiente (estado de 

alerta) 

Tharumarajah (2003), Gnyawali e Srivastava (2013) 

Relacionamentos Granoveter (1973), Burt (1992), Cowana e Jonard (2004), 

Capaldo (2006), Fritsch e Kauffeld-Monz (2010), Büchel et. 

al (2013), Fukugawa (2006), Cowan et al. (2005), Tongming 

(2010), Lichtenstein (2000), Manson (2001) 

Identificação do tipo e intensi-

dade dos relacionamentos 

Eschenbacher et al. (2011), Camarinha-Matos (2009) 

Controle distribuído Lowe et al. (2012), Kash e Rycroft (2002), Ollus et al. 

(2011) 

Participação voluntária Lowe et al. (2012) 

Compartilhamento de práticas e 

conhecimentos 

Lowe et al. (2012) 

Confiança mútua Lowe et al. (2012) 

Aprendizagem organizacional 

(geração / uso do conhecimento) 

Kash e Rycroft (2002), Tharumarajah (2003), Rycroft e 

Kash (2004) e Tzeng (2009) 

Alinhamento dos parceiros Ollus et al. (2011), Alin et al. (2013), Bititci et al. (2007) e 

Corsaro et al. (2012) 

Comunicação Lee e Yong (2010), Ulbrich et al. (2011), Ritter e Gemünden 

(2003) 

Tecnologia Held e Blochinger (2009), Wu et al. (2006), Chung et al. 

(2009) e Andersson et al. (2008) 

 

O recorte analítico de redes destaca que os desafios enfrentados pelas redes são 

atribuídos às diversas forças que compõem o ambiente e que o monitoramento contínuo dessas 

forças (Tharumarajah, 2003; Gnyawali e Srivastava, 2013) estimula o fenômeno da auto-

organização. Essas forças são geradas pela intensificação da competição, diminuição do ciclo de 

vida dos produtos, customização dos mercados, e distribuição do conhecimento pelo mundo. 
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Os relacionamentos têm o papel de manter a coesão entre os membros da rede e de 

permitir o fluxo de conhecimentos entre eles, sendo que o nível de intensidade desses 

relacionamentos determina o tipo de conhecimento transacionado, explícito ou tácito 

(Eschenbacher et al., 2011; Nonaka, 1994). A capacidade das redes se reorganizarem em 

estruturas mais complexas está diretamente associada a esses relacionamentos e ao tipo de 

conhecimento compartilhado (Kash e Rycroft, 2002; Martin e Salomon, 2003; Gooderham e 

Ulset, 2002). 

A distribuição do controle é considerada um requisito importante para a auto-

organização (Lowe et al., 2012; Kash e Rycroft, 2002; Ollus et al., 2011). Ela, por sua vez, 

requer relacionamentos fortes que motivem a participação voluntária e o compartilhamento de 

práticas e conhecimentos dentro de um ambiente de confiança recíproca (Lowe et al., 2012). 

Esse compartilhamento permite a aprendizagem organizacional da rede, considerado elemento 

importante na auto-organização (Kash e Rycroft, 2002; Tharumarajah, 2003; Rycroft e Kash, 

2004; Tzeng, 2009). 

Embora não associados diretamente pela literatura com a auto-organização, os três 

últimos conceitos funcionam como elementos de apoio para os demais. O alinhamento dos 

parceiros consolida o esforço coletivo, permitindo a participação voluntária e a distribuição do 

controle dentro de uma expectativa única de objetivos e resultados. Nesse cenário, a 

comunicação desempenha papel fundamental no alinhamento dos agentes, bem como a 

tecnologia apresenta os recursos indispensáveis para uma comunicação eficiente. 

 

2.3.2 Auto-organização: perspectiva de sistemas complexos 

O recorte analítico de redes de inovação não caracteriza o fenômeno da auto-

organização, não explora sua proveniência, nem as condições para ela ocorrer e trazer benefícios 

para os negócios. Essas lacunas podem ser preenchidas com conceitos definidos na teoria de 

sistemas complexos. O Quadro 5 resume os principais conceitos relacionados com auto-

organização que foram discutidos sob a perspectiva de sistemas complexos. 

 

Quadro 5: conceitos associados à auto-organização pela teoria de sistemas complexos 

Conceitos Autores 

Controle descentralizado Vasileiadou e Safarzynska (2010); Pathak et al. (2007), Uhl-

Bien et al. (2009); Marion e Uhl-Bien (2001); Walker e 

Dooley (1999) 

Relacionamentos Tongming (2010), Manson (2001), McCarthy et al. (2000) 
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Interdependência Schneider e Somers (2006), Lichtenstein (2000) 

Controle indireto e catalítico Schneider e Somers (2006) 

Aprendizado/memória Vasileiadou e Safarzynska (2010), Manson (2001) 

Apoio a movimentos bottom up Marion e Uhl-Bien (2001) e Ollus et al. (2011) 

Instabilidade/mudança constante Lichtenstein (2000), Smith (2005) 

Não linearidade no comporta-

mento e/ou saída 

Choi et al.(2001), Rose-Anderssen(2005), Dooley e Van de 

Ven (1999), Surana et al. (2005) 

Não redutibilidade Frenken (2000), Frenken (2006), Lichtenstein (2000), Lyons 

(2005), Batty e Torrens (2005) 

 

Para a teoria de sistemas complexos a auto-organização é um comportamento coletivo 

espontâneo (Choi et al., 2001; Surana et al., 2005), que pode se manifestar na mudança 

espontânea da estrutura do sistema (Manson, 2001; McCarthy et al., 2000), e que contribui para 

a adaptação do próprio sistema (Uhl-Bien et al., 2007). A espontaneidade desse comportamento 

nasce da interdependência entre os agentes (Lichtenstein, 2000; Schneider e Somers, 2006), dos 

movimentos bottom up (Marion e Uhl-Bien, 2001; Ollus et al., 2011) que surgem em 

determinados locais e se espalham pelo sistema, e do aprendizado acumulado ao longo do tempo 

(Vasileiadou e Safarzynska, 2010; Manson, 2001) que retro-alimenta os relacionamentos. Cada 

agente na rede influencia e é influenciado e, dessa forma, movimentos locais podem propagar-se 

através dos relacionamentos e acabar conduzindo a comportamentos globais. O recorte analítico 

de redes negligencia esses movimentos internos provenientes dos relacionamentos que surgem 

em pontos específicos da rede e que podem alterar o comportamento do sistema. 

Sob a perspectiva de sistemas complexos, os movimentos locais bottom up dos agentes 

estão associados a um controle descentralizado, indireto e catalítico (Schneider e Somers, 2006). 

Isso implica na ausência de um controle centralizador rígido que possa inibir iniciativas 

inovadoras. Essa visão é importante para as redes de inovação e pode ser concretizada a partir de 

alguns elementos apresentados pelo recorte analítico de redes como política de governança 

clara, comunicação aberta, e alinhamento e comprometimento entre as partes (Bititci et al., 2007 

e Corsaro et al., 2012). A política de governança e a comunicação precisam permitir o 

alinhamento dos agentes em relação ao objetivo global. Dessa forma, mesmo com um controle 

descentralizado, com iniciativas localizadas e com idéias novas e diferentes, será possível 

manter o mesmo foco e comprometimento. 

Essa nova perspectiva de controle não constitui conflito com o conceito de empresa focal 

porque, de acordo com Dhanaraj e Parkle (2006) e Ojasalo (2008), o papel da empresa focal é 
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atuar na gestão da estabilidade da rede, na gestão da mobilidade do conhecimento, e na gestão 

da apropriação da inovação. Essas frentes de gerenciamento promovem a aprendizagem da rede 

enquanto organização estruturada e isso reforça a capacidade de inovar, pois, segundo Rycroft e 

Kash (2004) e Tzeng (2009), a capacidade sistêmica e institucionalizada de inovação das redes 

está diretamente associada com a habilidade delas para integrar conhecimentos, e construir e re-

configurar competências. No entanto, embora a presença de uma empresa focal e o conceito de 

descentralização não sejam mutuamente excludentes, o fenômeno da auto-organização no 

contexto das redes de inovação enquanto entidades complexas impõe um novo desafio gerencial. 

A operação das redes precisa ocorrer sob uma nova forma de controle, apontada por Walker e 

Dooley (1999) como descentralizada. Neste sentido, a forma clássica de gestão organizacional, 

baseada essencialmente em concentração de poder hierárquico, ainda mantém seu papel, porém 

sozinha torna-se insuficiente e limitada. 

 Um importante elemento associado com a auto-organização é a interdependência. Numa 

rede de inovação a interdependência é gerada a partir da própria morfologia da rede e constitui 

uma força motriz por trás do surgimento de novos comportamentos para o sistema (Marion, 

1999; Lichtenstein, 2000; Regine e Lewin, 2000; Mccarthy et al., 2000). Essa perspectiva sobre 

dependência e influência recíprocas ajuda a compreender porque a imitação entre empresas é 

uma estratégia cuja perpetração muitas vezes apresenta um baixo índice de sucesso: não basta 

fazer uma cópia da estrutura do concorrente, também é necessário reproduzir sua teia de 

relacionamentos. 

 A teoria de sistemas complexos também contribui ao apresentar propriedades sistêmicas 

que ainda não foram abordadas pelo recorte analítico de redes. A instabilidade, caracterizada 

pela mudança constante (Smith, 2005; Lichtenstein, 2000) intercalada por momentos de 

estabilidade, mostra que esses sistemas se alteram dinamicamente. Como a instabilidade é uma 

condição para a mudança, ao invés de perseguir estabilidade e previsibilidade, sugere-se 

encorajar a fase de transição na qual as perturbações podem induzir a caminhos inovadores 

(Smith, 2005). Soluções criativas ocorrerão quando o sistema organizacional for colocado entre 

uma posição de equilíbrio e desequilíbrio (Surana et al., 2005; Lichtenstein, 2000). Nesse ponto, 

a função do controle do sistema passa essencialmente pelo gerenciamento das fronteiras que 

governam esse equilíbrio (Smith, 2005). 

 Outra contribuição relevante da teoria de sistemas complexos para o estudo das redes de 

inovação é o conceito de não linearidade no comportamento e na saída desses sistemas 

(Vasileiadou e Safarzynska, 2010). Sob a perspectiva dos sistemas complexos não existe uma 

correlação direta entre o tamanho da causa e o efeito produzido (Choi et al., 2001; Lichtenstein, 
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2000), porque podem ocorrer diferenças significativas nas saídas observadas a partir de 

pequenas oscilações nas condições iniciais (Dooley e Van de Ven, 1999). Nesse caso, uma rede, 

ainda que formada basicamente pelos mesmos parceiros, mas submetida a estímulos diferentes, 

ou então duas redes distintas submetidas aos mesmos estímulos podem apresentar 

comportamentos significativamente divergentes a cada nova situação. Isso ocorre porque 

diferentes conjuntos de estímulos podem induzir diferentes intensidades de auto-organização. 

 Por fim, a não redutibilidade ou decomposição funcional limitada (Batty e Torrens, 

2005) é uma propriedade que dificulta a compreensão global dos sistemas complexos 

analisando-se apenas seus componentes isoladamente. Schneider e Somers (2006) sugerem uma 

mudança de foco do reducionismo para a compreensão do tipo e do nível de interação entre os 

agentes, e da interação deles com outros sistemas, pois os relacionamentos locais podem 

produzir novos comportamentos globais não previstos inicialmente (Frenken, 2000). 

 

2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura indica que as redes de inovação tem se mostrado como uma possível 

alternativa ao contínuo desafio das empresas diante da necessidade de inovar. Uma das 

manifestações desse tipo de rede é aquela centralizada por uma empresa focal com poder 

suficiente para influenciar e impor diretrizes aos demais agentes da rede. O problema é que a 

empresa focal não detém sozinha todas as respostas para os desafios do processo de inovação. 

Este trabalho analisa a possibilidade de aplicação da propriedade de auto-organização 

dos sistemas complexos nas redes de inovação. Essa propriedade está diretamente associada 

com a capacidade de adaptação dos sistemas complexos. As dificuldades impostas pelo desafio 

de inovar geram um estado de desequilíbrio no sistema formado pela rede de parceiros. Essa 

situação de desequilíbrio estimula a auto-organização dos agentes num movimento voluntário, e 

não necessariamente forçado pela empresa focal, com potencial para transferir conhecimentos 

dentro da rede, providenciar recursos e, dessa forma, gerar inovação. 

As organizações podem ser analisadas como sistemas complexos porque elas apresentam 

características típicas desses sistemas: ambiente marcado por mudança constante, ampla 

diversidade de agentes envolvidos, capacidade de se adaptar, e interdependência nos 

comportamentos. A complexidade das redes reside na sua estrutura e na força das interações 

entre os agentes. A ampla diversidade de conhecimentos e habilidades de cada agente contribui 

para o aprendizado coletivo, base para retroalimentar a capacidade de adaptação ao longo do 

tempo. 
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 A auto-organização se manifesta como um comportamento coletivo e espontâneo dos 

agentes, que podem se reorganizar em estruturas mais complexas sem a necessária intervenção 

de um elemento centralizador. A fonte dos comportamentos auto-organizados está nos 

movimentos bottom up estabelecidos pelos próprios agentes a partir da teia de relacionamentos 

que os conecta. Através dos relacionamentos fluem os conhecimentos e demais recursos 

necessários ao esforço de adaptação do sistema. A força desses relacionamentos determina a 

estrutura interna do sistema, sendo que a habilidade do sistema aprender (requisito para a auto-

organização) está na capacidade de se variar as configurações dessa estrutura, e a memória, na 

capacidade de se recorrer a configurações anteriores. 

 Vários elementos concorrem para apoiar a auto-organização. O uso de um controle 

descentralizado e indireto aumenta o comprometimento dos agentes por não se utilizar da 

imposição de respostas, mas da criação compartilhada de condições para o surgimento de novos 

comportamentos coletivos com potencial para apresentar alternativas inovadoras. 

A distribuição do controle requer, por sua vez, o reforço dos relacionamentos, que pode 

ser fomentado através de três elementos de apoio: comprometimento, participação voluntária, e 

aprendizado. A motivação para o comprometimento pode advir da interdependência entre os 

agentes, ou seja, da noção de que a complementariedade de competências na rede impõe a 

necessidade de colaboração. A percepção de que o sucesso coletivo está diretamente atrelado ao 

desempenho individual de cada agente fornece a motivação necessária para o engajamento pró-

ativo dos agentes na rede, motivando-os a colaborar além de suas metas e/ou eventuais 

obrigações. 

Outro elemento importante para o comprometimento entre os agentes é a definição clara 

de uma política de governança (regras, bônus e ônus). A motivação para a participação 

voluntária surge da abertura para a propagação de movimentos bottom up, e do incentivo para 

uma comunicação clara, para o aumento da confiança, e para o apoio à distribuição justa dos 

benefícios. 

Os comportamentos auto-organizados dentro da rede podem agregar valor aos negócios, 

mas é necessário o alinhamento dos agentes em relação aos objetivos globais da rede; que a 

aprendizagem, enquanto geração e uso do conhecimento, funcione como pivô central para a 

condução dos relacionamentos; que ocorram iniciativas espontâneas a partir de problemas e/ou 

oportunidades isolados ligados aos macro objetivos; e que haja incentivos para apoiar a 

propagação de movimentos isolados e com potencial inovador através da rede. Nesse caso, 

mesmo que os esforços locais sejam momentaneamente divergentes entre si, eles estarão 

alinhados com o objetivo global. 
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A contribuição da pesquisa para o mercado está na sugestão de que a forma clássica de 

gestão organizacional, baseada essencialmente na força da hierarquia, apresenta limitações 

quando aplicada às redes de inovação. A própria estrutura da rede (formada por agentes 

formalmente independentes), associada à impossibilidade de um único agente apontar todas as 

respostas às demandas impostas pelo desafio de inovar, sugere a necessidade de uma nova forma 

de controle, essencialmente descentralizado e indireto, a fim de apoiar a mobilidade do 

conhecimento, a estabilidade da rede, e a apropriação adequada dos benefícios do processo de 

inovação. Um controle descentralizado tem mais potencial para reconhecer ideias e soluções 

locais, e dessa forma incentivar comportamentos espontâneos que possam gerar soluções mais 

eficazes e inovadoras. 

A contribuição acadêmica da pesquisa está na intersecção dos principais constructos 

provenientes do recorte analítico de redes de inovação com os principais conceitos da área de 

sistemas complexos. Procurou-se evidenciar a existência de uma região conceitual entre essas 

duas áreas de pesquisas, e dessa forma estender a teoria de redes incorporando elementos de 

sistemas complexos. 

Algumas contribuições para o mercado decorrentes da intersecção dessas duas áreas: 

(a) Pode-se explicar o motivo da aplicação direta do conceito de "melhores práticas" nas 

redes de inovação apresentar flutuações, ou seja, ser bem sucedida em certas 

situações e mal sucedida em outras. O comportamento não linear presente nos 

sistemas complexos enseja que os mesmos estímulos aplicados a sistemas 

ligeiramente diferentes induzam diferentes níveis de intensidades de movimentos 

auto-organizados. Em outras palavras, duas redes distintas submetidas aos mesmos 

estímulos ou então uma rede ainda que formada basicamente pelos mesmos 

parceiros, mas submetida a estímulos diferentes, podem apresentar comportamentos 

significativamente divergentes a cada nova situação; 

(b) Outro ponto importante da pesquisa está na identificação proporcionada pela teoria 

de sistemas complexos da fonte dos comportamentos auto-organizados: os 

movimentos bottom up. Essa origem não tem sido tratada pelo recorte analítico de 

redes de inovação. 

 

 Como limitação da pesquisa teórica, não se explora a possibilidade dos agentes serem 

concorrentes. Nesse caso, como ficaria a relação de confiança e comprometimento? Outra 

limitação dessa parte da pesquisa é que ela não leva em consideração o impacto da proposta de 

mudança e as dificuldades de implantação. 



45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3 – MODELO ATUAL (“AS-IS”) E IDENTIFICAÇÃO DAS 
NECESSIDADES DE MUDANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação significa transformação bem sucedida de novas ideias em produtos, processos, 

serviços e práticas de negócios (Christopherson e Kitson, 2008; OECD, 2010; Garcia e 

Calantone, 2002). E cada vez mais a inovação tem sido considerada uma alternativa para manter 

a competitividade sustentável das empresas (Armoutis et al.,2008; Katzy et al. 2008). 

O desafio de inovar tem forçado as empresas a ampliarem suas competências, e isso tem 

provocado cada vez mais o estabelecimento de alianças inter-organizacionais de caráter 

colaborativo para o compartilhamento de know-how, capital humano, tecnologia, infra-estrutura 

e recursos financeiros (Sari et al., 2007; Gilbert et al. 2007; Emden et al., 2006; Schoonmaker e 

Carayannis, 2010; Molina-Morales e Mertínez-Fernández, 2010). As redes de inovação 

constituem uma especificidade das redes de empresas, na forma de um arranjo voluntário entre 

organizações independentes ligadas por vínculos colaborativos com o propósito de superar em 

parceria as incertezas do processo de inovação, envolvendo-se na geração, comercialização e 

difusão de produtos, processos e serviços novos ou melhorados (Freel e Harrison, 2006; 

Sammarra e Biggiero, 2008). 

Em várias dessas redes de inovação há a presença de uma empresa focal centralizadora 

(Liu e Madhavan, 2005; Ting e Chiu, 2009; Roxenhall, 2013; Valk e Chappin, 2011; Dhanaraj e 

Parkhe, 2006). Quanto mais vulnerável julgar-se a empresa focal, mais ela tenderá a proteger-se 

usando uma combinação de garantias contratuais diretas e indiretas para controlar os demais 

parceiros da rede (Gardet e Mothe, 2011). A questão é que os desafios impostos pelo processo 

de inovação requerem uma intensidade de comprometimento e de trocas entre os parceiros que 

não pode ser assegurada simplesmente através de obrigações contratuais impostas por uma 

empresa centralizadora. 

Ambientes auto-organizados mostram-se abertos para acolher idéias potencialmente 

inovadoras, e não apenas as diretrizes de uma empresa focal, a qual também não tem todas as 

soluções para as incertezas e desafios do processo de inovação. A propriedade de auto-
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organização se caracteriza por comportamentos coletivos espontâneos que surgem a partir de 

movimentos gerados pelos próprios agentes do sistema em resposta aos estímulos externos e 

internos (Pathaket et al., 2007; Manson, 2001; McCarthy et al., 2000). Essa propriedade é 

importante porque tem relação direta com a capacidade de adaptação desses sistemas (Schneider 

e Somers, 2006). 

Para serem consideradas auto-organizadas, as redes precisam ter a habilidade de 

monitorar o ambiente, de aprender e de se adaptar às mudanças externas (Tharumarajah, 2003; 

Rycroft e Kash,2004). Neste tipo de sistema o controle é policêntrico (distribuído), pois cada 

entidade se auto-coordena e ajuda a manter o controle do sistema olhando para o objetivo 

principal estabelecido. 

Esta parte da pesquisa tem como propósito identificar os elementos de apoio à propriedade 

de auto-organização nos agrupamentos formados por empresas envolvidas nos processos de 

inovação de produtos na área de utilidades domésticas no Brasil. O setor de eletrônicos foi 

escolhido devido a sua importância para a economia do país. A área de utilidades domésticas 

representa o quarto faturamento desse setor (cerca de 12% do faturamento), sendo ainda 

responsável por apoiar as áreas de informática e de equipamentos industriais que, juntas, 

contribuem com 45% do faturamento do setor (ABINEE, 2013). 

A identificação desses elementos está apoiada na revisão da literatura sobre o recorte 

analítico de redes de inovação e sobre a área de sistemas complexos (capítulo 2), assim como na 

realização de um estudo de caso múltiplo constituído por oito unidades empresariais que 

resultou na consolidação de um conjunto de modelos baseados na metodologia Enterprise 

Knowledge Development (EKD). 

 De acordo com Bubenko et al. (2001), um modelo é uma maneira estruturada de 

representar o conhecimento, a estrutura e o contexto de uma empresa com vistas a facilitar a 

comunicação entre os agentes envolvidos. Ainda de acordo com este autor, a metodologia EKD 

oferece um método sistematizado para as empresas desenvolverem modelos organizacionais. 

Esses modelos revelam o atual estado de funcionamento da empresa, quais as necessidades de 

mudanças (need for change), quais os requisitos necessários, quais as alternativas podem ser 

visualizadas a fim de atingir estes requisitos, e quais os critérios e argumentos para avaliar estas 

alternativas (Nurcan e Rolland, 2003). 
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3.1 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

A seguir, na seção 3.1.1, são apresentados os resultados e a análise do questionário. Na 

seção 3.1.2 é apresentada a modelagem compilada da formação e operação das parcerias dentro 

da área de utilidades domésticas. Como resultados dessa modelagem são apresentados os 

modelos de Objetivos, Regras de Negócio, Processos de Negócios, Atores e Recursos, e 

Conceitos representados através da metodologia Enterprise Knowledge Development (EKD). 

Como a formação dessas parcerias ocorre dentro de um contexto de PDP, a modelagem também 

reflete essa situação. A seleção de cada elemento que integra o modelo compilado atende o 

critério da recorrência no estudo de caso. Apenas os elementos que aparecem em três ou mais 

unidades empresariais foram levados em consideração. Essa repetição de elementos nas diversas 

unidades estudadas tem relação com o conceito de melhores práticas, que é amplamente adotado 

no ambiente empresarial. 

 

3.1.1. Análise do questionário 

A Tabela 1 apresenta o resultado do questionário aplicado no estudo de caso. O 

questionário foi dividido em quatro seções, com cinco questões por seção, onde cada questão 

recebeu a pontuação máxima de 5 pontos. 

Seções Tópicos das questões Pontos 
(0-5 por 
questão) 

Total 
(0-25) 

1 
Características 

de sistemas 
complexos 

1.1.  Mudança constante 4,7 

16,9 
1.2. Comportamento não proporcional 3,4 
1.3.  Evolução não linear da topologia 3,1 
1.4.  Não redutibilidade 3,6 
1.5. Controle descentralizado, indireto e catalítico 2,1 

2 
Auto-

organização 
nos projetos 

2.1. Comportamento coletivo espontâneo 0,6 

8,7 
2.2. Mudança espontânea na estrutura 0,9 
2.3. Aprendizagem e/ou relacionamentos 2,5 
2.4. Movimentos locais espontâneos (bottomup) 1,9 
2.5. Influência e/ou interdependência 2,8 

3 
Facilitadores 

da auto-
organização 

3.1. Controle descentralizado 1,6 

11,7 
3.2. Controle indireto: motivar relacionamentos 1,8 
3.3. Controle indireto: motivar metas 2,1 
3.4. Controle catalítico: motivar comunicação  2,9 
3.5. Controle catalítico: recursos e responsabilidade 3,3 

4 
Benefícios da 

auto-
organização 

4.1. Alinhamento de agentes com os objetivos gerais 1,4 

8,2 
4.2. Geração e uso do conhecimento 1,8 
4.3. Incentivos para propagar movimentos 1,6 
4.4. Núcleo coeso cercado por ligações fracas 3,3 
4.5. Iniciativas espontâneas relativas aos objetivos 0,1 

  TOTAL 45.5 
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Observa-se na Tabela 1 que as características de sistemas complexos estão de certa 

forma presentes nas empresas do estudo de caso. Os tópicos relacionados à mudança constante, 

comportamento proporcional, evolução não linear da topologia e não redutibilidade são 

particularmente representativos para as empresas. Entretanto, o controle descentralizado, 

indireto e catalítico é afetado pelo papel centralizador da empresa focal. Esse fato permite inferir 

que apesar dos relacionamentos entre as empresas apresentarem características de sistemas 

complexos, o controle centralizado da empresa focal ainda é determinante na gestão dos 

parceiros. 

A auto-organização não é uma prática efetiva no desenvolvimento de projetos, 

considerando o comportamento coletivo espontâneo, a mudança espontânea na estrutura e os 

movimentos locais espontâneos. Somente a aprendizagem e os relacionamentos baseados nos 

vínculos entre os parceiros foram relativamente reconhecidos na auto-organização nos projetos. 

Ao apresentar esse resultado aos entrevistados, mencionou-se que a confiança entre os parceiros 

estava condicionada a relações contratuais, cujas cláusulas permitem assegurar um nível mínimo 

de serviço entre os parceiros, mas não garantem o comprometimento necessário para fomentar a 

troca de conhecimentos a ponto de gerar novas ideias e iniciativas individuais do tipo bottom-up.  

Os elementos facilitadores da auto-organização não receberam o reconhecimento 

adequado no tocante ao controle indireto, no sentido de motivar os relacionamentos entre os 

parceiros e o atingimento de metas, e no controle catalítico, no tocante a distribuir recursos e 

responsabilidades. O reconhecimento ficou restrito às condições para a comunicação aberta e 

transparente. A constatação referente aos elementos facilitadores da auto-organização corrobora 

a não detecção do fenômeno da auto-organização relativo a seção 2 do questionário. 

Finalmente, não foram identificados os benefícios gerados pela auto-organização, 

produzidos pelo alinhamento de agentes com os objetivos gerais, geração e uso do 

conhecimento, incentivos para propagar movimentos e iniciativas espontâneas relativas aos 

objetivos. Houve somente a constatação da existência de uma estrutura baseada em núcleo coeso 

cercado por ligações fracas. A estabilidade do núcleo coeso permite a troca de conhecimentos 

tácitos entre as partes, ao mesmo tempo em que uma periferia de ligações fracas facilita o acesso 

dos parceiros a novos conhecimentos. 

Em síntese, pode-se depreender pela análise dos dados coletados que as unidades 

empresariais apresentaram comportamento complexo, mas, no entanto, não se identificou a 

propriedade de auto-organização, caracterizada pelo comportamento coletivo espontâneo e pela 

mudança espontânea na estrutura. A causa está relacionada à falta dos elementos de apoio como 

controle descentralizado e indireto, e à falta de incentivo para iniciativas próprias dos parceiros. 
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Como consequência, não foi possível verificar a relação entre o fenômeno de auto-organização e 

seus eventuais benefícios para as unidades emrpesariais. 

A partir dos resultados obtidos, desenvolveu-se um modelo organizacional baseado na 

metodologia EKD, no sentido de sistematizar a dinâmica de relacionamentos entre os parceiros 

para o desenvolvimento de novos produtos na área de utilidades domésticas, evidenciando as 

causas que impediram a manifestação da auto-organização. 

O modelo organizacional sintetiza a modelagem específica da realidade das 8 unidades 

empresariais (Apêndice D), cujos dados foram consolidados seguindo o critério da recorrência 

dos elementos (Apêndice C). Os modelos específicos foram apresentados e validados pelos 

entrevistados de cada unidade. 

 

3.1.2 Modelagem consolidada do estudo de caso com 08 unidades empresariais (modelo 
atual - as-is) 

A seguir apresenta-se a sistematização do atual cenário geral de formação de parcerias 

para o desenvolvimento de novos produtos na área de utilidades domésticas no setor de 

eletrônicos a partir da consolidação dos dados individuais (modelos) de cada unidade 

empresarial que compõe o estudo de caso. A metodologia EKD foi utilizada para representar e 

estruturar os dados na forma de um Modelo de Objetivos, de Regras de Negócio, de Atores e 

Recursos, de Conceitos e de Processos de Negócios. 

 

3.1.2.1 Modelo de Objetivos 

O principal objetivo estabelecido pelas empresas focais que centralizam as unidades de 

analise estudadas é a ampliação da liderança no segmento de eletrodomésticos (Objetivo 1). 

Cinco objetivos secundários apoiam o Objetivo 1: melhorar a capacidade de inovação (Objetivo 

1.1), entregar benefícios para consumidores, acionistas e comunidade (Objetivo 1.2), diminuir o 

impacto ambiental do negócio (Objetivo 1.3), reforçar os laços de parcerias com terceiros 

(Objetivo 1.4), e selecionar profissionais capacitados para integrar o PDP (Objetivo 1.5). 

O esforço para melhorar a capacidade de inovação (Objetivo 1.1) permite aumentar o 

percentual de faturamento relativo à fatia de novos produtos (Oportunidade 1), no entanto ele 

encontra resistência na limitação técnica dos laboratórios (Ameaça 1) e nas ingerências 

administrativas entre diferentes áreas (Ameaça 2) principalmente no caso das empresas de base 

familiar. Esse mesmo Objetivo 1.1 encontra apoio em outros quatro objetivos: acelerar o 

processo de desenvolvimento de produtos (Objetivo 1.1.1), ameaçado pelo risco de se sacrificar 

etapas do PDP (Ameaça 3); padronizar o PDP nas diversas plantas e integrar as diferentes áreas 

(Objetivo 1.1.2), ameaçado pelo risco de engessar o processo (Ameaça 4); ampliar a validação 
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digital dos produtos (Objetivo 1.1.3); e utilizar Engenharia Simultânea (Objetivo 1.1.4), a qual 

permite antecipar mudanças e o tempo da concepção à manufatura (Oportunidade 2), mas que 

sofre com a estrutura tradicionalmente funcional para a gestão de projetos (Ameaça 5). 

A busca pela entrega de benefícios para consumidores, acionistas e comunidade 

(Objetivo 1.2) encontra resistência para se equilibrar os diferentes interesses envolvidos 

(Ameaça 6) e está sustentada por quatro objetivos de apoio: reduzir custos operacionais do ciclo 

de vida do produto (Objetivo 1.2.1); buscar originalidade (Objetivo 1.2.2), que sofre ameaça do 

excesso de foco no custo (Ameaça 8); equilibrar qualidade e custo (Objetivo 1.2.3); e diminuir 

reclamações de clientes e acelerar respostas (Objetivo 1.2.4), o que pode ajudar a fortalecer a 

marca (Oportunidade 3). 

O esforço para diminuir o impacto ambiental do negócio (Objetivo 1.3) acha resistência 

na visão de lucro a curto prazo (Ameaça 7), e encontra apoio em três outros objetivos: reduzir 

impacto operacional dos produtos (Objetivo 1.3.1); reduzir impacto do processo produtivo 

(Objetivo 1.3.2); e desenvolver e/ou explorar novas tecnologias (Objetivo 1.3.3), que permite 

tornar os produtos mais eficazes (Oportunidade 4), mas que esbarra no aumento dos custos 

(Ameaça 8). 

O objetivo de reforçar os laços de parcerias com terceiros (Objetivo 1.4) esbarra nas 

diferenças culturais (Ameaça 9) e nas diferenças de objetivos estratégicos (Ameaça 10), mas 

pode contribuir para a redução dos prazos e custos relacionados ao processo de desenvolvimento 

de produtos (Oportunidade 5). Cinco objetivos apoiam o Objetivo 5: aumentar o nível de 

confiança entre os parceiros (Objetivo 1.4.1); extrair novos conhecimentos dos parceiros 

(Objetivo 1.4.2); estabelecer parcerias de longo prazo (Objetivo 1.4.3), que encontra resistência 

na dificuldade para controlar os parceiros (Ameaça 11); integrar os parceiros chaves ao PDP 

(Objetivo 1.4.4), objetivo que sofre com o risco de se perder conhecimento estratégico (Ameaça 

12); e transferir desafios técnicos para parceiros especializados (Objetivo 1.4.5), o que pode 

provocar conflitos por propriedade intelectual (Ameaça 13) além de uma excessiva dependência 

do know-how dos parceiros (Ameaça 14). 

E o último objetivo de apoio ao objetivo principal é selecionar profissionais capacitados 

para integrar o PDP (Objetivo 1.5). Esse objetivo é apoiado por dois objetivos: integrar ao PDP 

representantes de todas as áreas da empresa (Objetivo 1.5.1), o que permite acessar as práticas e 

conhecimentos dispersos pela organização (Oportunidade 6); e investir em treinamento 

(Objetivo 1.5.2), que é dificultado pela falta de comprometimento devido a conflitos de 

prioridades (Ameaça 15). 

A Figura 3 apresenta o Modelo de Objetivos (as-is). 
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Figura3: Modelo de Objetivos (as-is) 
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3.1.2.2 Modelo de Regras de Negócio 

O Modelo consolidado de Regras de Negócio evidencia que há várias regras definidas 

para apoiar os objetivos diretamente associados com o estabelecimento de parcerias (objetivos 

1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 da figura 3). Todas essas regras identificadas no estudo de 

caso são importantes para as unidades empresariais estudadas. Questiona-se, no entanto, a 

relevância delas para apoiar a formação e operação de redes de inovação auto-organizadas, pelo 

fato delas estarem mais direcionadas para o controle da empresa focal sobre as demais empresas 

parceiras. 

A fim de reforçar os laços de parcerias com terceiros (Objetivo 1.4) foram estabelecidas 

três regras: priorizar o desenvolvimento de produtos com o apoio de terceiros (Regra 9), exigir 

qualificação e/ou certificação comprovada dos parceiros (Regra 10), e avaliar os vínculos dos 

parceiros com os concorrentes (Regra 11). A regra 9 define que mais projetos terão a 

participação de parceiros, e as regras 10 e 11 apoiam a ideia de selecionar melhor esses 

parceiros (competentes e sem vínculos com concorrentes), ou seja, nenhuma delas trata de 

reforçar o relacionamento entre as partes envolvidas, que é a base da propriedade de auto-

organização. Para aumentar o nível de confiança entre os parceiros (Objetivo 1.4.1) trabalha-se 

com duas regras: contrato rigoroso sobre as responsabilidades de cada parte (Regra 26), e 

nenhum fornecedor tem acesso ao projeto completo (Regra 27). A primeira regra define o 

escopo de atuação dos parceiros e a segunda regra protege os interesses da empresa focal. Para 

extrair novos conhecimentos dos parceiros (Objetivo 1.4.2) é necessário documentar a 

participação desses parceiros (Regra 28) e assinar o termo de confidencialidade com eles (Regra 

29). O próprio objetivo 1.4.2 tem uma perspectiva unilateral que difere da visão de se efetuar 

trocas com os parceiros, para isso documenta-se as informações produzidas em parceria, mas 

usa-se um termo de confidencialidade para proteger a empresa focal da evasão de seus próprios 

conhecimentos. O objetivo de estabelecer parcerias de longo prazo (Objetivo 1.4.3) tem apoio 

em três regras: premiar os parceiros mais eficazes com maior número de contratos (Regra 30), 

80% dos fornecedores precisam estar dentro de um raio de 80 km (Regra 31), e avaliar e atribuir 

notas para cada parceiro (Regra 32). As regras 30 e 32 fornecem estímulos para reforçar o 

relacionamento com os parceiros, já a regra 31 pode acabar conduzindo à manutenção de 

relacionamentos pouco eficazes apenas por conta do critério localização. A integração dos 

parceiros chaves ao PDP (Objetivo 1.4.4) está apoiada em duas regras: a primeira determina que 

se integre os parceiros nas etapas iniciais (Regra 33) e a segunda que se priorize parceiros com 

histórico de colaboração (Regra 34); essa segunda regra reforça os vínculos de colaboração ao 

longo do tempo. Por fim, o objetivo de transferir desafios técnicos para parceiros especializados 
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(Objetivo 1.4.5) está apoiado em duas regras: a primeira justifica o motivo dessa transferência 

de responsabilidade ao determinar que se mantenha foco no core business da empresa (Regra 

36), e a segunda ajuda na qualidade do resultado produzido por essa transferência, propondo a 

realização de auditorias nesses parceiros (Regra 35). 

As demais regras desse modelo apóiam outros objetivos que não se relacionam 

diretamente com as parcerias. A fim de apoiar o objetivo de ampliar a liderança no segmento de 

eletrodomésticos (Objetivo 1), fica determinado que o PDP precisa permanecer alinhado com as 

diretrizes da empresa (Regra 1) e que sejam utilizados Brokers para identificar oportunidades de 

mercado (Regra 2). Para melhorar a capacidade de inovação (Objetivo 1.1) ficam estabelecidos 

que pelo menos 25% do faturamento precisa vir de novos produtos (Regra 3), que é obrigatório 

o registro da documentação técnica do projeto (Regra 4), e que serão privilegiados os 

investimentos em novas tecnologias (Regra 5). O objetivo de entregar benefícios para 

consumidores, acionistas e comunidade (Objetivo 1.2) está apoiado em duas regras: priorizar 

ideias inovadoras (Regra 6) e novas funcionalidades precisam ser prospectadas pelo CRM 

(Customer Relationship Management – Regra 7). A fim de diminuir o impacto ambiental do 

negócio (Objetivo 1.3) respeita-se a regra de atender as políticas públicas de emissão de gases e 

resíduos sólidos (Regra 8). O objetivo de selecionar profissionais capacitados para integrar o 

PDP (Objetivo 1.5) está apoiado em duas regras: a área de recursos humanos (RH) precisa 

participar do PDP (Regra 12), e a equipe de projetos precisa ser multifuncional (Regra 13). O 

objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento de produtos (Objetivo 1.1.1) está apoiado na 

regra que determina que o ciclo de início de novos projetos seja semestral (Regra 14), e na regra 

que define como prioridade o uso de componentes intercambiáveis (Regra 15). Para padronizar 

o PDP nas diversas plantas e integrar as diferentes áreas (Objetivo 1.1.2) é preciso usar um 

modelo sistematizado para o PDP (Regra 16), e envolver todos os participantes e trabalhar com 

indicadores de desempenho (Regra 17). Para ampliar a validação digital dos produtos (Objetivo 

1.1.3) está definido que serão elaborados protótipos virtuais para a maioria dos produtos (Regra 

18), e que os laboratórios receberão atenção e investimentos (Regra 19). O objetivo de utilizar a 

engenharia simultânea (Objetivo 1.1.4) está apoiado na regra que exige que seja feito 

planejamento para antecipar o máximo possível de atividades do PDP (Regra 20). O objetivo de 

reduzir custos operacionais do ciclo de vida do produto (Objetivo 1.2.1) encontra apoio na regra 

que obriga a realização de estudos de viabilidade financeira para as etapas intermediarias do 

PDP e para o ciclo de vida completo do produto (Regra 21). Os objetivos “buscar originalidade” 

(Objetivo 1.2.2), “equilibrar qualidade e custo” (Objetivo 1.2.3), “diminuir reclamações de 

clientes e acelerar respostas” (Objetivo 1.2.4) estão ancorados na regra que determina que as 
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expectativas dos clientes sejam levantadas corretamente (Regra 22). Os objetivos de reduzir o 

impacto operacional dos produtos (Objetivo 1.3.1) e de reduzir o impacto do processo produtivo 

(Objetivo 1.3.2) estão apoiados em duas regras: focar no design for excellence e no design for 

environment (Regra 23), e focar na reciclabilidade e na redução de insumos (Regra 24). Para 

desenvolver e/ou explorar novas tecnologias (Objetivo 1.3.3) é necessário manter a vigilância 

tecnológica e investir em pesquisa (Regra 25). O objetivo de integrar ao PDP representantes de 

todas as áreas da empresa (Objetivo 1.5.1) está apoiado na regra que define que as atividades de 

projeto têm prioridade sobre as atividades consideradas funcionais (Regra 37). E o objetivo de 

investir em treinamento (Objetivo 1.5.2) tem apoio na regra que define que um percentual do 

faturamento gerado pelos novos produtos será revertido para treinamento do pessoal interno 

(Regra 38). 

A Figura 4 apresenta o modelo de Regras de Negócio (as-is). 
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Figura 4: Modelo de Regras de Negócio (as-is). 
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3.1.2.3 Modelo de Atores e Recursos 

As Unidades Organizacionais de 1 a 4 (departamento de inteligência de mercado,  

gerência de processos, gerência de manufatura, gerência de qualidade) fornecem pessoas e 

recursos para os projetos. Há 7 Unidades Individuais (gerente de projeto, analista de mercado, 

engenheiro de processo, engenheiro de produto, engenheiro de qualidade, técnico de 

laboratório, engenheiro de manufatura) que integram a equipe de projeto (Unidade 

Organizacional 6). Essa equipe acessa os recursos disponibilizados pelas Unidades 

Organizacionais (de 1 a 5): diretrizes, normas e procedimentos (Recurso 1); banco de projetos 

(Recurso 2); laboratórios de desenvolvimento (Recurso 3); ERP, CAD, softwares em geral 

(Recurso 4); e ferramentas, máquinas e equipamentos (Recurso 5). 

O gerente de projeto (Unidade Individual 1) assume a coordenação da equipe de projetos 

(Papel 1). O analista de mercado (Unidade Individual 2) acessas as diretrizes organizacionais 

estratégicas (Recurso 7) a fim de manter os projetos conectados às metas comerciais. O 

engenheiro de processo (Unidade Individual 3) é responsável pelo planejamento do processo de 

produção, trabalhando em sintonia com o engenheiro de produto (Unidade Organizacional 4). 

Todos esses atores tem acesso ao banco de projetos como fonte de pesquisa (Recurso 2) além 

dos softwares disponíveis como o ERP e o CAD (Recurso 4). O engenheiro de qualidade 

(Unidade Organizacional 5) acessa as normas e procedimentos (Recurso 1) para ajudar a 

elaborar, por exemplo, o estudo de impacto ambiental (Recurso 14). Os laboratórios de 

desenvolvimento (Recurso 3) são de responsabilidade do técnico de laboratório (Unidade 

Organizacional 7), designado para realizar ensaios técnicos e elaborar relatórios com as 

informações de desempenho (Recurso 17). O engenheiro de manufatura (Unidade 

Organizacional 8) verifica se o projeto é exeqüível no chão de fábrica e para isso analisa as 

máquinas, ferramentas e equipamentos disponíveis (Recurso 5), emitindo laudo técnico de 

manufaturabilidade (Recurso 16). 

A equipe de projeto (Unidade Organizacional 6) assume a elaboração dos principais 

componentes que integram o documento de descrição geral do produto (Recurso 8): lista 

técnica com os SSC’s (Sistemas, Sub-sistemas e Componentes - Recurso 10), roteiro de 

fabricação (Recurso 11), cronogramas (Recurso 12), estudos de viabilidade técnica e financeira 

(Recurso 13), estudo de impacto ambiental (Recurso 14), atas de aprovações (Recurso 15), 

laudo técnico de manufaturabilidade (Recurso 16), e informações de desempenho (Recurso 17). 

O parceiro de desenvolvimento (Unidade Organizacional 9) não está integrado como membro 

da equipe de projeto (Unidade Organizacional 6), por esse motivo ele não participa da 

elaboração do documento de descrição geral do produto (Recurso 8). Os contratos (Recurso 9) 



58 
 
elaborados pela equipe de projeto limitam o acesso dos parceiros a apenas parte da lista de 

componentes técnicos (Recurso 10). Os parceiros recebem da equipe de projeto instruções 

prontas sobre suas atribuições e, dessa forma, não participam do processo decisório. 

O diretor comercial (Unidade Individual 9), o diretor industrial (Unidade Individual 10), 

e o diretor de pesquisa e desenvolvimento (Unidade Individual 11) assumem a tarefa de 

elaboração e aprovação (Papel 2) do plano de diretrizes estratégicas (Recurso 7) que será 

acessado pelo coordenador (Papel 1) e pela própria equipe de projeto. Esse coordenador tem a 

função de fazer a ponte entre a diretoria e a equipe de projetos. Em muitos casos observa-se que 

um parceiro especializado em marketing de mercado (Unidade Organizacional 8) assume o 

papel de um Broker (Papel 3) para apoiar a elaboração desse plano estratégico. 

A Figura 5 apresenta o modelo de atores e recursos (as-is). 
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Figura 5: Modelo de Atores e Recursos (as-is). 
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3.1.2.4 Modelo de Processos de Negócios 

O processo relacionado com o estabelecimento das parcerias está inserido dentro do 

Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Para facilitar a apresentação do resultado da 

modelagem foi feito um modelo macro do processo de desenvolvimento de produtos, o qual 

contém o processo de desenvolvimento de fornecedores (Processo 2). É preciso ficar claro que o 

esforço realizado pela empresa focal para estabelecer as suas parcerias não tem fim em si 

próprio, mas que ele ocorre como apoio ao PDP. 

O processo de desenvolvimento de produto inicia-se com a definição estratégica do 

portfólio de produtos para o mercado (Processo Externo 1). Esse processo gera a identificação 

de oportunidades no mercado e a consequente definição do posicionamento do produto na 

carteira/mercado (Infoset Externo 1). A concepção do produto (Processo 1) nasce a partir dessas 

definições estratégicas e tem como saída as especificações técnicas, a definição da arquitetura 

do produto, e os estudos de viabilidade técnica, financeira, industrial e ambiental (InfoSet 1). 

Esse conjunto de informações serve como entrada para o processo de desenvolvimento de 

fornecedores (Processo 2), cuja saída é formada pelos contratos elaborados e informações 

provenientes dos processos anteriores (InfoSet 2). A terceira etapa é o desenvolvimento de 

protótipos físicos e/ou virtuais (Processo 3), cuja saída é formada pelos protótipos e também 

pela lista técnica e roteiro de fabricação (InfoSet 3). A próxima etapa compreende o 

desenvolvimento do material de apoio (Processo 4), gerando como saída o manual técnico e o 

manual do usuário, a arte e a faca da embalagem, e a documentação do projeto (InfoSet 4). Por 

fim, a última etapa envolve o desenvolvimento e a homologação do processo de manufatura, e a 

certificação do produto (Processo 5), cuja saída é o processo de produção definitivo aprovado, o 

produto certificado, e as equipes de manufatura e de apoio/suporte (SAC e autorizadas) 

treinadas (InfoSet 5). 

A Figura 6 apresenta o Modelo de Processos de Negócios (as-is). 
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Figura 6: Modelo Macro de Processos de Negócios (as-is). 
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Processo 1: Gerar a concepção do produto 

 A geração da concepção do produto (Processo 1) inicia-se a partir da identificação de 

oportunidades no mercado e da definição do posicionamento do produto na carteira e no 

mercado (InfoSetExt 1). O primeiro passo desse processo é a definição dos requisitos do cliente 

(Processo 1.1), cuja saída é formada pelo conjunto de necessidades e desejos do cliente (InfoSet 

1.1). Esses requisitos coletados juntos aos clientes estão numa linguagem coloquial e precisam 

ser traduzidas em requisitos técnicos do produto (Processo 1.2). Esse processo gera uma lista de 

requisitos técnicos e de parâmetros de desempenho (InforSet 1.2) que alimentará a realização 

dos estudo de viabilidade técnica, financeira e industrial (Processo 1.3). Com os resultados 

desses estudos a diretoria emite seu parecer (InfoSet 3). Os próximos passos compreendem a 

modelagem funcional do produto (Processo 1.4) e o desenvolvimento de soluções alternativas 

para cada função do novo produto (Processo 1.5). Com a lista de soluções alternativas pronta, 

define-se a arquitetura do produto (Processo 1.6), e novamente é realizado um estudo de 

viabilidade técnica, financeira e industrial (Processo 1.7) para assegurar à diretoria condições de 

tomada de decisão quanto ao prosseguimento do projeto (InfoSet 1.7). 

A Figura 7 apresenta o processo “Gerar a concepção do produto” do Modelo de 

Processos de Negócios (as-is). 
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Figura 7: Modelo de Processos de Negócios: processo 1- gerar a concepção do produto (as-is). 
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Processo 2: Desenvolver fornecedores 

 O desenvolvimento de parcerias com fornecedores (Processo 2) somente pode ser 

iniciado após a definição das especificações técnicas, da arquitetura do produto e dos resultados 

dos estudos de viabilidade técnica, financeira e industrial (InfoSet 1). O primeiro subprocesso 

do Processo 2 é a definição de quais SSC’s serão desenvolvidos internamente e quais serão 

terceirizados (Processo 2.1), e essa lista (InfoSet 2.1) serve de base para a prospecção dos 

parceiros mais adequados para cada caso (Processo 2.2). Os próximos passos são a definição 

dos objetivos e metas a serem alcançados (Processo 2.3), e a definição dos recursos a serem 

compartilhados durante o projeto (Processo 2.4), sendo que tanto as métricas de desempenho 

(InfoSet 2.3) quanto a definição sobre as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal 

(InfoSet 2.4) constituem referência para a determinação das condições contratuais (Processo 

2.5) que estabelecerão as condições relacionadas com propriedade intelectual, prazos, custos, e 

condições de confidencialidade (InfoSet 2.5). Novamente ocorre um novo estudo de viabilidade 

técnica, financeira e industrial (Processo 2.6) a fim de posicionar a diretoria sobre a viabilidade 

do projeto e assim obter aprovação para a continuidade do mesmo. 

A Figura 8 apresenta o processo “Desenvolver fornecedores” do modelo de processos de 

negócios (as-is). 
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Figura 8: Modelo de Processos de Negócios: processo 2- desenvolver fornecedores (as-is). 
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Processo 3: Desenvolver protótipos 

 Uma vez definidas as parcerias para apoiar o desenvolvimento do produto procede-se ao 

desenvolvimento do protótipo (Processo 3). O primeiro passo refere-se à integração dos 

parceiros ao PDP (Processo 3.1), o que resulta no compartilhamento parcial do projeto com 

terceiros (InfoSet 3.1). A partir disso é desenvolvido o modelo virtual (Processo 3.2) com o 

apoio de informações técnicas fornecidas pelos parceiros e, em seguida, são realizados os testes 

de operação e desempenho (Processo 3.3). O modelo virtual permite criar vários cenários de 

simulação e dessa forma gerar informações consistentes sobre funcionalidade, robustez, 

durabilidade e usabilidade (InfoSet 3.3), as quais servirão para ajudar a desenvolver um modelo 

físico muito próximo do ideal (Processo 3.4). Novamente os parceiros darão apoio fornecendo 

tecnologia e componentes para o modelo físico (InfoSet 3.4). Em seguida são realizados os 

testes de operação e desempenho (Processo 3.5), cuja saída (InfoSet 3.5) alimentará o 

subprocesso que realiza os estudos de viabilidade técnica, financeira e industrial (Processo 3.6). 

Esse subprocesso fornece os subsídios para que a diretoria emita seu parecer sobre o projeto 

(InfoSet 3.6). 

A Figura 9 apresenta o processo “Desenvolver protótipos físico e/ou virtual” do modelo 

de processos de negócios (as-is). 
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Figura 9: Modelo de Processos de Negócios: processo 3- desenvolver protótipos (físico e/ou virtual) (as-is). 
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Processo 4: Desenvolver material de apoio 

 Com as informações geradas pelos protótipos virtual e/ou físico pode-se iniciar o 

desenvolvimento do material de apoio (Processo 4). A partir das especificações técnicas como 

dimensões e peso, e informações sobre fragilidade, pode-se iniciar o projeto da embalagem 

(Processo 4.1), sendo que a saída produzida é constituída pelos desenhos, gráficos e pela faca da 

embalagem (InfoSet 4.1). Outros materiais precisam ser produzidos neste ponto do processo de 

desenvolvimento do produto como manuais técnicos, manuais do usuário, guias de suporte para 

o serviço de atendimento ao cliente, e cadastros no ERP (Enterprise Resource Planning, 

Processo 4.2). E, por fim, são realizados os processos relacionados aos treinamentos: treinar 

pessoal das assistências técnicas (Processo 4.3) e treinar pessoal do SAC (Processo 4.4). 

A Figura 10 apresenta o processo “Desenvolver material de apoio” do modelo de 

processos de negócios (as-is). 
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Figura 10: Modelo de Processos de Negócios: processo 4- desenvolver material de apoio (as-is). 
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Processo 5: Desenvolver e homologar processo e certificar produto 

 Com a lista técnica, roteiro, protótipo físico/funcional, e material de apoio prontos, 

procede-se ao desenvolvimento e homologação do processo de manufatura e à certificação do 

produto (Processo 5). A partir das informações de lista técnica e roteiro, determina-se um 

processo produtivo acordado entre os setores produtivos (InfoSet 5.1). Esse processo produtivo 

precisa mostrar desempenho em relação a parâmetros como tempo, custo, e desperdícios, por 

essa razão procede-se à homologação do processo produtivo (Processo 5.2). Esta homologação 

ocorre por intermédio da geração de try outs, lotes pilotos, testes de armazenamento e de 

transporte (InfoSet 5.2). Após a validação do processo produtivo é realizado um estudo de 

viabilidade financeira (Processo 5.3) para permitir que a diretoria se posicione sobre o 

andamento do projeto (InfoSet 5.3). Apesar do processo estar homologado neste ponto, ainda é 

necessário que o produto manufaturado pelo processo receba a certificação (Processo 5.4) 

necessária tanto da área interna de qualidade quanto dos órgãos públicos como INMETRO. 

Depois que processo e produto estão aprovados, inicia-se a etapa de fase out com a área de 

manufatura (Processo 5.5), sendo que aqui ocorre o treinamento das equipes de funcionários e o 

acompanhamento por um determinado prazo do processo de manufatura (InfoSet 5.5). 

A Figura 11 apresenta o processo “Desenvolver e homologar o processo e certificar o 

produto” do modelo de processos de negócios (as-is). 
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Figura 11: Modelo de Processos de Negócios: processo 5- desenvolver e homologar o processo e certificar o produto (as-is). 
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3.1.2.5 Modelo de Conceitos 

O Modelo de Conceitos apresenta os principais constructos que servem como base para a 

estruturação dos demais modelos. A inovação (Conceito 1) é o conceito chave que permeia 

todos os modelos desse estudo de caso, e que está vinculado à expectativa de liderança no 

mercado (Conceito 9). A complexidade envolvida no desafio de inovar requer o apoio de um 

Patrocinador (Conceito 10) hierarquicamente investido de poder. A inovação requer ainda a 

internalização de novos conhecimentos (Conceito 2), e dada a diversidade desses conhecimentos 

faz-se necessário o estabelecimento de parcerias (Conceito 3). Vários conceitos são relevantes 

para a formação dessas parcerias como histórico de colaboração (Conceito 4), certificação de 

parceiros (Conceito 5), e estabelecimento de contratos (Conceito 6) que garantam a 

confidencialidade (Conceito 7). Graças aos mecanismos de confidencialidade evita-se a evasão 

do conhecimento gerado e pode-se assegurar a proteção da propriedade intelectual (Conceito 8). 

 O conceito de plano estratégico (Conceito 11) e de PDP estruturado (Conceito 17) são 

partes que compõem o conceito de inovação. O plano, por sua vez, é composto pela idéia de 

vigilância tecnológica (Conceito 12), a fim de explorar as inovações tecnológicas; pelos 

conceitos de Design for Excellence (Conceito 13) e Design for Environment (Conceito 14), a 

fim de equilibrar desempenho técnico e eficácia ambiental; pelo conceito de multifuncionalidade 

da equipe de projeto (Conceito 15); e pela definição de originalidade (Conceito 16) como 

diferencial competitivo. 

 Para as unidades empresariais estudadas, um dos pilares de apoio da inovação é o 

conceito de PDP estruturado (Conceito 17). Ele é composto por vários outros conceitos: 

certificação do produto (Conceito 18) e homologação do processo (Conceito 19); benchmarking 

e clínicas (Conceito 20); gates de aprovação (Conceito 21); métricas (Conceito 22); engenharia 

simultânea (Conceito 23); ciclo de vida do produto (Conceito 24); e treinamentos (Conceito 25). 

A Figura 12 apresenta o modelo de conceitos (as-is).  
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Figura 12: Modelo de Conceitos (as-is). 
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3.2 DISCUSSÃO DO MODELO “AS-IS” 
O resultado do questionário aplicado no estudo de caso (seção 3.1.1) sugere que as 

unidades empresariais mostraram comportamentos e/ou características associados, pela 

literatura, aos sistemas complexos como a presença de mudança constante no ambiente, saída 

e/ou comportamento não proporcional, evolução não linear da topologia, e propriedade de não 

redutibilidade. No entanto, ficou evidenciado que não ocorreram comportamentos coletivos 

espontâneos, nem mudança espontânea na estrutura das parcerias, o que permite sustentar que 

não ocorreu o evento da auto-organização. Os principais elementos identificados pelo 

questionário como responsáveis pela ausência da auto-organização são: controle centralizado e 

direto, relacionamento fraco entre as partes, ausência de incentivo para iniciativas próprias, falta 

de alinhamento no esforço coletivo, e deficiências na aprendizagem. Como as questões 

utilizadas em campo foram estruturadas utilizando-se conceitos da literatura de redes de 

inovação e de sistemas complexos, pode-se sugerir que esses elementos indicados pelo 

questionário possuem fundamento teórico. 

A modelagem do cenário de parcerias estabelecidas nas unidades empresariais do estudo 

de caso (seção 3.2) ajuda na compreensão das informações levantadas pelo questionário. Pode-

se perceber que os relacionamentos estudados não caracterizam elos colaborativos, ao contrário, 

mostram uma relação de fornecimento regida por contrato a partir de um projeto definido pela 

empresa focal. 

Com relação à centralização do controle tem-se que no Modelo de Objetivos os 

elementos definidos (objetivos e oportunidades) estão mais direcionados para o controle da 

empresa líder sobre os parceiros (por exemplo, extrair novos conhecimentos, e transferir 

desafios técnicos para terceiros - Objetivos 1.4.2 e 1.4.5). E mesmo quando há a intenção de 

estabelecer parcerias de longo prazo e aumentar a confiança entre as partes (Objetivos 1.4.1 e 

1.4.3), são utilizadas regras (Regras 26, 27, 31 e 32) que reforçam ainda mais esse controle e/ou 

domínio. As regras definem com rigor os papéis, a porção de acesso de cada parceiro no projeto, 

e a confidencialidade para com os dados da empresa focal. Por essa razão o questionário 

detectou que o controle é centralizado e direto, porque o que se busca não é o estabelecimento 

de laços bilaterais de confiança e comprometimento, mas a garantia de que a empresa líder 

preserve seus interesses. 

O rigor dos contratos e a restrição de acesso às informações ajudam a esclarecer outros 

problemas detectados como relacionamento fraco entre as partes, ausência de iniciativas 

próprias e falta de alinhamento do esforço coletivo. A falta de acesso aos macro-objetivos e 

outras informações restringe o campo de atuação dos parceiros ao estrito cumprimento dos 
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contratos, prejudicando a possibilidade do surgimento de ideias e movimentos que contribuam 

para as inovações. O Modelo de Atores e Recursos (figura 5) mostra que os parceiros, embora 

façam parte do processo de desenvolvimento, não estão integrados à equipe de 

desenvolvimento, ao contrário, eles são controlados por ela. Isso justifica o fato da pesquisa ter 

detectado deficiência na aprendizagem, porque segundo Manson (2001) e Ozman (2009) o 

processo de aprendizagem passa necessariamente pela colaboração recíproca entre parceiros a 

fim de acessar novos conhecimentos e produzir novas competências. 

O Modelo de Processos de Negócios também contribui para a compreensão desse 

cenário. Ele mostra que a prospecção de fornecedores ocorre após o macro processo "gerar a 

concepção do produto". Isso significa que as principais decisões já foram tomadas em relação ao 

novo produto quando os fornecedores passam a integrar o PDP, o que limita o fluxo de 

conhecimentos entre as partes. O próprio termo “fornecedores”, utilizado com recorrência pelos 

entrevistados, evidencia a restrição do papel destinado aos terceiros. Isso reduz as trocas, 

prejudicando o aprendizado, e traz dificuldades para que surjam iniciativas além do estabelecido 

nas cláusulas contratuais. 

 A modelagem das unidades empresariais evidencia que a busca pela inovação está mais 

na empresa focal do que no grupo de parceiros/fornecedores. A empresa focal visualiza esse 

grupo como uma forma de ganhar informação, conhecimento, e outros recursos a fim de atender 

suas prioridades. Essa orientação não colabora para o fenômeno da auto-organização e faz com 

que as empresas parceiras percebam que o relacionamento com a empresa focal não é 

colaborativo. Por esse motivo a formalização contratual estabelecida entre os parceiros assegura 

apenas o cumprimento mínimo das obrigações contratuais, algo necessário, porém insuficiente 

quando se trata de inovar. A empresa focal acaba inibindo iniciativas potencialmente inovadoras 

(movimentos locais/individuais que se propagam pela rede) ao usar sua posição privilegiada 

para impor diretrizes e regras para os demais parceiros (Christopher e Clark, 2007; Ting e Chiu, 

2009). Na verdade, a empresa focal que centraliza cada unidade empresarial deveria concentrar 

esforços na reunião das fontes dispersas de conhecimentos, na gestão da mobilidade desse ativo, 

na apropriação dos benefícios da inovação e na estabilidade da rede (Dhanaraj e Parkhe, 2006). 

 Como a auto-organização é caracterizada por movimentos coletivos espontâneos, será 

necessário que os elementos de apoio (Quadros 4 e 5) estejam presentes nos objetivos, nas 

regras, nos processos, e na estrutura de atores e recursos. Os elementos de apoio são confiança e 

comprometimento mútuos, alinhamento dos agentes entre si e com os objetivos globais, 

compartilhamento de práticas e de conhecimento, descentralização do controle, controle não 

invasivo (descentralizado, indireto e catalítico), uso da aprendizagem, e condições para a 
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propagação de movimentos do tipo bottom-up. Na próxima seção serão discutidas as lacunas e 

os elementos acima sugeridos. 

 

3.3 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE MUDANÇA (NEED FOR CHANGE) 
Conforme discutido na seção anterior, apesar das unidades empresariais evidenciarem 

características de sistemas complexos, elas não apresentaram o fenômeno da auto-organização. 

A seguir cada subseção apresenta dois quadros, o primeiro deles mostra os elementos presentes 

em cada modelo "as-is" apresentados na Seção 3.1 que apresentam conexão e relevância para a 

formação e operação das parcerias operadas pelas unidades estudadas. Nesse mesmo quadro são 

indicadas suas referências na literatura e as unidades que os identificaram. O segundo quadro 

resume os elementos da literatura que podem preencher as lacunas de cada modelo “as-is” 

responsáveis pela ausência do fenômeno da auto-organização. 

 

3.3.1 Need for Change para o Modelo de Objetivos 

 Dentre os objetivos presentes no Modelo de Objetivos desenvolvido através do estudo de 

caso, apenas 6 deles fazem referência às parcerias entre empresas. O Quadro 6 mostra esses 

objetivos, as referências literárias que os mencionam e as unidades empresariais que os 

identificam. 

 

Quadro 6: elementos atuais do Modelo de Objetivos relacionados às parcerias 
Elementos Literatura Empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Reforçar os laços de 
parcerias com 
terceiros 

Sari et al.(2007), Gilbert et 
al.(2007), Emden et al.(2006), 
Schoonmaker e Carayannis (2010), 
Molina-Morales e Mertínez-
Fernández (2010), Ozman (2009) 

        

Aumentar o nível de 
confiança entre os 
parceiros 

Ritter e Gemünden, 2003; Ojasalo, 
2008; Kotilla et al., 2008; Ollus et 
al., 2011; Westergren e Holmström, 
2012 

        

Extrair novos conhe-
cimentos dos parceiros 

         

Estabelecer parcerias 
de longo prazo 

Ojasalo (2008), Fukugawa (2006), 
Cowan et al. (2005) 

        

Integrar os parceiros 
chaves ao PDP 

Ollus et al. (2011) e Alin et al. 
(2013), Christopherson e Clark 
(2007) 

        

Transferir desafios 
técnicos p/ parceiros 
especializados 
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 Os elementos presentes no Quadro 6 evidenciam que existe uma preocupação com a 

formação e a operação das parcerias formadas entre a empresa focal e seus parceiros de 

desenvolvimento. No entanto, ao mesmo tempo em que há a intenção de reforçar os laços de 

parcerias com terceiros (Objetivo 1.4), a abordagem adotada é mais do tipo cliente-fornecedor 

do que colaborativa. Os objetivos “extrair novos conhecimentos dos parceiros” e “transferir 

desafios técnicos para parceiros especializados” revelam um conceito de benefício unilateral que 

não encontra apoio na literatura. Dhanaraj e Parkhe (2006), Kash e Rycroft (2002), 

Tharumarajah (2003), Rycroft e Kash (2004) defendem que deve ocorrer uma troca recíproca de 

conhecimentos entre os parceiros. 

Os Quadros 4 e 5 (Seções 2.3.1e 2.3.2) sugerem alguns elementos retirados da literatura 

para preencher as lacunas do Modelo de Objetivos responsáveis pela ausência da propriedade de 

auto-organização. Eles podem ajudar a compor um novo modelo de objetivos que apoie a 

propriedade de auto-organização. 

O Quadro 4 sugere que os relacionamentos são influenciados pelo comprometimento das 

partes, pela confiança recíproca, pela participação voluntária, pelo alinhamento dos parceiros, 

pelo compartilhamento de práticas e conhecimentos, e pelo controle distribuído. 

O Quadro 5 também indica a importância dos relacionamentos para o fenômeno da auto-

organização. A espontaneidade dos comportamentos coletivos e das mudanças na estrutura do 

sistema nasce da aprendizagem e da interdependência entre os agentes, assim como dos 

movimentos bottom up isolados que se propagam através dos relacionamentos. 

Não há referência a esses elementos no Quadro 6. Por essa razão, no Quadro 7 são 

apontados os elementos considerados pela literatura como relevantes para apoiar a auto-

organização. Eles representam as necessidades de mudança (“need for change”) no Modelo de 

Objetivos “as-is”. A ausência deles permite identificar os motivos pelos quais a pesquisa 

detectou que as unidades empresariais estudadas mostraram características de sistemas 

complexos (mudança constante, comportamento/saída não proporcional, evolução não linear da 

topologia, não redutibilidade), mas não apresentaram o fenômeno da auto-organização. 

 

Quadro 7: elementos need for change para o Modelo de Objetivos. 
Elementos p/ Modelo de Objetivos Literatura 
Usar um controle distribuído 
(descentralizado e indireto) 

Lowe et al. (2012), Pathak et al.(2007), Surana et al. 
(2005), Schneider e Somers (2006), Uhl-Bien et al. 
(2007) 

Direcionar foco para os relaciona-
mentos 

Eschenbacher et al. (2011), Schneider e Somers 
(2006), Manson (2001), McCarthy et al.(2000) 

Incentivar o comprometimento das 
partes 

Gnyawali e Srivastava (2013), Camarinha-Matos et al. 
(2009), Ojasalo (2008) 
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Apoiar a interdependência entre os 
agentes 

Uhl-Bien et al. (2007), Schneider e Somers (2006), 

Motivar a participação voluntária Lowe et al. (2012) 
Apoiar movimentos bottom up Uhl-Bien et al. (2007), Marion e Uhl-Bien, 2001; 

Ollus et al. (2011) 
Promover o alinhamento dos 
parceiros 

Ollus et al. (2011), Alin et al. (2013), Bititci et al. 
(2007) e Corsaro et al. (2012) 

Incentivar o aprendizado enquanto 
geração e uso do conhecimento 

Vasileiadou e Safarzynska (2010), Manson (2001), 
Cohen e Levinthal (1990), Hoecht e Trott (2006), 
Halikkas et al. (2009); Knell e Srholec (2008), Manson 
(2001) 

Fomentar o compartilhamento de 
práticas e conhecimentos 

Kash e Rycroft (2002; 2004), Sari et al., 2007; Gilbert 
et al. 2007; Emden et al., 2006; Schoonmaker e 
Carayannis, 2010; Molina-Morales e Mertínez-
Fernández, 2010 

 

 Um controle distribuído permite o compartilhamento das responsabilidades diante do 

desafio de inovar, motivando a pró-atividade e a participação voluntaria dos agentes na rede. Os 

relacionamentos formam os elos por intermédio dos quais fluem os conhecimentos dos seus 

agentes e as ações colaborativas. O comprometimento entre as partes permite que os agentes 

ultrapassem os limites das obrigações contratuais. A percepção da interdependência entre os 

agentes motiva a colaboração entre as partes, assim como o alinhamento dos parceiros permite a 

canalização, em prol de objetivos em comum, dos esforços gerados a partir de movimentos 

bottom up. E o aprendizado, enquanto geração e uso do conhecimento, impulsiona a 

movimentação espontânea porque requer o compartilhamento de práticas e de conhecimentos. 

 

3.3.2 Need for Change para o Modelo de Regras de Negócios 

 O Modelo de Regras de Negócios (Figura 2) apresenta 39 regras que foram estabelecidas 

pela empresa focal para apoiar seu conjunto de objetivos (Modelo de Objetivos). Catorze dessas 

regras estão diretamente associadas às parcerias com terceiros. Várias células do Quadro 8 não 

apresentam referências bibliográficas na literatura de redes e de sistemas complexos. 

 

Quadro 8: elementos atuais do Modelo de Regras de Negócios 
Elementos Literatura Empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Priorizar o desenvolvi-
mento com terceiros 

         

Exigir qualificação 
comprovada 

Andersson et al. (2008), Bititci 
et al. (2007) e Corsaro et al. 
(2012) 

        

Avaliar vínculos de par-
ceiros com concorrentes 
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Contrato rigoroso sobre 
responsabilidades dos 
parceiros 

         

Nenhum fornecedor tem 
acesso ao projeto 
completo 

         

Documentar a participa-
ção dos parceiros 

Dhanaraj e Parkhe (2006), 
Rycroft e Kash (2004), 
Tharumarajah (2003) 

        

Assinar o termo de com-
fidencialidade com os 
parceiros 

         

"Premiar" parceiros mais 
eficazes com mais 
contratos 

Ojasalo (2008), Gardet e Mothe 
(2011) 

        

80% dos fornecedores 
precisam estar num raio 
de 80Km 

         

Avaliar e atribuir notas 
para cada parceiro 

         

Integrar parceiros nas 
etapas iniciais 

         

Priorizar parceiros com 
histórico de colaboração 

Granoveter (1973), Burt (1992), 
Cowana e Jonard (2004), 
Capaldo (2006), Fritsch e 
Kauffeld-Monz (2010), Büchel 
et. al (2013) 

        

Realizar auditorias nos 
parceiros 

         

Manter foco no core 

business da empresa 
         

 

 A maioria das regras coletadas no estudo de caso não apresenta fundamento teórico claro 

e embora haja alguns elementos do Quadro 8 mencionados na literatura há uma significativa 

divergência de enfoque. Por exemplo, a regra “documentar a participação dos parceiros” tem na 

literatura um significado mais amplo que é o de aprendizagem e não apenas o de registrar as 

interações entre as partes. Também no caso da regra “premiar parceiros mais eficazes com mais 

contratos”, na literatura o foco está no estabelecimento de um sistema de recompensas que vai 

além de aumentar o número de contratos, privilegiando o compartilhamento das informações, do 

planejamento e das recompensas. E para a regra “priorizar parceiros com histórico de 

colaboração”, o que a literatura de redes de inovação defende é o estabelecimento de um núcleo 

coeso de agentes caracterizado por um número limitado de ligações fortes e de confiança, 

vinculado a uma ampla periferia de ligações fracas, responsável por informações novas e não 

redundantes. 
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De modo geral, as regras de negócio identificadas pelo estudo de caso mostram a 

tendência para restringir as ações dos parceiros (falta de acesso ao projeto completo, contratos 

rigorosos sobre responsabilidades, auditorias, termo de confidencialidade, avaliação de possíveis 

vínculos de parceiros com concorrentes). De acordo com Dhanaraj e Parkhe (2006), o papel da 

empresa focal deveria passar justamente pela gestão da mobilidade do conhecimento e pela 

gestão da apropriação da inovação. De acordo com Uhl-Bien et al. (2007), o controle do tipo 

top-down em sistemas com características complexas pode prejudicar o seu funcionamento. A 

imposição de diretrizes pode inibir comportamentos com potencial para gerar inovações, 

portanto é preciso criar condições para que os comportamentos espontâneos e internos à rede 

possam produzir soluções inovadoras (Marion e Uhl-Bien, 2001; Ollus et al. (2011). Um 

controle descentralizado e de ação mais indireta pode influenciar a auto-organização e apoiar a 

adaptação do sistema através da inserção de novos agentes, incentivando o aumento do inter-

relacionamento dentro do sistema e o inter-relacionamento entre sistemas (Uhl-Bien et al., 2007; 

McCarthy et al., 2000; Pathak et al., 2007). 

 De acordo com a metodologia EKD, cada objetivo sugerido no Quadro 7 necessita de ao 

menos uma regra para apoiá-lo (Bubenko et al., 2001). Na primeira coluna do Quadro 9 são 

apresentados os objetivos presentes no Quadro 8 que estão diretamente associados ao fenômeno 

da auto-organização. Na segunda coluna aparecem as regras sugeridas como possíveis fontes de 

apoio e que foram retiradas do modelo conceitual da revisão bibliográfica (Quadros 4 e 5). 

 

Quadro 9: elementos need for change para o Modelo de Regras de Negócios. 
Elementos Modelo 
de Objetivos 

Elementos Modelo 
de Regras 

Literatura 

Usar um controle descen-
tralizado e indireto 

Compartilhar o planejamento dos 
projetos e a resolução de conflitos 

Bititci et al. (2007) e Corsaro 
et al. (2012), Ojasalo (2008) 

Direcionar foco para os 
relacionamentos 

Avaliar o tipo e a intensidade de 
cada relacionamento (definir 
escala de prioridades) 

Eschenbacher et al. (2011), 
Fukugawa (2006), 
Camarinha-Matos et 
al.(2009), Manson (2001) 

Incentivar o comprometi-
mento das partes 

Trabalhar com uma política de 
governança clara, distribuir 
benefícios de forma justa 

Soriano (2009); Bititci et 
al.(2007); Ulbrich et al. 
(2011); Camarinha-Matos et 
al. (2009) 

Apoiar a interdependência 
entre os agentes 

Selecionar empresas com capaci-
dades centrais e ativos comple-
mentares 

Kash e Rycroft (2002) , 
Bititci et al. (2007) e Corsaro 
et al. (2012) 

Motivar a participação 
voluntária 

Manter uma comunicação aberta, 
compartilhar o conhecimento 
individual 

Ritter e Gemünden, 2003; 
Ojasalo, 2008; Kotilla et al., 
2008; Ollus et al., 2011; Alin 
et al., 2013; Westergren e 
Holmström, 2012 
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Apoiar movimentos bottom 

up 
O sistema de recompensas precisa 

atrelar os dividendos ao sucesso 

do projeto 

Dhanaraj e Parkhe (2006), 

Promover o alinhamento 
dos parceiros 

Manter sempre os parceiros atuali-
zados (objetivos, metas, benefí-
cios, tarefas) 

Bititci et al. (2007) e Corsaro 
et al. (2012), Dhanaraj e 
Parkhe (2006) 

Incentivar o aprendizado 
enquanto geração e uso do 
conhecimento 

Alimentar o banco de conheci-

mentos da rede 

Cohen e Levinthal (1990), 
Nonaka (1994) 

Fomentar o 
compartilhamento de 
práticas e conhecimentos 

Usar uma plataforma de colabora-

ção que facilite as trocas 

Andersson et al. (2008) ,Wu 
et al. (2006), Chung et al. 
(2009) 

 

Não seria possível “estabelecer um controle descentralizado e indireto” sem que fosse 

compartilhado o planejamento do projeto e a resolução de conflitos. Nesse sentido, as regras 

definidas para alinhar os parceiros e motivar a participação voluntária também apoiam e 

motivam que o controle seja compartilhado entre as partes e que ele possa ser usado como 

instrumento de incentivo indireto e não de coersão. 

 O objetivo de “direcionar foco para os relacionamentos” pode ser apoiado por uma regra 

que determine que seja avaliado o tipo e a intensidade de cada relacionamento; isso permite que 

sejam estabelecidas prioridades dentro da teia de relacionamentos, conduzindo à consolidação 

de um núcleo coeso de parcerias (estratégia defendida por Büchel et. al, 2013; Capaldo 2006; 

Cowana e Jonard, 2004; Fritsch e Kauffeld-Monz, 2010). 

 A fim de “incentivar o comprometimento das partes” é necessário trabalhar com uma 

política de governança clara e distribuir benefícios de forma justa. A transparência em relação às 

diretrizes e metas estabelecidas, à condução dos trabalhos, e à distribuição justa dos resultados 

obtidos incentiva o engajamento das partes diante de uma perspectiva de vantagem mútua. 

 A “interdependência entre os agentes” é outro ponto destacado pela literatura de redes de 

inovação para a integração e gestão bem sucedida dos parceiros. Pode-se apoiar esse objetivo 

selecionando empresas com capacidades centrais e ativos que complementem as competências 

da empresa focal, mas que estas também possam ser beneficiadas por essa complementaridade. 

A integração de um novo parceiro à equipe de projeto precisa permitir que haja uma 

interdependência recíproca entre as partes, isso também promove o comprometimento. 

 Para “motivar a participação voluntária” pode-se manter canais disponíveis e acessíveis 

que promovam uma comunicação aberta a fim de que os agentes percebam que terão suas ideias, 

contribuições e até mesmo insatisfações compartilhadas com os demais. Outro ponto de 

incentivo para a participação voluntária é o compartilhamento de conhecimento individual, ou 
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seja, a possibilidade de todos contribuírem e se beneficiarem com o aprendizado coletivo a partir 

das trocas entre os parceiros. 

 O objetivo “Apoiar movimentos bottom up” requer que o sistema de recompensas esteja 

atrelando os dividendos ao sucesso do projeto. Isso acrescenta um certo desafio permanente aos 

parceiros, que estarão cientes de precisam tomar iniciativa própria diante de desafios e situações 

inusitadas a fim de tornar o projeto bem sucedido. A regra que determina a manutenção de 

canais disponíveis e acessíveis que promovam a comunicação aberta entre os agentes para o 

compartilhamento de ideias, contribuições e insatisfações também apóia a propagação de 

movimentos bottom up. 

 Para “promover o alinhamento dos parceiros” é necessário a atualização constante dos 

objetivos, metas, tarefas, riscos, ônus e benefícios. O compartilhamento das informações 

permite que todos tenham uma visão completa da situação e possam contribuir com ideias e 

ações que, ainda que diferentes, tenham um alvo em comum. 

 A fim de “incentivar o aprendizado enquanto geração e uso do conhecimento” pode-se 

desenvolver e alimentar um banco de conhecimentos a partir da externalização proporcionada 

pela aliança entre os parceiros. 

O objetivo “fomentar o compartilhamento de práticas e conhecimentos” pode ser apoiado 

através do uso de uma plataforma de colaboração que facilite as trocas entre os parceiros. A 

integração entre os softwares de gerenciamento de projetos ou mesmo entre os bancos de dados 

permitiria a troca padronizada e rápida de dados e informações sobre questões técnicas, práticas 

e procedimentos de trabalho, além do próprio status e condições de andamento do projeto. 

 

3.3.3 Need for Change para o Modelo de Processos 

 As Figuras 7 e 8 do Modelo de Processos de Negócios (desenvolver fornecedores, 

desenvolver protótipos) apresentam 5 processos que foram estabelecidos pela empresa focal e 

que estão diretamente associados com a formação das parcerias. O Quadro 10 apresenta esses 

elementos. 

 

Quadro 10: elementos atuais do Modelo de Processos de Negócios 
Elementos Literatura Empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Prospectar os parceiros 
mais adequados para 
cada caso 
 

Bititci et al. (2007), Corsaro et 
al. (2012) 

        

Definir objetivos e metas 
a serem alcançados 

Bititci et al. (2007), Corsaro et 
al. (2012) 
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(através das parcerias) 
Definir recursos a serem 
compartilhados durante o 
projeto 

Ozman (2009), Gilbert et al. 
2007; Emden et al., 2006; 
Schoonmaker e Carayannis, 
2010; Molina-Morales e 
Mertínez-Fernández (2010) 

        

Definir condições 
contratuais 

Gardet e Mothe (2011)         

Integrar parceiros ao 
PDP 

         

 

 De acordo com os profissionais entrevistados nas unidades empresariais, todos esses 

processos são definidos, executados e controlados pela empresa focal. Embora haja negociações 

com os parceiros envolvendo cláusulas contratuais e metas a serem alcançadas, as relações entre 

as partes permanecem sendo do tipo cliente contratando fornecedor. O processo “integrar 

parceiros ao PDP” é o único no qual o parceiro tem uma participação mais efetiva. 

 Como pode ser observado não são mencionadas as atividades relacionadas à fase em que 

os parceiros estão trabalhando no projeto. Não há atividades específicas para reger os 

relacionamentos entre as partes após a integração dos parceiros nos projetos. 

O Quadro 11 mostra os elementos identificados na literatura que auxiliam a compor o 

Modelo de Processos de Negócios de uma rede auto-organizada. 

 

Quadro 11: elementos need for change para o Modelo de Processos de Negócios. 
Elementos para o Modelo 
de Processos de Negócios 

Saídas Literatura 

Integrar os parceiros à 
equipe de projetos 

Alinhamento das expectativas 
Gerenciamento da mobilidade do 
conhecimento 
Geração de novos conhecimentos 

Wu et al. (2006), Chung et al. 
(2009), Andersson et al. 
(2008), Dhanaraj e Parkhe 
(2006) 

Definir claramente a 
política de governança 

Definição clara sobre regras, ônus 
e bônus, propriedade intelectual 

Soriano (2009); Bititci et 
al.(2007); Ulbrich et al. 
(2011); Camarinha-Matos et 
al. (2009); Pathak et al. 
(2007), Surana et al. (2005) 

Definir colaborativamente 
objetivos e metas a serem 
alcançados 

Definição realista de objetivos, 
metas e papéis 
Descentralização do controle 
Aumento do comprometimento 
 

Bititci et al. (2007), Corsaro 
et al. (2012), Ojasalo (2008), 
Lowe et al. (2012), 
Vasileiadou e Safarzynska, 
2010; Pathak et al. (2007), 
Marion e Uhl-Bien (2001) 

Rever as soluções alternati-
vas e a arquitetura do 
produto 

Geração de novos conhecimentos 
- aprendizagem 
Promoção de interdependência 
Surgimento de novas ideias 

Kash e Rycroft (2002), 
Ozman (2009), Tharumarajah 
(2003), Vasileiadou e 
Safarzynska (2010), 
Schneider e Somers (2006) 
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Verificar e avaliar o 
cumprimento das metas 
especificadas 

Aumento do comprometimento 
Promoção de movimentos bottom 

up 

Ojasalo (2008), Choi et al. 
(2001) e Surana et al. (2005), 

Gerenciar a apropriação da 
inovação 

Registro de marcas e patentes 
Documentar as lições aprendidas - 
aprendizagem 

Dhanaraj e Parkhe (2006), 
Cohen e Levinthal (1990), 
Nonaka (1994) 

 

Esses processos têm relação direta com a capacidade de auto-organização. O processo 

"integrar os parceiros à equipe de projetos" precisa substituir o processo "integrar parceiros ao 

PDP". No processo atual a integração é parcial, ou seja, os parceiros acessam apenas parte das 

informações que são relacionadas especificamente às suas atribuições técnicas. O Modelo de 

Atores e Recursos mostra claramente que os parceiros ficam segregados da equipe de projeto e 

têm pouco acesso às informações do projeto. A saída desse novo processo resulta no 

alinhamento das expectativas dos envolvidos, no gerenciamento da mobilidade do conhecimento 

e na geração de novos conhecimentos por intermédio da intensificação dos relacionamentos. 

Um forte incentivo à confiança e ao comprometimento entre os parceiros é o 

estabelecimento de um processo para "definir claramente a política de governança" que irá reger 

os relacionamentos. A saída desse processo resulta na definição das regras, dos direitos e 

obrigações, da propriedade intelectual e regras em geral que possam ser aplicadas na resolução 

de eventuais situações de disputas ou conflitos. 

O processo "definir colaborativamente objetivos e metas a serem alcançados" está 

diretamente associado com a descentralização do controle, e permite uma definição mais realista 

de objetivos, metas e papéis. O fato das partes serem co-responsáveis por essas definições 

também contribui para aumentar o nível de comprometimento entre elas. 

Um processo que permite à equipe de projetos rever, acompanhada dos parceiros chaves, 

as alternativas de soluções e a arquitetura do produto contribui para o surgimento de novas 

ideias, para a geração de novos conhecimentos (aprendizagem) e para a promoção da 

interdependência entre os parceiros. Essa interdependência ocorre porque cada parceiro pode 

contribuir apresentando sugestões técnicas dentro de sua área de competência. 

O trabalho realizado em parceria precisa ser aferido, e isso implica "verificar e avaliar o 

cumprimento das metas especificadas". Esse processo impõe que haja comprometimento com os 

objetivos e como decorrência acaba promovendo movimentos voluntários do tipo bottom up 

entre os parceiros. As partes sentir-se-ão motivadas para atuar diante da necessidade de atender 

as metas definidas por eles mesmos. 

Por fim, o resultado do trabalho realizado em parceria precisa ser compartilhado 

proporcionalmente ao esforço individual de cada parceiro. Nesse sentido, o processo "gerenciar 
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a apropriação da inovação" produz o registro das marcas e patentes, e documenta as lições 

aprendidas. 

 

3.3.4 Need for Change para o Modelo de Atores e Recursos 

 O Modelo de Atores e Recursos (Figura 5) apresenta 40 elementos (entre unidades 

organizacionais, unidades individuais, papéis e recursos). Entretanto, apenas 04 desses 

elementos têm relação direta com o estabelecimento de parcerias de negócio. O Quadro 12 

mostra esses elementos. 

Quadro 12: elementos atuais do Modelo de Atores e Recursos 
Elementos Literatura Empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Contratos Ojasalo (2008), Gardet e Mothe 

(2011) 
        

Parceiro de desenvolvi-
mento (de inovação) 

Freel e Harrison (2006), Sammarra 
e Biggiero (2008) e Camarinha-
Matos (2009); Kotilla et al., 2008; 
Ollus et al., 2011; Alin et al., 2013; 
Westergren e Holmström, 2012; 
Ollus et al. (2011) e Alin et al. 
(2013) 

        

Lista Técnica          
Broker (parceiro 
especializado em 
marketing de mercado) 

Mesma literatura que discute a 
importância dos parceiros 

        

 

 Vários elementos considerados importantes para a formação e operação de redes de 

inovação auto-organizadas não aparecem no quadro acima. Os elementos “contratos” e 

“parceiro” são mencionados explicitamente pela literatura, e embora o termo broker não 

apareça, seu significado enquanto parceiro de oportunidades está contemplado. No estudo de 

caso, o termo contrato tem o significado de garantia legal para controlar o trabalho do 

contratado, e o termo parceiro tem mais o sentido de fornecedor. A literatura reconhece essa 

situação ao sugerir que a empresa focal presente em várias redes de inovação, com o propósito 

de proteger-se, usa uma combinação de garantias contratuais para controlar os demais parceiros 

de sua rede (GARDET e MOTHE, 2011; LIU e MADHAVAN, 2005; VALK e CHAPPIN, 

2011). Nesse contexto, o esforço da empresa focal está na apropriação unilateral do 

conhecimento e dos benefícios produzidos pelas inovações, não havendo uma preocupação clara 

em compartilhar os resultados obtidos a partir do esforço coletivo. 

O Quadro 13 mostra os elementos retirados da literatura que podem ajudar a compor o 

Modelo de Atores e Recursos de uma rede auto-organizada. 

 



86 
 

86 
 

Quadro 13: elementos need for change para o Modelo de Atores e Recursos. 
Ator/Ação/Recurso Elementos p/ Modelo de 

Atores e Recursos 
Literatura 

1. Ator Gestor de relacionamentos Eschenbacher et al. (2011), Fukugawa 
(2006), Camarinha-Matos et al.(2009), 
Manson (2001) 

2. Ator Gestor da mobilidade do 
conhecimento 

Dhanaraj e Parkhe (2006) 

3. Ator Gestor da apropriação da 
inovação 

Dhanaraj e Parkhe (2006) 

4. Ator Selecionador de empresas 
parceiras 

Eschenbacher et al. (2011), Ojasalo 
(2008), Bititci et al. (2007) e Corsaro et 
al. (2012) 

5. Alteração na posição 
de um ator 

Modificação da ligação do 
parceiro com a equipe do 
projeto 

(Tongming (2010), Lichtenstein (2000) 

6. Recurso Benefícios (relação) Dhanaraj e Parkhe (2006), Ojasalo 
(2008), Bititci et al. (2007) e Corsaro et 
al. (2012) 

7. Recurso Plataforma de colaboração Andersson et al. (2008) ,Wu et al. 
(2006), Chung et al. (2009) 

8. Recurso Capacidades centrais e 
ativos complementares 

Kash e Rycroft (2002) , Bititci et al. 
(2007) e Corsaro et al. (2012) 

9. Recurso Metas estabelecidas Bititci et al. (2007) e Corsaro et al. 
(2012) 

 

 Tanto a literatura que trata do recorte analítico de redes quanto a de sistemas complexos 

atribuem papel de destaque para os relacionamentos enquanto indutor para o comportamento 

auto-organizado (Quadros 4 e 5). Isso justifica a presença de um gestor que possa avaliar, para 

cada projeto, os tipos e intensidades mais adequados de relacionamentos entre os parceiros. 

 A aprendizagem é outro elemento de apoio para a auto-organização. Por sua vez, a 

gestão da mobilidade do conhecimento e a apropriação da inovação constituem fontes de apoio 

para a aprendizagem. A mobilidade do conhecimento pode ser compreendida como a facilidade 

com que o conhecimento é compartilhado, adquirido e desenvolvido dentro da rede. A gestão da 

apropriação da inovação é a habilidade de capturar os benefícios produzidos a partir de uma 

inovação como know-how, patentes e marcas registradas. Dois papéis podem contribuir nesse 

sentido, o de gestor da mobilidade do conhecimento (elo entre as fontes dispersas de 

conhecimento e de facilitador de acesso a essas fontes) e o de gestor da apropriação da inovação 

(responsável por identificar todos os benefícios, os parceiros responsáveis, e a parcela desses 

benefícios a que cada um tem direito). 

 De acordo com Eschenbacher et al. (2011) é importante avaliar o tipo e a intensidade dos 

relacionamentos entre os parceiros, bem como o compartilhamento de valores e de elementos 
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culturais. Essa tarefa pode ser atribuída a um ou mais atores especialmente designados para 

atuar como selecionadores de empresas parceiras. 

Tongming (2010) sugere que as redes de inovação comportam-se como sistemas 

complexos como decorrência das interações (relacionamentos formais e informais) entre os elos 

colaborativos da rede. Essas interações geram uma dependência mútua entre os parceiros 

(Lichtenstein, 2000) e formam o conjunto de relacionamentos que, de acordo com a literatura de 

redes e de sistemas complexos, constituem a chave para a auto-organização. No atual Modelo de 

Atores e Recursos o parceiro é um elemento externo à equipe de projeto, e dada a importância 

dos relacionamentos para a auto-organização sugere-se que esse mesmo parceiro seja integrado 

à equipe de projeto. Essa mudança de posição facilitará as trocas de informações entre as partes 

e fomentará novas ideias e procedimentos. 

 Outro elemento importante para a auto-organização é a definição clara do conjunto dos 

benefícios que será gerado pela colaboração entre os agentes numa rede de inovação. Por esse 

motivo torna-se importante que haja no Modelo de Atores e Recursos um elemento denominado 

benefícios, e que seja especificado quais atores serão responsáveis e quais terão acesso a ele. 

 A plataforma para colaboração entre os parceiros é mais um recurso sugerido a partir da 

literatura. Como as empresas constituem entidades formalmente independentes e na maioria dos 

casos dispersas geograficamente, há a necessidade de se utilizar um recurso que facilite o 

registro e a troca de informações de maneira remota. Para Dhanaraj e Parkhe (2006), Kash e 

Rycroft (2002), Tharumarajah (2003), Rycroft e Kash (2004) é imprescindível que haja uma 

troca de conhecimentos entre os parceiros. Ao longo do tempo essa plataforma pode acumular 

informações e apoiar a aprendizagem dos envolvidos, sendo que isso se justifica porque a 

aprendizagem é uma das molas para a auto-organização. 

 Outro recurso mencionado na literatura e que precisa estar presente no Modelo de Atores 

e Recursos é a capacidade central e os ativos complementares. Esse recurso, que é formado por 

um conjunto de elementos, constitui fonte de análise para a seleção de parceiros que serão 

integrados à equipe de projetos, e também precisam aparecer no Modelo de Atores e Recursos. 

 As metas e objetivos estipulados também constituem um recurso muito importante para a 

auto-organização das redes. Eles permitem aferir o desempenho geral da rede e individual de 

cada parceiro, impulsionando comportamentos isolados e coletivos em prol dos resultados 

esperados. 
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3.3.5 Need for Change para o Modelo de Conceitos 

 No Modelo de Conceitos (Figura 12) aparecem 25 elementos conceituais. Nove desses 

elementos têm relação direta com o estabelecimento de parcerias de negócio. O Quadro 14 

mostra esses elementos. 

 

Quadro 14: elementos atuais do Modelo de Conceitos 
Elementos Literatura Empresas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Inovação Christopherson e Kitson (2008); 

OECD (2010), Garcia e 
Calantone (2002), Chen e Tsou 
(2007), Patrakosol (2007), 
Prajogo e Ahmed (2006) 

         

Internalização de novos 
conhecimentos 

Fukugawa (2006), Cowan et 
al.(2005), Rycroft e Kash 
(2004), Tharumarajah (2003), 
Nonaka (1994), Vasileiadou e 
Safarzynska (2010) 

        

Parcerias (na literatura: 
redes de parceiros) 

Freel e Harrison (2006), 
Sammarra e Biggiero (2008) e 
Camarinha-Matos (2009), 
Eschenbacher et al. (2011), Kash 
e Rycroft (2002) 

        

Histórico de colaboração Granoveter (1973), Burt (1992), 
Cowana e Jonard (2004), 
Capaldo (2006), Fritsch e 
Kauffeld-Monz (2010), Büchel 
et. al (2013) 

        

Confiança Ritter e Gemünden (2003), 
Ojasalo (2008), Kotilla et 
al.(2008), Ollus et al.(2011); 
Alin et al.(2013), Westergren e 
Holmström (2012), Gardet e 
Mothe (2011) 

        

Certificação (parceiros 
certificados) 

Bititci et al. (2007) e Corsaro et 
al. (2012) 

        

Vínculo contratual 
 

Gardet e Mothe (2011)         

Propriedade intelectual 
 

Dhanaraj e Parkhe (2006)         

Lições aprendidas Cohen e Levinthal (1990), 
Hoecht e Trott (2006), Halikkas 
et al.(2009), Knell e Srholec 
(2008) 

        

 

Tanto na literatura quanto no estudo de caso, o conceito de inovação (elemento 1 do 

Quadro 14) apresenta o mesmo significado: viabilização comercial bem sucedida de novas 
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idéias. Com relação aos elementos 2, 3, 5 e 7 do Quadro 14, o significado mostra-se divergente. 

Na literatura, a internalização de novos conhecimentos (elemento 2) deve beneficiar os 

envolvidos, mas no estudo de caso apresentado as empresas focais buscam apropriar-se do 

conhecimento dos parceiros, ao mesmo tempo em que se esforçam para se proteger da evasão 

dos seus conhecimentos por intermédio de contratos. O elemento parcerias (elemento 3) no 

estudo de caso se contrapõe à literatura, pois as empresas focais tratam os parceiros como 

fornecedores e, nesse sentido, procuram controlá-los. E o termo confiança (elemento 5), que na 

literatura está relacionado a competência e comprometimento comprovados, no estudo de caso 

relaciona-se às garantias proporcionadas pela força dos contratos. Para Gardet e Mothe (2011), a 

confiança vai além do uso de garantias contratuais (elemento 7) para evitar comportamento 

oportunista, fortalecendo-se através do compartilhamento das recompensas, e da resolução 

conjunta de conflitos. 

O histórico de colaboração (elemento 4) é um elemento importante para a formação e 

operação da rede de inovação auto-organizada, pois ele contribui para reforçar a confiança entre 

os parceiros. Da mesma forma, a propriedade intelectual e as lições aprendidas (elementos 8 e 9) 

também têm relação com o aumento da confiança e do comprometimento. 

A análise do Quadro 14 permite sugerir que apenas alguns conceitos têm relação direta 

com a propriedade de auto-organização, ou seja, há lacunas que precisam ser preenchidas. Os 

Quadros 4 e 5 sugerem novos elementos retirados da literatura para apoiar a propriedade de 

auto-organização de uma rede de inovação. O Quadro 15 relaciona vários elementos que podem 

ser utilizados ajudar a explicar os quadros anteriores. 

 

Quadro 15: elementos need for change para o Modelo de Conceitos. 
Elementos p/ Modelo de Conceitos  

 
 
 
 
 
 
 

Origem: Todos os modelos 

Relacionamentos 

Comprometimento 
Participação voluntária 

Alinhamento 
Compartilhamento (práticas e conhecimentos) 
Controle distribuído 
Movimento bottom-up 
Interdependência (entre agentes) 
Aprendizagem 

Política de governança 
Colaboração (plataforma) 
Recompensas 
Capacidades centrais 
Ativos complementares 
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3.4 CONTRIBUIÇÕES DO NEED FOR CHANGE 

Segundo Bubenko et al. (2001), o need for change corresponde à etapa intermediária 

entre o mapeamento da situação atual (as-is) e o planejamento da situação futura (to-be). Essa 

etapa permite a compreensão dos motivos pelos quais as mudanças são necessárias e das 

alternativas que podem ser adotadas. 

 De maneira geral, o questionário aplicado em campo revela várias barreiras para a auto-

organização. Essas barreiras aparecem na forma de lacunas presentes nos modelos “as-is” 

desenvolvidos no trabalho de campo (seção 3.1.2), modelos que foram validados pelos 

entrevistados. A discussão feita compila essas lacunas e acrescenta outras: os elementos com 

potencial para apoiar a auto-organização, mas que são empregados em campo com sentido 

divergente da literatura. 

 As seções anteriores identificam, para cada modelo “as-is” desenvolvido no estudo de 

caso, os elementos que apresentam potencial para contribuir com o fenômeno da auto-

organização. Pode-se observar que apesar desses elementos estarem presentes nas unidades 

empresariais e na literatura, vários deles são empregados com sentido divergente. Poucos desses 

elementos presentes nos modelos têm relação direta com a propriedade de auto-organização. 

Logo, a primeira contribuição das seções anteriores dedicadas ao need for change foi revelar que 

apesar de haver elementos relacionados com a auto-organização nas unidades empresariais, eles 

são insuficientes e, em alguns casos, empregados com sentido divergente da literatura. 

 A segunda contribuição das seções que abordam o “need for change” é a apresentação, a 

partir dos construtos discutidos na revisão da literatura, dos elementos que podem preencher as 

lacunas presentes nos modelos “as-is” e, dessa forma, contribuir para a propriedade da auto-

organização. Para cada modelo são apontados elementos que podem ajudar a compor uma nova 

versão desses modelos que se caracterize por fomentar o fenômeno da auto-organização. 

A pesquisa verificou que nas parcerias estabelecidas na área de utilidades domésticas, 

visando a inovação em produtos, há a presença de uma empresa focal centralizadora. Essa 

empresa focal tende a proteger-se através de uma combinação de garantias contratuais diretas e 

indiretas a fim de estabelecer controle sobre seus parceiros. A questão sugerida pela literatura é 

que a empresa focal sozinha não tem todas as respostas para os desafios impostos pelo processo 

de inovação. Inovar requer a produção de novos conhecimentos (aprendizagem), o que, por sua 

vez, exige um nível de comprometimento e de trocas que ultrapassa as obrigações contratuais 

impostas por uma empresa centralizadora. 
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Diante desse cenário, este capítulo apresenta um estudo da propriedade de auto-

organização nas relações de colaboração entre empresas envolvidas nos processos de inovação 

de produtos na área de utilidades domésticas no Brasil. 

Segundo a literatura, as redes de inovação podem apresentar comportamento complexo 

como decorrência dos diferentes níveis e intensidades de relacionamento dos seus elos 

colaborativos, e destes com o ambiente externo. A literatura de sistemas complexos sustenta que 

a auto-organização é uma importante propriedade desse tipo de sistema. Ela caracteriza-se pela 

presença de movimentos espontâneos do tipo bottom up estabelecidos pelos próprios agentes 

internos, o que acaba gerando novos comportamentos coletivos sem a necessidade de 

imposições externas. Essa capacidade de mobilização coletiva tem relação direta com a 

capacidade de adaptação desses sistemas. 

As mesmas questões discutidas sob o viés teórico foram abordadas no trabalho de 

campo. Foi detectado que as unidades empresariais estudadas apresentam características típicas 

de sistemas complexos como mudança constante, comportamento não proporcional, evolução 

não linear da topologia, e irredutibilidade. A pesquisa não detectou movimentos auto-

organizados nas unidades estudadas, porque não foram observadas as condições necessárias para 

o surgimento de movimentos auto-organizados. Observou-se que os relacionamentos são fracos 

e como conseqüência não são capazes de produzir trocas e gerar novos conhecimentos. Também 

se verificou a falta de incentivo para as iniciativas individuais, assim como para um 

relacionamento pautado pela interdependência entre os parceiros. Outro ponto de destaque foi a 

centralização do controle pela empresa focal, atuando de maneira direta na condução dos 

projetos. A descentralização do controle não ocorre porque a empresa focal usa sua posição na 

rede para controlar os parceiros. Esses dados ajudam a compreender o motivo de não haver 

auto-organização nas unidades empresariais e, como não foram identificados movimentos auto-

organizados, também não foi possível identificar os possíveis benefícios. 

Ao explorar as questões de pesquisa por intermédio do estudo de caso, revelaram-se três 

situações: as relações entre empresas representadas pelas unidades investigadas constituem 

sistemas complexos; os sistemas estão sendo gerenciados através dos métodos tradicionais de 

gestão; os sistemas não apresentam comportamento auto-organizado. Como conseqüência, as 

unidades empresariais não se beneficiam dos possíveis efeitos provocados pela auto-

organização. 

 Os quadros 7 (elementos need for change para o modelo de objetivos), 9 (elementos need 

for change para o modelo de regras de negócios), 11 (elementos need for change para o modelo 

de processos de negócios), 13 (elementos need for change para o modelo de atores e recursos) e 
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15 (elementos need for change para o modelo de conceitos) apresentam, de acordo com a 

metodologia EKD, as necessidades de mudança para as unidades abordadas no estudo de caso 

(seção 3.3). As necessidades de mudança sugeridas para o modelo de objetivos (quadro 7) 

guiam as necessidades de mudança para os demais modelos (quadros 7, 9, 13 e 15). Logo, há 

uma relação de apoio entre os elementos sugeridos em cada quadro, e isso oferece as principais 

diretrizes para apoiar a propriedade de auto-organização nesses agrupamentos de empresas. 

Temos: 

(a) O objetivo “usar controle distribuído” está apoiado na regra “compartilhar o 

planejamento do projeto e a resolução de conflitos”; nos processos “integrar os parceiros 

à equipe de projetos”, e “definir colaborativamente os objetivos e metas a serem 

alcançados”; e nos papéis de “gestor dos relacionamentos”, “gestor da mobilidade do 

conhecimento”, e “gestor da apropriação da inovação”. 

(b) O objetivo “direcionar foco para os relacionamentos” está apoiado na regra “avaliar o 

tipo e a intensidade de cada relacionamento”; no processo “definir claramente a política 

de governança”; no papel de “selecionador de empresas parceiras” e na alteração da 

ligação dos parceiros (passar do acesso restrito a alguns recursos para integrar a equipe 

de projetos). 

(c) O objetivo “incentivar o comprometimento entre as partes” está apoiado nas regras 

“trabalhar com uma política de governança clara e distribuir os benefícios de forma 

justa”; nos processos “definir colaborativamente objetivos e metas a serem alcançados”, 

“verificar e avaliar o cumprimento das metas especificadas”, e “gerenciar a apropriação 

da inovação”; nos papéis de “gestor dos relacionamentos” e “gestor da apropriação da 

inovação”, e nos recursos “benefícios (lista)” e “metas estabelecidas (lista)”. 

(d) O objetivo “apoiar a interdependência entre os agentes” está apoiado na regra “selecionar 

empresas parceiras com capacidades centrais e ativos que se complementem”; no 

processo “integrar os parceiros à equipe de projetos”; e nos seguintes recursos: 

“capacidades centrais”, “ativos complementares”, e “plataforma de colaboração”. 

(e)  O objetivo “motivar a participação voluntária” está apoiado nas regras “manter uma 

comunicação aberta e compartilhar o conhecimento individual”; no processo “rever as 

soluções alternativas e a arquitetura do produto”; no papel de “gestor da mobilidade do 

conhecimento”, e no recurso “plataforma de colaboração”. 

(f) O objetivo “apoiar movimentos bottom up” está apoiado na regra que define que “o 

sistema de recompensas precisa atrelar os dividendos ao sucesso do projeto”; nos 

processos “rever soluções alternativas e a arquitetura do produto”, e “verificar e avaliar o 
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cumprimento das metas”; e nos recursos “plataforma de colaboração”, “metas 

estabelecidas (lista)”, e “benefícios (lista)”. 

(g) O objetivo “promover o alinhamento dos parceiros” está apoiado na regra “manter 

sempre os parceiros atualizados (metas, objetivos, benefícios, tarefas)”; nos processos 

“integrar parceiros à equipe de projetos”, “definir claramente a política de governança”, 

e “definir colaborativamente objetivos e metas a serem alcançados”; e no papel de 

“gestor da mobilidade do conhecimento”, e nos recursos “metas” e “benefícios”. 

(h) O objetivo “incentivar o aprendizado enquanto geração e uso do conhecimento” está 

apoiado na regra “alimentar o banco de conhecimentos da rede”; nos processos “rever as 

soluções alternativas e a arquitetura do produto”, e “gerenciar a apropriação da 

inovação”; no papel de “gestor da mobilidade do conhecimento” e no recurso 

“plataforma de colaboração”. 

(i) O objetivo “fomentar o compartilhamento de práticas e conhecimentos” está apoiado na 

regra “usar uma plataforma de colaboração que facilite as trocas”; no processo “integrar 

os parceiros à equipe de projetos”; no papel de “gestor da mobilidade do conhecimento” 

e nos recursos “plataforma de colaboração”, “metas” e “benefícios”. 
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4 - MODELO DE REFERÊNCIA PARA A FORMAÇÃO E 
OPERAÇÃO DE REDES DE INOVAÇÃO AUTO-
ORGANIZADAS NA ÁREA DE UTILIZADADES 

DOMÉSTICAS NO BRASIL 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uma das propriedades que os sistemas complexos apresentam é a capacidade de auto-

organização, ou seja, a capacidade de obter flexibilidade a partir de uma estrutura de 

relacionamentos interdependentes, moderadamente acoplados, unida através de uma dinâmica 

colaborativa que visa atender objetivos em comum, necessidades compartilhadas, e pontos de 

vista compatíveis (Uhl-Bien et al., 2007). De acordo com Marion (1999), Regine e Lewin 

(2000), e Mccarthy et al. (2000), a propriedade de auto-organização acrescenta aos sistemas 

complexos a habilidade de se adaptar diante das eventuais mudanças no ambiente. 

A pesquisa de campo apresentou os elementos que podem apoiar a manifestação da 

propriedade de auto-organização nas redes de inovação na área de utilidades domésticas no 

Brasil. Nesta etapa do trabalho será apresentado, a partir dos dados discutidos no capítulo 

anterior, um modelo de referência para a formação e operação de redes de inovação auto-

organizadas. O modelo de referência está representado segundo as diretrizes da metodologia 

EKD. Os seis submodelos mantêm uma lógica de conexão entre si, permitindo a compreensão 

do domínio modelado a partir de várias perspectivas de análise. 

 Pode-se considerar que o modelo apresentado constitui um modelo de referência porque 

permite visualizar o estado atual e futuro do domínio modelado (Bubenko et al. 2001), foi 

desenvolvido a partir do confronto de duas correntes teóricas e situações práticas (Vernadat, 

1996), e captou informações (objetivos, regras, processos, atores e recursos) em comum às 

unidades empresariais do estudo de caso (Matook e Indulska, 2009; Reinhartz-Berger et al. 

2010). 

 

4.1 O MODELO DE REFERÊNCIA 
 A partir dos modelos ("as-is") e das necessidades de mudança apresentados no capítulo 3 

será desenvolvido o modelo de referência para a formação e operação de redes de inovação 
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auto-organizadas na área de utilidades domésticas no Brasil. Nas caixas destacadas em cinza em 

cada modelo apresentado estão os elementos sugeridos pela pequisa como relevantes para apoiar 

a auto-organizaçao. 

 

4.1.1 Modelo de Objetivos 

O modelo de objetivos apresentado para o estado "to-be" consiste do modelo "as-is" 

acrescentado dos elementos identificados em campo para esse modelo, são eles: usar controle 

descentralizado e indireto, direcionar foco para os relacionamentos, incentivar o 

comprometimento entre as partes, motivar a participação voluntária, incentivar o aprendizado 

enquanto geração e uso do conhecimento, apoiar a interdependência, apoiar movimentos bottom 

up, promover o alinhamento dos parceiros, fomentar o compartilhamento de práticas. 

A adequação do modelo “to-be” consistiu na inclusão de novos elementos, nos demais 

modelos outras modificações foram realizadas. O principal objetivo estabelecido pelas empresas 

focais que centralizam as unidades estudadas é a ampliação da liderança no segmento de 

eletrodomésticos (Objetivo 1). Seis objetivos secundários apóiam o Objetivo 1: melhorar a 

capacidade de inovação (Objetivo 1.1), entregar benefícios para consumidores, acionistas e 

comunidade (Objetivo 1.2), diminuir o impacto ambiental do negócio (Objetivo 1.3), reforçar os 

laços de parcerias com terceiros (Objetivo 1.4), selecionar profissionais capacitados para 

integrar o PDP (Objetivo 1.5), e usar um controle descentralizado e indireto, ou seja, distribuído 

(Objetivo 1.6). 

Os objetivos 1.4 e 1.6 apresentam relação direta com o estabelecimento das parcerias. No 

entanto, apesar do Objetivo 1.4 esboçar uma preocupação com a formação e a operação das 

parcerias formadas entre a empresa focal e seus parceiros de desenvolvimento, a abordagem 

adotada é mais do tipo cliente-fornecedor do que colaborativa.  

O Objetivo 1.6 estabelece o uso de um controle descentralizado e indireto, em outras 

palavras, ele propõe a distribuição do controle entre os parceiros. Para ampliar a liderança no 

segmento de eletrodoméstico (Objetivo 1) é necessário dividir o peso das responsabilidades, 

pois a empresa focal sozinha não tem como produzir sempre todo o conhecimento e todas as 

respostas necessárias ao processo de inovação. Essa descentralização do controle é essencial 

para o fenômeno da auto-organização e requer uma boa gestão dos relacionamentos (Objetivo 

1.6.1), pois são eles que conduzem, dentro de uma rede de inovação, o fluxo de ativos tangíveis 

e intangíveis entre as partes. Não seria possível compartilhar o controle de maneira eficaz diante 

de um cenário caracterizado por relacionamentos rígidos e/ou problemáticos. De acordo com 

Gnyawali e Srivastava (2013), a gestão dos relacionamentos pode aumentar o nível de confiança 
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entre os parceiros. Os relacionamentos podem ser reforçados mediante o estabelecimento de três 

objetivos de apoio: incentivar o comprometimento entre as partes (Objetivo 1.6.1.1), motivar a 

participação voluntária (Objetivo 1.6.1.2) e incentivar o aprendizado enquanto uso e geração do 

conhecimento (Objetivo 1.6.1.3). A percepção do aumento do nível de comprometimento entre 

os parceiros solidifica os laços, da mesma forma que uma postura voluntária diante dos desafios 

e imprevistos. A geração e o uso de conhecimentos trocados e produzidos entre as partes 

também reforça os relacionamentos. Uma das formas de incentivar esse comprometimento é 

através do apoio à interdependência entre os agentes da rede (Objetivo 1.6.1.1.1), pois a 

percepção de que o sucesso coletivo depende individualmente de cada agente promove o 

alinhamento dos esforços rumo aos objetivos em comum. O objetivo de incentivar a 

participação voluntária (Objetivo 1.6.1.2) pode ser fomentado apoiando-se movimentos bottom 

up (Objetivo 1.6.1.2.1), ou seja, aqueles movimentos espontâneos que surgem sem a imposição 

de uma diretriz central. A participação voluntária também recebe motivação quando ocorre o 

alinhamento contínuo dos parceiros em relação aos objetivos gerais (Objetivo 1.6.1.2.2). E para 

incentivar o aprendizado como meio de geração e uso de conhecimento (Objetivo 1.6.1.3) é 

necessário fomentar o compartilhamento de práticas e conhecimentos entre os agentes da rede 

(Objetivo 1.6.1.3.1). 

A Figura 13 apresenta o Modelo de Objetivos (to-be). 
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Figura 13: Modelo de Objetivos (to-be) 
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4.1.2 Modelo de Regras de Negócio 

No EKD todas as regras de negócio são vinculadas necessariamente a pelo menos um 

objetivo no Modelo de Objetivos. Conforme discutido na seção 3.4.2 (Need for Change para o 

Modelo de Regras de Negócios), no modelo "as-is" há algumas regras definidas para apoiar o 

estabelecimento das parcerias, no entanto elas estão mais direcionadas para o controle da 

empresa focal sobre as demais empresas parceiras. Por essa razão, no modelo “to-be” (figura 14 

parte A) foi retirada a regra “nenhum fornecedor tem acesso ao projeto completo”. Essa regra 

diminui o acesso dos parceiros às informações, dificultando o objetivo incentivar o aprendizado 

enquanto geração e uso do conhecimento (Objetivo 1.6.1.3). Essa regra também contraria a 

mudança sugerida no posicionamento dos parceiros no novo Modelo de Atores e Recursos 

(figura 15). As regras que definem o estabelecimento de contratos (Regra 26) e de auditorias 

(Regra 35) foram mantidas por serem necessárias para a formalização comercial das parcerias, e 

por não representarem oposição à auto-organização. 

No modelo “to-be” são apresentadas novas regras de negócio (figura 14 parte B) para 

apoiar os novos objetivos sugeridos para o Modelo de Objetivos (figura 13). A fim de 

descentralizar o controle e tornar sua atuação mais indireta (Objetivo 1.6) é necessário aumentar 

a participação dos parceiros nos principais eventos da rede, logo é necessário compartilhar o 

planejamento do projeto e a resolução conjunta de conflitos (Regra 38). O direcionamento de 

foco para os relacionamentos (Objetivo 1.6.1) requer a avaliação do tipo e da intensidade dos 

relacionamentos (Regra 39) a fim de que sejam estabelecidas estratégias de viabilização para as 

trocas entre as partes. O comprometimento (Objetivo 1.6.1.1.), outro elemento importante para a 

auto-organização, tem relação direta com a capacidade dos parceiros perceberem os benefícios 

advindos das parcerias. Daí a necessidade de se estabelecer uma política de governança bem 

clara (Regra 40), na qual estejam contemplados os direitos e obrigações de cada um. A 

participação voluntária (Objetivo 1.6.1.2) também tem relação direta com a auto-organização, e 

ela pode ser estimulada a partir da abertura de canais de comunicação (Regra 41). Por fim, outro 

objetivo importante para a auto-organização é incentivar a aprendizagem enquanto geração e 

uso do conhecimento (Objetivo 1.6.1.3), o que depende da existência de canais abertos para 

comunicação (Regra 41) e da existência e abastecimento do banco de conhecimentos da rede 

(Regra 42). A interdependência entre os agentes (Objetivo 1.6.1.1.1) pode ser reforçada por 

intermédio da escolha de parceiros com capacidades centrais e ativos que possam ser utilizados 

de maneira complementar (Regra 43). Os movimentos de base (Objetivo 1.6.1.2.1), também 

chamados de bottom up, podem ser estimulados criando-se um sistema de recompensas que 

associe os dividendos a serem distribuídos para os parceiros ao sucesso de cada projeto e à 
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importância da contribuição individual (Regra 44). A promoção do alinhamento dos parceiros 

(Objetivo 1.6.1.2.2) depende essencialmente da obrigatoriedade de fazer a informação circular 

na rede de forma a mantê-los sempre atualizados (Regra 45). E, por fim, o incentivo ao 

compartilhamento de práticas (Objetivo 1.6.1.3.1) pode ser facilitado através de uma plataforma 

de colaboração que funcione como mecanismo para as trocas dentro da rede (Regra 46). 

As Figuras 14 partes A e B apresentam o Modelo de Regras de Negócios (to-be). 
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Figura 14: Modelo de regras de Negócios (to-be) – parte A. 
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Figura 14: Modelo de regras de Negócios (to-be) – parte B 
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4.1.3 Modelo de Atores e Recursos 

 Conforme discussão apresentada na seção 3.4.4 (Need for Change para o Modelo de 

Atores e Recursos), os elementos presentes nesse modelo “as-is” revelam que a empresa focal 

presente em cada unidade abordada organiza uma estrutura de forma a concentrar a apropriação 

unilateral do conhecimento e dos benefícios gerados pelas inovações produzidas em parceria. 

Para apoiar o objetivo “usar um controle descentralizado e indireto” (Objetivo 1.6) a primeira 

modificação foi a integração do parceiro de desenvolvimento (Unidade Organizacional 6) à 

equipe de projeto (Unidade Organizacional 5). Essa integração permite que os parceiros tenham 

acesso a mais informações do projeto tanto em termos técnicos como em relação aos principais 

objetivos e metas, o que intensifica a colaboração entre as partes, agregando novas ideias. Essa 

modificação na integração dos parceiros determinou a retirada, no novo modelo de Regras de 

Negócio (figura 12 parte A), da regra “nenhum fornecedor tem acesso ao projeto completo”. 

Novos papéis foram criados nesse modelo. Para atender a Regra 39 (atualizar o tipo e a 

intensidade dos relacionamentos), o gestor de relacionamentos (Papel 4) fica encarregado de 

analisar o tipo e a intensidade de conexão adequados diante dos requisitos de cada projeto. O 

gestor da mobilidade do conhecimento (Papel 5) trabalha para disponibilizar a plataforma de 

colaboração (Regra 46), para garantir que os parceiros estejam sempre atualizados (Regra 45), e 

para alimentar o banco de conhecimentos da rede (Regra 42). O gestor da apropriação da 

inovação (Papel 6) tem a responsabilidade de gerenciar as discussões sobre a política de 

governança (Regra 41), assegurando que as regras sobre a apropriação dos dividendos (marcas, 

patentes, etc.) sejam claras para todos. E, por fim, o papel de selecionador de empresas (Papel 7) 

ajuda na identificação da complementariedade das capacidades e ativos dos integrantes da rede. 

Novos recursos também foram acrescentados ao modelo de atores e recursos. A 

plataforma de colaboração (Recurso 6) é um elemento essencial para que os parceiros possam 

integrar-se ao esforço coletivo do projeto. Através dela todos terão acesso aos dados já 

registrados, bem como será possível fazer a documentação de cada etapa e cada evento relevante 

do projeto. Esse input coletivo de dados torna o banco de dados mais completo, possibilitando 

sua utilização em novas oportunidades. A política de governança (Regra 40) precisa gerar uma 

relação dos benefícios (Recurso 7) para os integrantes da rede de inovação. Da mesma forma, a 

Regra 43 implica gerar uma descrição das capacidades centrais e dos ativos complementares de 

cada membro da rede (Recurso 8); tais informações serão utilizadas na formação da rede de 

inovação. E, por fim, como decorrência da regra 45 (manter os parceiros sempre atualizados) é 

preciso divulgar continuamente as metas coletivas e individuais estabelecidas pela equipe de 

projeto (Recurso 9). A Figura 15 apresenta o Modelo de Atores e Recursos (to-be). 
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Figura 15: Modelo de Atores e Recursos (to-be) 
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4.1.4 Modelo de Processos de Negócios 

 No Modelo de Processos de Negócios "as-is" há dois processos distintos (gerar a 

concepção do produto e desenvolver fornecedores) que, no modelo "to-be", foram integrados em 

um processo único com o objetivo de permitir que os parceiros participem das etapas iniciais de 

concepção do produto: “gerar colaborativamente a concepção do produto (figura 17). 

 Como os parceiros passam a integrar a equipe de projetos (figura 15 – Modelo de Atores 

e Recursos), eles podem ajudar a definir colaborativamente os objetivos e metas a serem 

alcançados no projeto (Processo 1.7) e, a partir dessas metas e métricas de desempenho 

estipuladas, define-se colaborativamente os recursos a serem compartilhados durante o projeto 

(Processo 1.8), assim como uma política de governança clara para todos os envolvidos (Processo 

1.9). Essa integração dos parceiros à equipe de projetos tem relação com os Modelos de 

Objetivos e de Regras de Negócios (figuras 13 e 14) por apoiar o uso de um controle 

descentralizado e indireto (Objetivo 1.6) assim como o compartilhamento do planejamento do 

projeto e a resolução de conflitos (Regra 38 da figura 14-B). O objetivo “incentivar o 

comprometimento das partes” (Objetivo 1.6.1.1) e a regra “estabelecer política de governança 

clara” (Regra 40) também se beneficiam dessa integração e da abordagem colaborativa dos 

Processos 1.9, 1.12 e 1.13. 

O processo de negociação contratual (Processo 1.10) sofre influência dessa integração 

dos parceiros (etapas anteriores) porque as partes envolvidas possuem mais informações sobre o 

projeto. Após a realização de um estudo de viabilidade técnica, financeira e industrial (Processo 

1.11) do projeto até aquele ponto, procede-se ao desenvolvimento colaborativo das soluções 

alternativas (Processo 1.12). É essa lista de soluções para cada função do novo produto que será 

utilizada para definir colaborativamente a arquitetura do novo produto (Processo 1.13). Após 

esse processo executa-se um novo estudo de viabilidade técnica, financeira, industial e 

ambiental (Proceso 1.14). 

As Figuras 16 e 17 apresentam as modificações acima comentadas para o Modelo de 

Processos de Negócios (to-be). 



105 
 

105 
 

 

 

Figura 16: Modelo de Processos de Negócios – Macro Processos (to-be) 
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Figura 17: Modelo de Processos de Negócios – Gerar colaborativamente a concepção do produto (to-be)  
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Embora não haja alteração direta no processo “Desenvolver protótipos físico e/ou 

virtuais” (figura 18), como o Modelo de Objetivos “to-be” destaca o relacionamento entre os 

parceiros (Objetivo 1.6.1 figura 13), o comprometimento (Objetivo 1.6.1.1) e o posicionamento 

voluntário (Objetivo 1.6.1.2), espera-se que o novo processo "gerar colaborativamente a 

concepção do produto" (Processo 1 da figura 16) motive uma postura mais pró-ativa dos 

parceiros e contribua para gerar novas ideias que possam beneficiar o desenvolvimento dos 

protótipos. A expectativa é que a integração antecipada dos parceiros e o consequente 

compartilhamento mais efetivo de informações possam beneficiar o desenvolvimento dos 

modelos virtuais (Processo 3.2), a realização e aferição dos testes de desempenho (Processo 

3.3), assim como o desenvolvimento do modelo físico (Processo 3.4) e dos testes de operação e 

desempenho (Processo 3.5). 
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Figura 18: Modelo de Processos de Negócios – Desenvolver protótipos físico e/ou virtuais (to-be)  
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Os processos "Desenvolver material de apoio" (figura 19) e "Desenvolver e homologar 

processo e certificar produto" (figura 20) também mantiveram seu fluxo de atividades. O que 

mudou é que a proposta de integrar os parceiros na equipe de projetos nas etapas iniciais do 

projeto de inovação (Processo 1 da figura 17) permite que os parceiros estejam munidos de mais 

informações quando o projeto chegar nessa etapa. Outra mudança está na possibilidade de que a 

abertura de canais de comunicação (Regra 41 da figura 14), o uso de uma plataforma de 

colaboração (Regra 46) e a noção de que os dividendos do projeto estão diretamente associados 

ao seu sucesso (Regra 44) estimulem uma abordagem mais colaborativa dos agentes durante 

esses dois processos. 
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Figura 19: Modelo de Processos de Negócios – Desenvolver material de apoio (to-be) 
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Figura 20: Modelo de Processos de Negócios – Desenvolver e homologar processo e certificar produto (to-be) 
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4.1.5 Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos 

 A seguir é apresentado o Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos para ser 

utilizado no desenvolvimento de uma plataforma de colaboração para apoiar a operação de redes 

de inovação auto-organizadas. Os objetivos da plataforma, enquanto sistema de informação, 

estão alinhados com a propriedade de auto-organização, e esta utiliza recursos da tecnologia da 

informação. 

 O Modelo de Componentes e Requisitos Ténicos é elaborado a partir das necessidades e 

características impostas pelos demais modelos. A figura 21 mostra uma referência simplificada 

aos modelos de Objetivos, Regras de Negócios, Processos de Negócios, e Atores e Recursos. O 

primeiro objetivo é apoiar a descentralização do controle dentro das redes (Objetivo SI 1), para 

isso é estabelecido um requisito não funcional ao sistema para apoiar o compartilhamento do 

planejamento do projeto. Esse objetivo também recebe apoio do objetivo gerenciar a 

colaboração entre as partes (Objetivo SI 2), o qual recebe apoio de dois requisitos funcionais de 

sistema: permitir a colaboração pela internet (Req. Funcional 1), e permitir múltiplos usuários 

(Req. Funcional 2). Ambos são apoiados pela obrigatoriedade de se garantir a segurança dos 

dados (Req. N. Funcional 5), que pode ser obtida pelo controle de  restrição de acesso no 

sistema (Req. N. Funcional 6). 

Para gerenciar a colaboração entre as partes (Objetivo SI 2) foram estabelecidos três 

objetivos de apoio. O primeiro deles é gerenciar a mobilidade do conhecimento (Objetivo SI 

2.1), que está apoiado por dois requisitos de sistema: permitir o registro de novas ideias nos 

foruns de discussão (Req. Funcional 3), e armazenar registros dos acessos (Req. Funcional 4). A 

gestão da mobilidade do conhecimento também está apoiada por dois objetivos: (a) manter 

canais de comunicação abertos (Objetivo SI 2.1.1), que recebe apoio do requisito disponibilizar 

ferramentas para comunicação dentro da equipe (Req. Funcional 5), o qual está associado com a 

necessidade de facilitar a comunicação dentro da equipe de projetos (Req. N. Funcional 2), e do 

requisito apresentar interface amigável (Req. Funcional 6) o qual está associado com a 

necessidade de que o sistema permita rápida aprendizagem (Req. N. Funcional 3); (b) e permitir 

registrar e compartilhar práticas (Objetivo SI 2.1.2), que está apoiado no requisito transacionar 

diferentes tipos de documentos (Req. Funcional 7). 

 O segundo objetivo de apoio à gestão da colaboração entre as partes é gerenciar a 

apropriação da inovação (Objetivo SI 2.2). Esse objetivo está apoiado no requisito documentar 

resultados do projeto como patentes e fórmulas (Req. Funcional 8); e no requisito monitorar o 

desempenho dos parceiros (Objetivo SI 2.2.1), o qual recebe apoio dos requisitos manter 
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registro dos papéis e responsabilidades dos parceiros (Req. Funcional 9) e monitorar prazos, 

custos e indicadores (Req. Funcional 10). 

 O terceiro objetivo de apoio à gestão da colaboração entre as partes é promover o 

alinhamento dos parceiros (Objetivo SI 2.3). Esse objetivo recebe apoio dos requisitos monitorar 

prazos, custos e indicadores (Req. Funcional 10), permitir a realização de consultas (Req. 

Funcional 11), e disparar alertas automaticamente (Req. Funcional 12). Para permitir a 

realização de consultas é necessário assegurar a confiabilidade das informações (Req. N. 

Funcional 4). 

A Figura 21 apresenta o Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos. 
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Figura 21: Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos 
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4.1.6 Modelo de Conceitos 

Apoiando-se no recorte analítico de redes de inovação e na teoria de sistemas complexos 

pode-se sugerir que um importante conceito que não está contemplado no modelo de conceitos 

(as-is) do estudo de caso é a auto-organização (Conceito 21). Sua importância está no fato dele 

ter potencial para superar a fronteira da contribuição celebrada em contrato e gerar novos 

conhecimentos (Conceito 20) que serão internalizados pelos parceiros (Conceito 19) e utilizados 

na concepção de novas ideias e na conseqüente geração de inovações (Conceito 1).  

 A auto-organização é marcada pelo surgimento de movimentos bottom up (Conceito 22), 

ou seja, por movimentos iniciados pelos próprios agentes sem a necessária imposição de uma 

diretriz centralizadora. Esses movimentos são promovidos pela força dos relacionamentos 

(Conceito 23) que liga os agentes na rede. 

 Os relacionamentos são formados pelas parcerias (Conceito 36), cuja celebração observa 

o histórico de colaboração (Conceito 37), a certificação dos parceiros (Conceito 38), e a 

formalização de contratos (Conceito 39). Os contratos não são mais vistos como garantia 

exclusiva para a confidencialidade (Conceito 40), mas sim como elementos de apoio com vistas 

à proteção da propriedade intelectual (Conceito 41). O fortalecimento dos relacionamentos 

motiva o comprometimento entre as partes (Conceito 30), e isso funciona como suporte aos 

contratos no apoio à confidencialidade para a proteção dos ativos intelectuais. Esse 

comprometimento está assentado em três pilares: um sistema de recompensas (Conceito 31) 

claramente negociado entre as partes; um nível de interdepedência entre os agentes (Conceito 

32) que permita a percepção de que o bom desempenho coletivo passa pelo bom desempenho 

individual, e isso pode ser estimulado pela complementariedade em termos de competências e 

ativos (Conceitos 34 e 35); e uma política de governança que defina claramente as regras de 

colaboração (Conceito 33). Alguns elementos integram o conceito de relacionamento nesse 

contexto: controle descentralizado (Conceito 24), controle indireto (Conceito 25), participação 

voluntária (Conceito 26), alinhamento entre as partes (Conceito 27), compartilhamento de 

práticas (Conceito 28), e plataforma de colaboraçao (Conceito 29). 

A Figura 22 apresenta o Modelo de Conceitos (to-be). 
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Figura 22: Modelo de Conceitos (to-be) 
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4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Cada modelo "to-be" gerado a partir dos elementos discutidos na seção 3.3 ("need for 

change") apresenta contribuições para a formação e operação de uma rede de inovação 

caracterizada pelo fenômeno da auto-organização. O principal conceito novo que permeia todos 

os modelos "to-be" é a auto-organização, registrado no Modelo de Conceitos como Conceito 21. 

Os vários conceitos associados com auto-organização ajudam a identificar sua origem e 

contribuem para provocar sua manifestação. 

A principal modificação registrada no Modelo de Objetivos "to be" é o estabelecimento 

de dois elementos diretamente associados ao fenômeno da auto-organização: controle 

descentralizado e controle indireto (Objetivo 1.6 da Figura 11). O compartilhamento do controle 

carrega consigo o compartilhamento das responsabilidades, e isso impulsiona/fortalece a 

movimentação e o comprometimento individual dos agentes na rede. Por sua vez, a aplicação de 

um controle indireto também faz contraponto à imposição unilateral de diretrizes; o controle 

passa a apresentar caráter de suporte/apoio. Tanto o recorte analítico de redes de inovação 

quanto a teoria de sistemas complexos sugerem que os relacionamentos estão no centro da auto-

organização e, por sua vez, a descentralização do controle somente pode ser perpetrada mediante 

o fortalecimento dos relacionamentos (Objetivo 1.6.1). Os demais objetivos sob o Objetivo 1.6.1 

funcionam como suporte para o fortalecimento dos relacionamentos. 

 O Modelo de Regras de Negócios “to-be” tem relação direta com o fenômeno da auto-

organização por estabelecer e especificar as condições essenciais (o como) para a viabilização 

dos objetivos associados com a auto-organização no Modelo de Objetivos. Descentralizar o 

controle e tornar sua ação mais indireta (Objetivo 1.6) passa necessariamente pelo 

compartilhamento do planejamento e pela resolução conjunta de conflitos (Regra 39). A 

avaliação do tipo e da intensidade dos relacionamentos (Regra 40) colabora para definir o nível 

de integração dos agentes na rede (determinando o núcleo de ligações fortes e a periferia de 

ligações fracas). A política de governança (Regra 41), os canais de comunicação (Regra 42), os 

bancos de dados (Regra 43), a complementariedade entre as partes (Regra 44), o sistema de 

recompensas (Regra 45), a atualização contínua dos parceiros (Regra 46), e a plataforma de 

colaboração (Regra 47) são elementos que motivam e possibilitam a movimentação expontânea 

(individual e coletiva) dos parceiros na rede em prol dos objetivos coletivos (auto-organização). 

 O Modelo de Processos de Negócios "to-be" contribui para fomentar movimentos auto-

organizados na rede ao introduzir o processo de geração colaborativa da concepção de produto 

(Processo 1). Com isso, a integração dos parceiros ocorre nas etapas iniciais de cada projeto, o 
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que permite que novas ideias e contribuições possam ser apresentadas desde o início, além de 

economizar tempo e dinheiro ao evitar mudanças em etapas mais adiantadas do projeto. 

 A contribuição do Modelo de Atores e Recursos "to-be" ao fenômeno da auto-

organização está no acréscimo de novos elementos com potencial para motivar iniciativas do 

tipo bottom up. Há uma preocupação específica na identificação dos diferentes tipos de 

relacionamentos na rede (Papel 4), o que permite distribuir os recursos, canais de comunicação e 

esforços de maneira mais equilibrada. O gerenciamento da distribuição do conhecimento (Papel 

5) é outro ponto importante porque no modelo "as-is" as trocas eram bastante limitadas dado o 

receio de vazamento de ativos intelectuais. Esse papel contribui para que os agentes na rede 

tenham confiança para tomar iniciativas de compartilhar conhecimento, o que gera 

aprendizagem e impulsiona a auto-organização. Outro elemento importante nesse modelo é o 

gerenciamento da apropriação da inovação (Papel 6); a consciência de que as inovações 

desenvolvidas em rede produzirão benefícios que serão apropriados de forma justa e 

proporcional motivarão os agentes a mostrar iniciativas. O Broker (Papel 7), ou selecionador de 

empresas, tem a tarefa de analisar histórico, competênciais e ativos atuais para ajudar a compor 

uma rede com capacidades e interesse complementares, o que promove a interdependência e a 

colaboração entre as partes. Todos os recursos apontados no modelo “to-be” (Recursos 6 a 9) 

oferecem os incentivos e os meios para que a auto-organização possa se manifestar. A 

plataforma de colaboração é meio (Recurso 6); as relações de benefícios, de capacidades 

centrais e de metas (Recursos 7 a 9) funcionam como elementos motivacionais. 

 O Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos apresenta os principais requisitos 

funcionais e não funcionais para o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que facilite 

o processo de colaboração entre os agentes na rede. 

 

4.3 VALIDAÇÃO DO MODELO TO-BE EM CAMPO 
 O modelo “to-be” apresentado mostra, com base na revisão literária feita no capítulo 2, 

um conjunto de elementos diretamente associados com o fenômeno da auto-organização. O 

próximo passo dessa pesquisa é a apresentação de um procedimento de validação desse modelo 

em campo. Para isso, foram contactados individualmente todos os especialistas entrevistados nas 

unidades empresariais durante o desenvolvimento do modelo “as-is”. A primeira etapa consistiu 

em discutir novamente o conceito de auto-organização e sua importância para o 

desenvolvimento de inovações. A segunda etapa foi apresentar o modelo “to-be” desenvolvido 

na pesquisa, e discutir a relevância de cada elemento como apoio ao fenômeno da auto-

organização. A terceira etapa foi apresentar uma tabela para que cada entrevistado pudesse 
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emitir, com base na experiência profissional, seu parecer sobre a relevância da auto-organização, 

do modelo de referência desenvolvido e da adequação de cada conceito dentro desse modelo. 

 A coleta do parecer de cada especialista ocorreu através do uso de uma escala Likert 

(Likert, 1932). Essa escala tem sido bastante utilizada como instrumento de pesquisa para a 

avaliação de conceitos subjetivos. Ela solicita do entrevistado duas dimensões de compreensão 

para cada conceito: conteúdo e intensidade. Primeiro é preciso avaliar o conteúdo da proposição 

para depois emitir um nível de parecer, discordando ou concordando. (HODGE & GILLESPIE, 

2003). 

De acordo com Wiswanathan et al. (2004) e Dawes (2008), uma escala Likert com cinco 

posições apresenta algumas características básicas como confiabilidade, validade e 

sensibilidade. Uma escala com número ímpar de pontos facilita a resposta devido à presença de 

um ponto intermediário, que representa um nível neutro entre concordância e discordância. 

Apenas os novos elementos inseridos no modelo “to-be” foram submetidos à avaliação 

dos especialistas. Os demais elementos já haviam sido avaliados durante a etapa de modelagem 

da situação corrente (modelo “as-is”). Os entrevistados puderam atribuir a cada elemento 

apresentado seu nível de concordância de acordo com a seguinte escala: discordo totalmente (1); 

discordo (2); não concordo nem discordo (3); concordo (4); concordo totalmente (5). Segue 

abaixo tabela consolidada com os dados coletados. 

 A tabela 2 mostra o resumo da avaliação realizada pelos especialistas entrevistados nas 

oito unidades empresariais que participaram da pesquisa. O formulário aplicado em campo 

encontra-se no apêndice E. 

 

Tabela 2: resumo dos dados da validação das questões gerais. 

UA 1 UA 2 UA 3 UA 4 UA 5 UA 6 UA 7 UA 8 Resposta Consolidada 

1. A auto-organização é uma propriedade que pode contribuir para o alcance das metas nos projetos 

de inovação. 

4 5 4 3 4 4 5 4 Concordo 

2. O modelo de referência apresentado pode contribuir para apoiar o processo de auto-organização. 

5 5 4 4 4 4 5 4 Concordo 

3. O modelo de referência pode ser instanciado na sua unidade empresarial. 

4 4 3 2 5 4 5 4 Concordo 

 

 A tabela acima mostra que, de maneira geral, os especialistas entrevistados em cada 

unidade empresarial consideram a auto-organização uma propriedade relevante dentro dos 

projetos de inovação. Os especialistas também consideram que o modelo de referência 
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apresentado neste trabalho tem potencial para apoiar a auto-organização, e que o mesmo pode 

ser utilizado por eles. O especialista da unidade 4 justificou sua indecisão sobre a relevância da 

auto-organização mencionando a dificuldade para controlar os parceiros. Os especialistas das 

unidades 3 e 4 justificaram o posicionamento sobre a instanciação do modelo de referência 

alegando a necessidade de muito comprometimento entre as partes envolvidas, inclusive de 

mudança cultural. Esses posicionamentos revelam a percepção das dificuldades inerentes à 

proposta de mudança apresentada, mas de maneira geral, as respostas permitem inferir que os 

especialistas consideram relevantes e viáveis os resultados desta pesquisa. 

 As tabelas 3 a 7 mostram a avaliação da importância de cada elemento que foi inserido 

no modelo de referência, assim com das demais modificações propostas. Cada submodelo foi 

separado numa tabela a fim de facilitar a avaliação pelos entrevistados. Não há uma tabela 

específica para o Modelo de Conceitos porque seus elementos foram retirados dos demais 

modelos. 

 De maneira geral não foram registradas objeções a nenhum dos elementos apresentados 

no Modelo de Objetivos (tabela 3). No entanto, os especialistas das unidades 4 e 5 não 

concordaram com o elemento participação voluntária, justificando que embora julguem 

importante esse tipo de comportamento, por outro lado eles acham difícil conseguir fazer com 

que o parceiro atue dessa forma. Os especialistas das unidades 2 e 4 discordaram sobre o 

elemento interdependência, devido aos eventuais riscos provocados pela excessiva dependência 

dos parceiros (interdependência). E o especialista da unidade 2 ficou indeciso sobre o elemento 

apoiar os movimentos bottom up, isso devido à dificuldade para controlar os parceiros. Essas 

manifestações são relevantes, mas não comprometem os resultados obtidos. 

 

Tabela 3: resumo dos dados relativos à validação do Modelo de Objetivos. 

UA 1 UA 2 UA 3 UA 4 UA 5 UA 6 UA 7 UA 8 Resposta Consolidada 

1. Usar um controle descentralizado e indireto. 

5 5 5 4 4 5 5 5 Concordo totalmente 

2. Direcionar foco para os relacionamentos. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

3. Incentivar o comprometimento das partes. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

4. Motivar a participação voluntária. 

4 4 5 2 3 4 4 5 Concordo 

5. Incentivar o aprendizado enquanto geração e uso do conhecimento. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 
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6. Apoiar a interdependência. 

4 3 4 2 5 5 4 4 Concordo 

7. Apoiar movimentos bottom up. 

4 3 4 4 4 5 4 5 Concordo 

8. Promover o alinhamento dos parceiros. 

4 4 4 4 4 4 4 4 Concordo 

9. Fomentar o compartilhamento. 

5 4 4 4 5 5 5 5 Concordo totalmente 

 

 Houve uma boa aceitação dos elementos sugeridos para o Modelo de Regras de Negócios. Os 

especialistas das unidades 3, 4 e 6 ficaram em dúvida sobre a idéia de compartilhar o planejamento do 

projeto, porque de acordo com eles há estratégias que não podem ser reveladas. Por razões de dificuldade 

para implantar, os especialistas das unidades 4, 5 e 8 discordaram sobre como atrelar as recompensas ao 

sucesso do projeto. Para eles há uma série de dificuldades como quem assumiria o ônus do em caso de 

fracasso, e como estabelecer os critérios adequados para a partilha dos dividendos. 

 

Tabela 4: resumo dos dados relativos à validação do Modelo de Regras de Negócios. 

UA 1 UA 2 UA 3 UA 4 UA 5 UA 6 UA 7 UA 8 Resposta Consolidada 

1. Compartilhar o planejamento do projeto e a resolução de conflitos. 

5 4 3 2 5 3 4 4 Concordo 

2. Avaliar o tipo e a intensidade dos relacionamentos. 

4 4 4 4 4 4 4 4 Concordo 

3. Estabelecer política de governança clara. 

5 5 5 4 5 5 4 5 Concordo totalmente 

4. Manter canais de comunicação sempre abertos. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

5. Alimentar o banco de conhecimentos da rede. 

4 4 5 4 4 5 5 5 Concordo totalmente 

6. Selecionar parceiros com capacidades centrais e ativos complementares. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

7. Recompensas precisam atrelar os dividendos ao sucesso do projeto. 

5 4 4 2 3 4 4 3 Concordo 

8. Manter os parceiros sempre atualizados. 

4 4 4 5 5 4 4 4 Concordo 

9. Usar uma plataforma de colaboração que facilite as trocas 

5 5 5 4 4 5 5 5 Concordo totalmente 
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 O Modelo de Atores e Recursos faz referência direta à estrutura que rege os relacionamentos 

dentro das unidades empresariais. Também nesse caso houve concondância dos entrevistados para com 

os elementos apresentados. O especialista da unidade 4 manifestou preocupação com a segurança das 

informações e conhecimentos a partir da integração de terceiros à equipe de projetos, que na verdade é 

uma preocupação comum nessa área. Os especialistas das unidades 2 e 5 ficaram em dúvida sobre o 

papel de gestor da apropriação da inovação porque segundo eles esse papel já tem sido conduzido. O 

mesmo se aplica aos elementos: selecionador de empresas, relação de benefícios e relação de metas. Os 

entrevistados não questionaram a importância desses elementos, mas a originalidade deles. Isso não 

altera o propósito da pesquisa nesse ponto que é o de torná-los mais explícitos e funcionais. 

 

Tabela 5: resumo dos dados relativos à validação do Modelo de Atores e Recursos. 

UA 1 UA 2 UA 3 UA 4 UA 5 UA 6 UA 7 UA 8 Resposta Consolidada 

1. Integração do parceiro à equipe de projeto. 

4 4 4 3 4 4 4 4 Concordo 

2. Gestor de relacionamentos. 

4 5 5 4 4 5 5 5 Concordo totalmente 

3. Gestor da mobilidade do conhecimento. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

4. Gestor da apropriação da inovação. 

5 3 4 4 3 4 4 4 Concordo 

5. Selecionador de empresas. 

3 2 4 2 4 4 3 4 Concordo 

6. Plataforma de colaboração 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

7. Relação de benefícios 

3 4 4 4 3 3 4 4 Concordo 

8. Capacidades centrais e ativos complementares. 

4 4 4 4 4 4 4 4 Concordo 

9. Relação de metas estabelecidas. 

3 4 4 2 2 5 4 4 Concordo 

 

De maneira geral, os elementos presentes no Modelo de Processos de Negócios foram 

validados pelos especialistas. Os especialistas das unidades 1 e 4 ficaram indecisos sobre o 

desenvolvimento colaborativo de soluções alternativas e da arquitetura do produto. Para eles, 

algumas decisões nesse nível podem ser estratégicas e, portanto, a participação de terceiros 

precisa ser bem avaliada. 
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Tabela 6: resumo dos dados relativos à validação do Modelo de Processos de Negócios. 

UA 1 UA 2 UA 3 UA 4 UA 5 UA 6 UA 7 UA 8 Resposta Consolidada 

1. Gerar colaborativamente a concepção do produto (antecipar a participação dos parceiros). 

5 5 4 5 5 5 4 4 Concordo totalmente 

2. Definir colaborativamente objetivos e metas a serem alcançados. 

4 4 5 5 4 5 5 5 Concordo totalmente 

3. Definir colaborativamente os recursos a serem compartilhados durante o projeto. 

4 4 4 4 4 4 4 5 Concordo 

4. Definir colaborativamente uma política de governança clara 

5 4 5 5 4 5 4 5 Concordo totalmente 

5. Desenvolver colaborativamente as soluções alternativas. 

3 4 4 3 5 5 5 5 Concordo totalmente 

6. Definir colaborativamente a arquitetura do produto 

3 4 4 3 5 5 4 4 Concordo 

 

 Os elementos presentes no Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos foram 

aprovados sem qualquer observação por partes dos especialistas. 

 

Tabela 7: resumo dos dados relativos à validação do Modelo de Componentes e Requisitos 

Técnicos. 

UA 1 UA 2 UA 3 UA 4 UA 5 UA 6 UA 7 UA 8 Resposta Consolidada 

1. O sistema precisa permitir a descentralização do controle. 

5 5 5 4 4 5 5 5 Concordo totalmente 

2. O sistema precisa gerenciar a colaboração entre as partes. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

3. O sistema precisa gerenciar a mobilidade do conhecimento. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

4. O sistema precisa gerenciar a apropriação da inovação. 

5 4 4 4 4 5 4 5 Concordo 

5. O sistema precisa promover o alinhamento dos parceiros. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

6. O sistema precisa permitir o registro e o compartilhamento das práticas. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 

7. O sistema precisa monitorar o desempenho dos parceiros. 

5 5 5 5 5 5 5 5 Concordo totalmente 
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4.3.1 ETAPAS DA VALIDAÇÃO DO MODELO 

 O desenvolvimento do modelo de referência seguiu as fases recomendas por Ahlemann e 

Gastl (2007): planejamento, construção, validação, teste e documentação. 

A etapa de planejamento foi realizada com apoio do levantamento teórico sobre o tema 

de pesquisa, sendo identificados os principais constructos a serem investigados em campo 

(primeira parte do trabalho). Esses elementos foram utilizados para a elaboração do questionário 

aplicado e para a análise dos dados coletados na pesquisa de campo. 

A etapa de construção envolveu a análise e a modelagem do objeto de pesquisa. Essas 

atividades foram executadas com o apoio dos especialistas entrevistados na pesquisa de campo. 

Nessa etapa ocorreu a consolidação num único modelo dos dados coletados nas unidades 

abordadas, e a discussão das necessidades de mudança e da contribuição dos elementos 

identificados na literatura (segunda parte do trabalho). Também nessa etapa ocorreu o 

desenvolvimento de um novo modelo melhorado a partir das informações obtidas nos passos 

anteriores (terceira parte do trabalho). 

A etapa de validação foi realizada através da apresentação aos especialistas do modelo 

novo melhorado e registrado seus pareceres por intermédio da aplicação de um questionário 

(terceira parte do trabalho). 

A etapa de documentação foi realizada com apoio da metodologia EKD e da descrição 

detalhada de cada modelo. Todas as unidades foram modeladas com o apoio o EKD, e os 

modelos individuais foram integrados num modelo consolidado. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 Há uma relação positiva entre a diversidade de parceiros envolvidos no processo de 

inovação e a obtenção de resultados satisfatórios. Os elos colaborativos são fatores de 

transferência de conhecimentos, recursos e motivação, os quais constituem elementos essenciais 

para a inovação. 

 As redes de inovação são formadas por um conjunto de instituições independentes 

ligadas por vínculos de caráter colaborativo que tem como propósito superar em parceria as 

incertezas do processo de inovação, envolvendo-se na geração e comercialização de novos 

produtos, processos e serviços. De acordo com a literatura, as redes de inovação constituem 

sistemas complexos e a auto-organização é uma importante propriedade desse tipo de sistema, 

diretamente associada com sua capacidade de adaptação. Ela se caracteriza pelo comportamento 

coletivo espontâneo do sistema a partir de movimentos bottom up dos agentes. 

A proposta de explorar essa propriedade nas redes de inovação está baseada no fato de 

que o desafio de inovar envolve um cenário competitivo e dinâmico, que exige uma ampla e 

profunda variedade de conhecimentos. Individualmente, uma empresa líder de uma rede não tem 

todas as respostas para os desafios de um processo de inovação e, por esse motivo, o nível de 

trocas e de comprometimento dos parceiros precisa ir além daquele estabelecido pelas 

obrigações contratuais. A relevância da auto-organização está no fato dela impor um alto nível 

de comprometimento que permite à empresa líder compartilhar os desafios e oportunidades de 

um processo de inovação, e dessa forma motivar as trocas de conhecimentos e recursos 

necessários.  

 A fim de se estudar a propriedade de auto-organização nos agrupamentos de empresas 

que buscam a inovação de produtos na área de utilidades domésticas, dividiu-se o trabalho em 

três partes.Na primeira parte do trabalho, revisão da literatura no capítulo 2, foram identificados 

os elementos de apoio para a auto-organização: controle descentralizado e indireto, foco nos 

relacionamentos, comprometimento, interdependência, alinhamento entre as partes, participação 

voluntária, movimentos bottom up, compartilhamento de práticas e aprendizado. 
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 Na primeira e segunda partes do trabalho, capítulos 2 e 3, foram exploradas quatro 

questões de pesquisa. O Quadro 16 resume os resultados obtidos. 

 

Quadro 16: Comparativo da revisão bibliográfica com o estudo de caso 

 Literatura Estudo de caso 

Questão de pesquisa 1: as 

redes de inovação são siste-

mas complexos? 

Sim. As redes de inovação 

apresentam comportamento 

complexo. 

Sim. As unidades apresentam 

comportamento complexo. 

Questão de pesquisa 2: como 

surge a auto-organização 

(como ela se manifesta)? 

Como um comportamento 

coletivo espontâneo impulsio-

nado por movimentos bottom 

up sem a necessidade de 

intervenção de um controle 

centralizado. 

As unidades não apresentaram 

movimento coletivo espontâ-

neo (auto-organização). 

Questão de pesquisa 3: como 

criar condiçãos para que a 

auto-organização ocorra? 

Controle descentralizado e 

indireto, comprometimento, 

participação voluntária, inter-

dependência, alinhamento, 

política justa de benefícios. 

Controle centralizado e direto, 

contratos formais, restrição de 

acesso às informações, rela-

cionamento do tipo cliente / 

fornecedor. 

Questão de pesquisa 4: como 

garantir que a auto-organiza-

ção traga benefícios para a 

rede? 

Aprendizado como pivô para 

a condução dos relaciona-

mentos, alinhamento dos par-

ceiros com os objetivos em 

comum. 

Não houve benefícios. 

 

 A segunda coluna do quadro acima mostra que as unidades abordadas apresentam 

características de sistemas complexos, o que confirma o pressuposto teórico registrado na 

primeira coluna. No entanto, de acordo com os entrevistados essas unidades não apresentaram a 

propriedade de auto-organização (dados da segunda linha). A ausência dessa propriedade tem 

relação com algumas características como controle centralizado e direto, foco na formalização 

contratual das relações, restrição de acesso para os parceiros às informações, relação do tipo 

cliente fornecedor com os parceiros. De maneira geral os relacionamentos são fracos, 

restringindo-se às obrigações estabelecidas em contratos, o que impede trocas efetivas de 

informações e conhecimentos que ultrapassem os limites contratuais de uma simples relação de 
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fornecimento. A auto-organização está diretamente associada com a capacidade de aprendizado 

e esta depende da geração e uso do conhecimento produzido. 

 Ainda no capítulo 3, segunda parte do trabalho, foi realizada a modelagem do cenário 

atual das relações dentro de cada unidade empresarial para a inovação em produtos. As 

características impeditivas ao fenômeno da auto-organização foram confrontadas com alguns 

elementos identificados na literatura. Para cada lacuna foram apontados os elementos de apoio 

para a auto-organização identificados no capítulo 2 (revisão bibliográfica), e que passaram a ser 

rotuladas como necessidades de mudança (need for change). 

 Na terceira parte do trabalho, capítulo 4, foram acrescentados ao modelo gerado no 

capítulo 3 os elementos considerados essenciais para o surgimento de movimentos auto-

organizados. Nesse novo modelo “to-be” foram feitas outras modificações como a exclusão de 

elementos, a combinação de processos, a criação de novos papeis e recursos, e o 

reposicionamento dos parceiros. O modelo de referência proposto é composto por seis 

submodelos individuais e cada um deles contribui para sistematizar as condições necessárias 

para a formação e operação das redes de inovação auto-organizadas na área de utilidades 

domésticas no Brasil. 

 O novo Modelo de Objetivos (“to-be”) apresenta as principais diretrizes de apoio para a 

propriedade de auto-organização. Ele sistematiza o uso de um controle descentralizado como 

meio de fomentar movimentos auto-organizados, e assim apoiar o principal objetivo das 

unidades empresariais da área em estudo, a liderança no segmento de eletrodomésticos. O 

modelo atribui um papel de destaque para os relacionamentos como apoio para a 

descentralização do controle. O fortalecimento das relações estabelece o nível de confiança 

necessário para que o controle seja compartilhado. Os relacionamentos, por sua vez, são 

apoiados pelo comprometimento recíproco, participação voluntária, aprendizado, 

interdependência, movimentos bottom up, alinhamento dos parceiros e compartilhamento de 

práticas. 

O novo Modelo de Regras de Negócios apresenta as condições básicas para a 

viabilização dos objetivos presentes no Modelo de Objetivos. Para cada novo objetivo há uma 

ou mais regras de apoio. A descentralização do controle requer o compartilhamento do 

planejamento dos projetos e da resolução dos conflitos. O foco nos relacionamentos requer a 

avaliação do tipo e da intensidade dos relacionamentos com cada parceiro, evitando-se assim o 

investimento desnecessário de recursos (tempo e dinheiro). O incentivo ao comprometimento 

requer o estabelecimento de uma política de governança clara; e a participação voluntária 

depende da abertura de canais de comunicação entre as partes. O aprendizado da rede requer a 
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atualização permanente do banco de conhecimentos; a interdependência na rede passa pela 

seleção de parceiros com capacidades centrais e ativos complementares; o incentivo aos 

movimentos bottom up requer a associação dos dividendos ao sucesso de cada projeto; o 

alinhamento dos parceiros requer a atualização constante das partes; e o compartilhamento de 

conhecimentos e práticas pode ser incentivado por intermédio de uma plataforma de 

colaboração. 

O novo Modelo de Atores e Recursos apresentam os papéis e recursos diretamente 

associados com a auto-organização e que também são necessários para a viabilização do Modelo 

de Objetivos. São eles: gestor de relacionamentos, gestor da mobilidade do conhecimento, 

gestor da apropriação da inovação, Broker (selecionador de empresas com capacidades centrais 

e ativos complementares), plataforma de colaboração, relação de metas e de benefícios. Esse 

modelo também apresenta uma mudança no posicionamento dos parceiros, os quais passam a 

integrar a equipe de projetos. Essa modificação apóia os objetivos de descentralizar o controle e 

fortalecer os relacionamentos, tornando mais efetivas as trocas entre as partes. 

O novo modelo de Processos de Negócios apresenta a combinação de dois processos 

originais, resultando no processo “gerar colaborativamente a concepção do produto”. A primeira 

conseqüência é a antecipação da participação dos parceiros nos projetos, o que pode promover 

uma contribuição já nas etapas iniciais de cada projeto (promovendo idéias inovadoras e 

reduzindo custos com mudanças em etapas mais avançadas). A segunda conseqüência é a 

abordagem mais colaborativa entre as partes, que decorre da possibilidade de participar e 

contribuir mais efetivamente para o sucesso dos projetos. 

O Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos identifica, a partir dos submodelos 

gerados (“to be”), um conjunto de objetivos visando o desenvolvimento de uma plataforma de 

colaboração para os agentes na rede (sistema de informação). Para cada objetivo presente nesse 

modelo são identificados os respectivos objetivos funcionais e não funcionais. A plataforma a 

ser desenvolvida a partir desse modelo é um recurso que pode apoiar a comunicação entre as 

partes, ajudar no compartilhamento de informações e no registro do conhecimento produzido, 

facilitar o alinhamento dos agentes, e como conseqüência fortalecer os relacionamentos. 

 A contribuição acadêmica da intersecção entre o recorte analítico de redes de inovação e 

a teoria de sistemas complexos está na possibilidade de se analisar as redes como sistemas 

complexos e, como conseqüência, atribuir a elas a propriedade de auto-organização. Outro 

benefício é a indicação dos principais elementos teóricos de apoio para a auto-organização em 

ambientes de redes de inovação. 
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 A pesquisa apresenta algumas contribuições para o mercado. A primeira contribuição da 

pesquisa está no apoio ao principal objetivo identificado nas unidades empresariais: ampliar a 

liderança no segmento de eletrodomésticos. A criação de condições para o surgimento e a 

propagação de movimentos bottom up espontâneos dentro de uma rede de inovação (conceito de 

auto-organização) promove o aprendizado através da troca de conhecimentos e da geração de 

novas ideias, elementos essenciais para superar a complexidade imposta pelo desafo da 

inovação. 

 A segunda contribuição da pesquisa está na proposta de uma nova forma de 

gerenciamento interorganizacional para os agentes que integram uma rede de inovação através 

da descentralização do controle apoiada pelo fortalecimento dos relacionamentos. O modelo de 

referência apresentado propõe o compartilhamento do controle e das responsabilidades dentro 

do processo de gerar inovações, elementos chaves para o surgimento de movimentos auto-

organizados. Isso reduz a carga sobre a empresa focal, aumenta o comprometimento e possibilita 

mais trocas dentro do esforço de inovar. 

A terceira contribuição da pesquisa está na proposição de um modelo de referência 

(genérico e flexível) para ser instanciado nos casos de formação e operação de redes de inovação 

auto-organizadas na área de utilidades domésticas no Brasil. 

Como limitações da pesquisa pode-se citar: (a) a perspectiva considerada em cada 

unidade empresarial ficou restrita a da empresa focal, principal responsável pelos projetos de 

inovação; (b) alguns elementos de apoio para a auto-organização não foram detalhados: não 

foram sugeridos critérios para a distribuição justa dos benefícios entre os parceiros; não foram 

sugeridos elementos para compor uma política de governança clara que atenda às expectativas 

das partes envolvidas; (c) não foi discutida a interação dos novos papéis, sugeridos para apoiar 

as interações dentro de um ambiente auto-organizado, com a hierarquia tradicional presente nas 

unidades empresariais. 

Para futuros trabalhos podemos sugerir que novas investigações sejam conduzidas 

envolvendo os principais parceiros da empresa focal. Essa abordagem pode apresentar novos 

elementos de apoio ao processo de auto-organização. Também podemos sugerir que novos 

trabalhos sejam conduzidos na composição de uma política de governança e na identificação de 

critérios para a distribuição dos benefícios entre os parceiros. Outras oportunidades de pesquisa 

são: instanciar o modelo de referência proposto para futuros projetos de formação e operação de 

redes de inovação na área de utilidades domésticas, e analisar outros agrupamentos de empresas 

no setor de eletrônicos sob a perspectiva do modelo de referência proposto. 
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ANEXO A - EKD (Enterprise Knowledge Development) como 

metodologia de modelagem para a gestão do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Manual de Oslo (OECD, 2006) o conhecimento desempenha um papel crucial 

no progresso da “economia baseada no conhecimento”. 

 Conforme Bubenko et al. (2001), um modelo é uma maneira estruturada de representar o 

conhecimento de uma empresa a fim de melhorar a compreensão do seu contexto interno e 

externo, e facilitar a comunicação entre os agentes envolvidos. Para Kirikova (2000) um modelo 

precisa aliar a propriedade de representar o conhecimento em sua estrutura com a capacidade de 

transmitir este conhecimento às pessoas. 

Kirikova (2000) enfatiza ainda que a compreensão adequada da organização envolve a 

noção de quais elementos constituem a empresa e como estes estão relacionados, como eles 

trabalham juntos, assim como o papel da empresa dentro do seu ambiente de atuação e os 

possíveis motivos para a mudança no comportamento do sistema como um todo. 

Nurcan e Rolland (2003) afirmam que a metodologia EKD fornece um método para 

desenvolver e documentar o conhecimento organizacional e ajudar as empresas a desenvolverem 

modelos para a implantação de mudanças. O EKD mostra como a empresa está funcionando 

num determinado momento, quais os requisitos para a mudança e as razões para isso, quais 

alternativas podem ser visualizadas a fim de atingir estes requisitos, quais os critérios e 

argumentos para avaliar estas alternativas, ao mesmo tempo em que mapeia o conhecimento 

acumulado pela empresa. 

 A metodologia EKD normalmente requer o envolvimento de estrategistas, gerentes, 

equipes operacionais e especialistas em modelagem organizacional, os quais trabalharão na 

compreensão, no diagnóstico e no design de um novo modelo (BUBENKO et al., 2001). 

 

 

1. Submodelo do EKD 
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 Conforme Bubenko et al. (2001), a saída do EKD é um conjunto de modelos conceituais 

e inter-relacionados que fornecem uma visão multifacetada de uma empresa. Estes modelos 

serão um ponto de referência entre as diferentes áreas da organização, facilitando a 

comunicação, compreensão e comprometimento entre as partes envolvidas. Outro ponto de 

destaque é a independência tecnológica que a abstração retratada nos modelos proporciona, ou 

seja, o mesmo modelo pode ser implementado sobre diferentes plataformas tecnológicas, e 

mesmo assim eles permanecerão válidos. 

O Modelo de Objetivos descreve os objetivos essenciais da empresa, ao mesmo tempo 

em que define a razão para os componentes dos demais modelos. Neste modelo os objetivos, 

problemas, ameaças e oportunidades são inter-relacionados para representar a visão e a 

estratégia da empresa, procurando mostrar o que a organização quer alcançar ou evitar. 

O Modelo de Regras de Negócios é concebido em consonância com o modelo de 

objetivos e é usado para definir e manter explícitas as regras e políticas que norteiam o 

comportamento da empresa dentro do contexto de negócios. Neste modelo o foco está na 

política e nas regras, buscando mostrar como elas apóiam o Modelo de Objetivos (BUBENKO 

et al., 2001). 

 O Modelo de Processos de Negócios mapeia os fluxos físico (material) e lógico 

(informação). O relacionamento deste modelo com os demais justifica a presença de cada 

processo de negócio mapeado (BUBENKO et al., 2001). 

 No Modelo de Atores e Recursos o foco está na estrutura da organização, ou seja, nos 

agentes/pessoas, nas unidades, nos papéis e nos recursos, buscando-se identificar quais 

indivíduos são responsáveis pelos processos, objetivos e como eles se relacionam (BUBENKO 

et al., 2001). 

 O Modelo de Conceitos é usado para definir os termos e conceitos mencionados nos 

demais modelos, tornando mais clara a compreensão do conhecimento registrado em cada sub-

modelo do EKD (BUBENKO et al., 2001). 

 O Modelo de Requisitos e Componentes técnicos torna-se relevante quando existe o 

objetivo de levantar requisitos para o desenvolvimento de um sistema computacional. Ele reúne 

a especificação dos requisitos técnicos tanto para o desenvolvimento quanto para a implantação 

de um sistema. Neste modelo aparecem quais são os requisitos técnicos que o sistema deve 

atender e como eles estão relacionados com os demais sub-modelos do EKD (BUBENKO et al., 

2001). 

 

 A figura 23 mostra a estrutura da metodologia EKD.  
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Figura 23: Os sub-modelos da metodologia EKD. 
 

 Importante destacar que, de acordo com Nurcan e Rolland (2003), a combinação desses 

sub-modelos produz uma saída capaz de descrever o novo sistema a ser construído e a 

organização na qual ele (sistema) irá operar. O EKD vai um pouco além dos modelos orientados 

a decisão e fornece um processo guia capaz de indicar quais atividades são adequadas sob 

determinadas situações e como realizá-las visando a mudança organizacional. 

O EKD pode ajudar a criar o ambiente que Prajogo e Ahmed (2005) sugerem como 

favorável e necessário à inovação. Isso através do mapeamento, acúmulo e compartilhamento de 

conhecimento, possibilidade de simulação de cenários, vínculo claro entre processos e objetivos 

organizacionais, assim como entre as regras, processos e objetivos. 

Para Saad et al. (2005) as empresas precisam investir na identificação e preservação do 

conhecimento crucial, mais precisamente aquele que contribui com os objetivos estratégicos, 

que tem sido efetivamente utilizado e que, se perdido, pode ser de difícil recuperação devido a 

restrições de prazo, custo e complexidade. Saaty (2008) considera que não é o volume de 

informações que contribui para melhorar a compreensão de um problema, mas a qualidade das 

informações envolvidas. 
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2. Relacionamento entre os submodelos 
As ligações entre os sub-modelos mapeiam a dinâmica do conhecimento organizacional. 

Enquanto os sub-modelos abordam o domínio do problema a partir de diferentes perspectivas, as 

ligações entre os modelos garantem a integração destas perspectivas e fornecem uma visão 

completa e consolidada do domínio modelado. 

Conforme Bubenko et al. (2001), as ligações entre os sub-modelos tornam o modelo 

principal rastreável como um todo. A declaração de um objetivo no Modelo de Objetivos pode 

ser definida mais claramente dentro do Modelo de Conceitos, estabelecendo-se desta forma uma 

ligação entre um componente no Modelo de Objetivos e o correspondente no Modelo de 

Conceitos. Da mesma forma as ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Processos 

justificam a presença de cada processo em apoio aos objetivos a serem perseguidos pela 

organização. 

Os relacionamentos sugeridos por Bubenko et al. (2001) entre os diversos sub-modelos da 

metodologia EKD facilitam a compreensão do porquê da presença de certos processos, regras ou 

requisitos. A seguir algumas considerações feitas sobre estes relacionamentos a partir de 

Bubenko et al. (2001): 

• Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Regras do Negócio mostram quais e 

como as principais regras do negócio afetam os objetivos declarados pela organização. 

• Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Atores e Recursos esclarecem a 

presença de cada ator e seus respectivos papéis dentro do contexto organizacional. 

• Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Conceitos têm a função de descrever 

os componentes do Modelo de Objetivos, facilitando a compreensão conceitual destes 

últimos dentro do contexto de negócios. 

• Ligações entre o Modelo de Objetivos e o Modelo de Processos de Negócio mostram quais 

processos são requeridos para o alcance dos objetivos estabelecidos no Modelo de 

Objetivos. 

• Ligações entre o Modelo de Atores e Recursos e o Modelo de Regras do Negócio 

descrevem como componentes do Modelo de Atores e Recursos estão relacionados com o 

Modelo de Processos de Negócio através das regras estabelecidas dentro do Modelo de 

Regras do Negócio. 

• Ligações entre o Modelo de Regras do Negócio e o Modelo de Processos de Negócio 

descrevem como as regras expressam as condições para que os processos sejam disparados. 

• Ligações entre o Modelo de Processos de Negócio e o Modelo de Conceitos esclarecem o 

contexto em que determinadas atividades ocorrem dentro dos processos. 
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• Ligações entre o Modelo de Requisitos e Componentes Técnicos e os componentes de 

outros sub-modelos podem ser mais complexas do que os relacionamentos binários 

normais. O Modelo de Processos de Negócio motiva os objetivos e requisitos de um sistema 

de informação, assim como o Modelo de Regras de Negócios relaciona restrições impostas 

pelo negócio que precisam ser contempladas dentro deste sistema. 

 

3. Avaliação da metodologia EKD 
De acordo com Nurcan e Rolland (2003) o EKD é uma metodologia para o gerenciamento 

da mudança organizacional. Ele fornece um método para desenvolver e documentar o 

conhecimento organizacional, ajudando as empresas a desenvolver modelos para definir e 

implementar as mudanças desejadas a partir da perspectiva do próprio conhecimento 

organizacional. 

Nurcan e Rolland (2003) sugerem que para dominar o processo de mudança é preciso 04 

grandes passos: 

• Análise reversa: abstrair um modelo a partir da realidade atual (AS-IS). 

• Definição da mudança: definir a realidade futura (TO-BE) a partir do modelo atual. 

• Implementação da Mudança: implementação da nova organização a partir do modelo TO-

BE. 

• Integração legada: levar em conta o contexto atual durante a implementação da mudança. 

 

Pádua et al. (2004) sustenta que o EKD apresenta um framework para a empresa organizar 

o seu conhecimento a fim de formar a base necessária para operacionalizar estes quatro passos. 

O conjunto de modelos da metodologia permite que seja registrada uma imagem do estado atual, 

que sejam construídos cenários futuros, e que haja fácil compreensão e justificativa das decisões 

tomadas rumo à implementação das mudanças desejadas. 

 Nurcan e Rolland (2003) sugerem como diferentes estratégias podem ser montadas a 

partir da combinação de diferentes caminhos percorridos pelo grafo produzido pelo EKD. De 

acordo com os autores, uma estratégia pode ser compreendida como um método para se alcançar 

um objetivo e a maneira como este objetivo pode ser alcançado pode ser capturada percorrendo-

se o grafo formado pelo modelo de objetivos em interface com os demais modelos. 

Bubenko et al. (2001) sugere que a participação dos stakeholders durante a fase de 

modelagem é muito importante. Pádua et al. (2004) comenta que a abrangência com que a 

metodologia integra as diversas perspectivas do ambiente modelado resulta numa melhor 

compreensão por parte dos stakeholders, ao mesmo tempo em que estimula a participação deles. 
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Conforme sugerido por Pádua et al. (2004), pode-se utilizar técnicas com rigor matemático 

para analisar os modelos produzidos pelo Modelo de Processos de Negócios do EKD. As redes 

de Petri (Zisman, 1977) podem ser usadas para responder à questão da falta de uma sintaxe e 

uma semântica bem definidas, responsável por dificultar análises mais complexas de 

consistência e completude de cada modelo Pádua et al. (2004). 

Algumas razões para utilizar redes de Petri na validação de modelos de processos de 

negócios: 

• Possibilidade de verificar se o processo termina num estado aceitável e se há alguma 

relação de dependência inconsistente entre as tarefas (Adam, 1998). 

• Apresentação de uma semântica formal clássica que permite a definição não-ambígua de 

um processo de negócio (Aalst, 1998). 

• Os estados podem ser representados explicitamente, o que permite que as escolhas sejam 

explícitas na modelagem de processos. Somando-se a isso, todas as construções de rotas 

existentes nos sistemas de gerenciamento de processos podem ser modeladas (PÁDUA et 

al., 2004). 

 

Outra questão relacionada com a utilização da metodologia EKD é a definição do papel do 

facilitador. Como sugerido por Bubenko e Stirna (1998), o facilitador responsável pelo processo 

de modelagem precisa garantir que o esforço investido não se dilua em refinamentos supérfluos. 

A liberdade proporcionada pela abertura que o método oferece precisa ser continuamente 

acompanhada para evitar um nível de detalhamento que não agregue valor ao modelo produzido. 

Para minimizar os problemas de uso da metodologia EKD, Bubenko et al. (2001) sugere 

alguns procedimentos que, na verdade, extrapolam a esfera técnica de uma simples modelagem 

organizacional: 

• Introdução da metodologia à empresa: evidenciar para os gestores e para todos os 

envolvidos os possíveis benefícios agregados pelo método, mostrando exemplos de cases de 

sucesso. 

• Definição precisa do escopo e do foco do projeto: todos os envolvidos precisam estar 

cientes do propósito e dos resultados esperados do projeto. 

• Preparação e atribuição de papéis: o grupo precisa cobrir a maior área possível do domínio 

de conhecimento requisitado pelo projeto. 

• Apoio da alta administração da empresa e disponibilidade de tempo e recursos. 
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APÊNDICE A - Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 A seguir está listado o questionário utilizado nas entrevistas para auxiliar a responder as 

questões de pesquisa propostas neste trabalho. Todas as questões foram elaboradas a partir dos 

principais conceitos discutidos na revisão da literatura sobre inovação, redes de inovação e 

sistemas complexos. O questionário procura verificar se as unidades empresariais estudadas 

apresentam características de sistemas complexos, como a auto-organização surge e/ou se 

manifesta, quais os elementos de apoio para ela acontecer, e quais os principais benefícios 

obtidos por seu intermédio. 

 

Seção Número 1: As redes de inovação apresentam características de sistemas complexos. 

 

1.1 (mudança constante) A operação da rede de inovação foi influenciada por eventos 

provocados por estímulos internos e externos à rede? (Conceito 14) 

(a) Os parceiros eram entidades independentes no mercado, possuíam seus próprios clientes, 

fornecedores, produtos. (estavam sujeitos às forças externas) 

(b) O ambiente que cercava a rede apresentava disputa por clientes, competição para o 

lançamento de novos produtos. 

(c) O ambiente que cercava a rede caracteriza-se por uso intensivo de tecnologia 

(d) O ciclo de vida dos produtos desenvolvidos pela rede tem encurtado ao longo do tempo 

(e) O conhecimento necessário para operar neste segmento de mercado tem-se mostrado cada 

vez mais heterogêneo e disperso no próprio ambiente 

 

1.2 (comportamento não proporcional) A saída da rede (resultados) foi não proporcional aos 

estímulos de entrada? (Conceito 13) 

(a) Algum pequeno evento imprevisto disparou grandes mudanças no resultado esperado 
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(b) Eventos relativamente simples e inicialmente não previstos tiveram seus efeitos 

maximizados à medida que se propagaram pela rede 

(c) A rede lidou bem com os problemas até certo ponto, depois qualquer nova dificuldade 

gerava grande estresse 

(d) O uso de um processo de trabalho não equalizou a entrada e a saída do projeto 

(e) Apesar do uso pleno de todos os recursos, os resultados ficaram aquém das expectativas 

 

1.3 (evolução não linear da topologia) A estrutura da rede sofreu variações/mudanças não 

lineares durante a fase de operação? (Conceito 12) 

(a) Algum evento não planejado mudou a estrutura de poder da rede 

(b) Ocorreu a inserção não prevista de novos agentes na rede no decorrer do projeto 

(c) Ocorreu a saída não prevista de novos agentes na rede no decorrer do projeto 

(d) A força do vínculo entre os parceiros mudou no decorrer do projeto de forma não prevista 

(e) A densidade (número de relacionamentos) da rede mudou no decorrer do projeto de forma 

não prevista 

 

1.4 (não redutibilidade) A rede apresentou comportamento não compreendido apesar da 

atenção/controle ao comportamento individual dos agentes? (Conceito 11) 

(a) O resultado proporcionado pela rede foi além da soma individual dos esforços 

(b) A rede produziu conhecimento próprio/novo (houve inferências a partir do conhecimento 

individual de cada parceiro) 

(c) Os parceiros mostraram-se dependentes uns dos outros para realizar suas atividades 

(d) Os parceiros sofreram influências recíprocas ao longo do tempo 

(e) O controle da rede foi feito a partir de um senso em comum de gestão (não prevaleceu uma 

lógica única) 

 

1.5 (Controle descentralizado, indireto, catalítico) A forma de controle apresentada pela rede 

mostra-se descentralizada, indireta e catalítica? (Conceito 8, 9, 24) 

(a) Houve um equilíbrio de poder entre os parceiros da rede 

(b) As decisões foram tomadas de forma compartilhada 

(c) A gestão da rede busca influenciar e motivar os parceiros no comprometimento com os 

objetivos da rede. 

(d) O controle reuniu condições para que a comunicação fosse aberta e transparente 

(e) O controle foi determinante na distribuição dos recursos e responsabilidade 
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Seção Número 2: Como surge a auto-organização 

 

2.1 (auto-organização: comportamento coletivo espontâneo) A rede apresentou em determinados 

momentos comportamento coletivo espontâneo como resultado da propagação de movimentos 

localizados? (Conceito 30) 

(a) Alguma nova idéia e/ou comportamento isolado apresentado no decorrer do projeto foi 

responsável por mudanças significativas no fluxo de trabalho da rede como um todo 

(b) Novas negociações foram estabelecidas entre os parceiros para redefinir a distribuição de 

benefícios e/ou riscos detectados no decorrer do projeto 

(c) Novos movimentos foram provocados devido a mudanças não previstas no ambiente 

(oportunidades, ameaças) 

(d) Novos movimentos foram provocados pela adoção de alguma nova tecnologia ao longo do 

projeto 

(e) Novos comportamentos foram gerados pela adoção de algum novo procedimento de trabalho 

ao longo do projeto 

 

2.2. (mudança espontânea na estrutura) Percebeu-se na rede mudanças espontâneas na 

estrutura/morfologia? (Conceito 31) 

(a) Novas ligações entre os parceiros foram estabelecidas durante a operação da rede 

(b) Ocorreu uma redistribuição dos papéis e/ou responsabilidades durante a operação da rede por 

iniciativa dos próprios parceiros 

(c) Ocorreu a entrada não prevista inicialmente de novos parceiros durante a operação da rede 

devido a algum movimento local 

(d) Ocorreu a saída não prevista inicialmente de novos parceiros durante a operação da rede 

devido a algum movimento local 

(e) Ocorreram mudanças na estrutura de poder da rede devido a iniciativas locais 

 

2.3 (aprendizagem/relacionamentos) Os vínculos entre os parceiros foram fortes o suficiente 

para permitir o fluxo de conhecimentos e as trocas de experiências? (Conceito 20) 

(a) Havia um clima de confiança em termos de ética entre as partes envolvidas 

(b) Havia um clima de confiança em termos de competência técnica entre as partes envolvidas 

(c) Percebeu-se que havia comprometimento entre as partes 
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(d) Ocorreu um compartilhamento espontâneo de conhecimento 

(e) Ocorreu o uso do conhecimento compartilhado 

 

2.4. (Condições para movimentos locais espontâneos, bottom up) Houve algum tipo de incentivo 

para que os parceiros tivessem iniciativas próprias? (Conceito 8) 

(a) Ocorreram reuniões periódicas para discussão de novas idéias visando resolver problemas ou 

aproveitar oportunidades. 

(b) As iniciativas individuais, desde que bem alinhadas com os objetivos gerais, foram bem 

recebidas e apoiadas 

(c) Havia vários canais de comunicação disponíveis e de fácil acesso como e-mail, banco de 

idéias, fórum, telefone, vídeo-conferência 

(d) A rede, enquanto entidade/sistema, demonstrou disposição para mudar 

(e) A rede reconheceu (recompensou com dinheiro, novos contratos, prestígio) as iniciativas e 

esforços próprios/individuais 

 

2.5 (influência/interdependência) Os parceiros na rede apresentaram uma relação de influência 

recíproca e de interdependência? (Conceito 16) 

(a) Ficou perceptível que o conhecimento individual isolado era insuficiente para obter o 

sucesso desejado 

(b) As atividades realizadas pelos parceiros estavam ligadas entre si de alguma forma 

(c) As ligações entre os parceiros eram fortes, com intensa troca de conhecimentos e recursos 

(d) Ocorreram situações nas quais um parceiro precisou aguardar que outro terminasse uma 

atividade para que ele pudesse iniciar a sua 

(e) Os parceiros associavam o sucesso da rede ao seu próprio sucesso individual 

 

 

Seção Número 3: Como permitir que a auto-organização ocorra 

3.1 (controle descentralizado) Existiu um equilíbrio de poder na rede? 

(a) A empresa proprietária do projeto estava aberta a mudanças 

(b) O núcleo de parceiros que compunha a rede possuía poderes semelhantes 

(c) Para o caso de mudanças imprevistas, negociações abertas foram estabelecidas 

(d) Quando necessário procurou-se um equilíbrio entre competição e colaboração 

(e) As situações não previstas que poderiam impactar o projeto foram negociadas na rede 
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3.2 (controle descentralizado) As decisões foram tomadas de forma compartilhada? 

(a) Havia alguma forma/método para apoiar a tomada de decisão 

(b) Havia informação suficiente para apoiar a tomada de decisão 

(c) As decisões tiveram suas raízes sempre no conhecimento compartilhado 

(d) Várias perspectivas e fontes foram analisadas para cada tomada de decisão 

(e) Todos os parceiros tiveram oportunidade de manifestação 

 

3.3 (controle indireto) O tipo de controle forneceu motivação para o estreitamento dos 

relacionamentos? 

(a) Definiu claramente os critérios para integrar a rede 

(b) Indicou claramente os benefícios da rede 

(c) Reconheceu a contribuição dos parceiros 

(d) Definiu claramente a política de proteção da propriedade intelectual 

(e) Distribuiu de maneira adequada os benefícios 

 

3.4 (controle indireto) O tipo de controle forneceu motivação adicional (além dos contratos) 

para o cumprimento das metas 

(a) As metas estabelecidas refletiam os objetivos principais 

(b) As metas estabelecidas refletiam o consenso dos parceiros 

(c) As metas estabelecidas estavam dentro de um cronograma exeqüível 

(d) As metas estabelecidas estavam dentro de um orçamento exeqüível 

(e) Havia o comprometimento dos parceiros com as metas (auto-gestão) 

 

3.5 (controle catalítico) O tipo de controle reuniu condições para que a comunicação fosse 

aberta e transparente? 

(a) O controle providenciou canais de comunicação abertos 

(b) O controle providenciou canais de comunicação acessíveis 

(c) O controle colaborou para que eventuais diferenças nas competências técnicas não 

prejudicassem a comunicação entre os parceiros 

(d) O controle facilitou a ocorrência de reuniões não previstas frente a novas oportunidades e/ou 

desafios 

(e) O controle incentivou a divulgação clara das decisões tomadas 
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3.6 (controle catalítico) O tipo de controle auxiliou na distribuição dos recursos e das 

responsabilidades? 

(a) O controle ajudou na identificação das competências dos parceiros e das responsabilidades a 

serem distribuídas 

(b) O controle ajudou a organizar uma infra-estrutura de recursos para ser utilizada por todos 

(c) O controle certificou-se que todos estavam capacitados para usar os recursos disponíveis 

(d) O controle auxiliou na liberação dos recursos de acordo com as responsabilidades 

(e) O controle interveio no sentido de providenciar recursos sempre que necessário 

 

 

Seção Número 4: Como fazer para que a auto-organização traga benefícios para a rede 

 

4.1 (alinhamento) Ocorreu o alinhamento dos agentes em relação aos objetivos globais da rede 

(dessa forma pôde-se obter uma canalização dos movimentos de auto-organização)? 

(a) Todos conheciam os objetivos da rede e canalizaram iniciativas individuais para eles 

(b) Todos visualizavam benefícios individuais nos objetivos da rede 

(c) Havia um comprometimento de todos os envolvidos 

(d) As metas refletiam bem os objetivos globais da rede 

(e) Todos estavam de acordo com as metas 

 

4.2 (aprendizagem) A aprendizagem, enquanto geração e uso do conhecimento, funcionou como 

pivô central para a condução dos relacionamentos? 

(a) Ocorreram movimentos de internalização do conhecimento (uso de conhecimento 

previamente documentado pelos agentes da rede) 

(b) Ocorreram movimentos de externalização do conhecimento (documentação do conhecimento 

individualizado nos agentes) 

(c) Ocorreram movimentos de socialização do conhecimento (transferência de conhecimento 

entre as pessoas) 

(d) Ocorreram movimentos de combinação do conhecimento (uso de ferramentas de TI para 

extrair novas informações a partir de bancos de dados existentes) 

(e) Novas ideias e conceitos surgiram a partir do esforço para compartilhar conhecimentos 

 

4.3 (comprometimento) Ocorreram iniciativas espontâneas a partir de problemas e/ou 

oportunidades isolados ligados aos macro objetivos 
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(a) Os parceiros não ficaram presos a um único papel, pelo contrário, trabalharam olhando 

sempre para os objetivos estabelecidos 

(b) Os parceiros, dentro de suas atribuições, procuraram usar todos os recursos necessários para 

realizar suas atividades 

(c) Novos conhecimentos foram compartilhados diante de novas situações 

(d) Novas idéias foram defendidas pelos parceiros ao longo do projeto 

(e) Novos relacionamentos foram estabelecidos por iniciativa dos próprios parceiros 

 

4.4 (ligações fortes/fracas) A rede possuía um núcleo coeso vinculado a uma periferia de 

ligações fracas. 

(a) Os parceiros da rede já possuíam um histórico de colaboração 

(b) Os parceiros do núcleo da rede estavam alinhados 

(c) Os parceiros do núcleo estavam comprometidos 

(d) Quando preciso, cada parceiro acionou a sua rede particular de contatos 

(e) A maior parte do conhecimento transferido foi tácito 

 

4.5 (movimentos bottom up) Havia incentivos para apoiar a propagação de movimentos isolados 

e com potencial através da rede? 

(a) Havia apoio para o surgimento de comportamentos espontâneos dos parceiros 

(b) Havia incentivo para o aumento da densidade da rede (estabelecimentos de novos 

relacionamentos) 

(c) Havia um comitê (ou mecanismo) para analisar o comportamento geral da rede 

(d) Havia um comitê (ou mecanismo) para analisar comportamentos isolados na rede 

(e) Foram estabelecidos critérios (metas, indicadores) para identificar os movimentos com maior 

potencial 

 

 

 Os dados coletados em campo foram compilados na tabela abaixo. 
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Tabela 8: Compilação dos dados levantados no questionário 

Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 MÉDIA 

 Total de pontos Teórico 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

  Total de pontos Real 43,7 40,5 57,0 45,4 41,8 50,4 39,8 43,9 45,31 45% 

    18,0 18 20 15 15 18 17 14     

SEÇÃO 1–Identificação de 
características de sistemas complexos 

Vale 25 
pontos 16,88 68% 

Q1 - mudança constante Vale 5 
pontos 

5 4 5 4 5 5 5 4 
4,63 

93% 

Q2 - comportamento não proporcional Vale 5 
pontos 

4 5 5 3 2 2 3 3 
3,38 

68% 

Q3 - evolução não linear da topologia Vale 5 
pontos 

3 4 4 3 2 4 3 2 
3,13 

63% 

Q4 - não redutibilidade Vale 5 
pontos 

4 3 4 3 3 5 4 3 
3,63 

73% 

Q5 - Controle descentralizado, indireto e 
catalítico 

Vale 5 
pontos 

2 2 2 2 3 2 2 2 
2,13 

43% 

    8 8 9 10 11 9 5 9     

SEÇÃO 2–Ocorrência da auto-
organização durante os projetos 

Vale 25 
pontos 8,63 35% 

Q1 – comportamento coletivo 
espontâneo 

Vale 5 
pontos 

0 0 1 2 0 1 0 1 
0,63 

13% 

Q2 - mudança espontânea na estrutura Vale 5 
pontos 

1 1 1 1 2 0 0 1 
0,88 

18% 
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Q3 – aprendizagem e/ou relacionamentos Vale 5 
pontos 

2 3 2 3 2 3 2 3 
2,50 

50% 

Q4 – condições para movimentos locais 
espontâneos, bottom up 

Vale 5 
pontos 

1 1 2 2 3 3 1 2 
1,88 

38% 

Q5 – influência e/ou interdependência Vale 5 
pontos 

4 3 3 2 4 2 2 2 
2,75 

55% 

    11,69 7,51 15,02 13,35 10,84 13,36 10,85 10,86     

SEÇÃO 3–Existência de elementos 
para permitir que o fenômeno da 
auto-organização ocorra 

Vale 25 
pontos 11,68 47% 

Q1 - controle descentralizado: equilíbrio 
de poder na rede 

Vale 4,17 
pontos 

0 0 0,84 0,84 0 1,67 0 1,67 
0,63 

  

13% 

 

Q2 - controle descentralizado: processo 
decisório compartilhado 

Vale 4,17 
pontos 

0,84 0 1,67 0,84 1,67 0,84 0,84 0,84 
0,94 

  

19% 

 

Q3 - controle indireto: provedor de 
motivação para estreitar relacionamentos 

Vale 4,17 
pontos 

1,67 0,84 2,5 3,34 1,67 0,84 1,67 1,67 
1,77 35% 

  

Q4 - controle indireto: provedor de 
motivação para cumprimento das metas 

Vale 4,17 
pontos 

1,67 0,84 2,5 2,5 2,5 3,34 1,67 1,67 
2,09 42% 

  

Q5 - controle catalítico: fornecedor de 
condições para comunicação aberta e 
transparente 

Vale 4,17 
pontos 

3,34 4,17 3,34 2,5 2,5 3,34 2,5 1,67 
2,92 58% 

  

Q6 - controle catalítico: responsável por 
distribuir recursos e responsabilidades 

Vale 4,17 
pontos 

4,17 1,67 4,17 3,34 2,5 3,34 4,17 3,34 
3,34 67% 
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    6 7 13 7 5 10 7 10     

SEÇÃO 4–Ocorrência de benefícios da 
auto-organização para os objetivos da 
unidade empresarial 

Vale 25 
pontos 8,13 33% 

Q1 – canalização de esforços: 
alinhamento dos agentes com os 
objetivos globais da rede 

Vale 5 
pontos 

1 1 2 1 1 1 2 2 
1,38 

  

28% 

 

Q2 – Aprendizagem: enquanto geração e 
uso do conhecimento 

Vale 5 
pontos 

2 1 4 2 0 3 0 2 
1,75 35% 

  

Q3 – Movimentos isolados: incentivos 
para apoiar a propagação de movimentos 

Vale 5 
pontos 

1 1 3 1 1 1 2 3 
1,63 33% 

  

Q4 – Estrutura da rede: núcleo coeso 
cercado por ligações fracas 

Vale 5 
pontos 

2 4 4 3 2 5 3 3 
3,25 65% 

  

Q5 - Iniciativas espontâneas ligadas aos 
macro objetivos 

Vale 5 
pontos 

0 0 0 0 1 0 0 0 
0,13 3% 
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APÊNDICE B – Método de escolha dos 
elementos presentes nos modelos 

 

 

 

 

 

 

 

Este Apêndice apresenta o critério utilizado para justificar a escolha dos elementos 

presentes nos modelos apresentados na Seção 8.2. A seleção de cada elemento que compõe os 

modelos que representam o estado “as-is” da formação e operação das alianças estudadas 

baseou-se na freqüência desses elementos dentro do estudo de caso. Apenas elementos que 

aparecem em três ou mais unidades empresariais foram considerados no modelo AS-IS 

consolidado. Esse critério foi utilizado porque o questionário aplicado revelou que 

individualmente nenhuma unidade apresentou características muito distintas uma das outras no 

que tange às parcerias, por isso os elementos identificados em cada unidade empresarial tem 

exatamente a mesma relevância para a pesquisa. Além disso, essa reincidência dos elementos 

nas diversas unidades estudadas remete à idéia de melhores práticas adotadas de maneira ampla 

no ambiente empresarial. 

Os quadros abaixo resumem os dados. O primeiro quadro faz referência aos elementos 

presentes no Modelo de Objetivos consolidado (Figura 3). Nela está identificado cada elemento, 

a unidade na qual ele foi identificado, e o número total de ocorrências. 

 

Objetivos U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Total 

1. Ampliar a liderança no segmento de 

eletrodomésticos 

 x    x x x 4 

2. Melhorar a capacidade de inovação   x  x x x  4 

2.1 Acelerar o PDP  x x x x x x  6 

2.2 Padronizar o PDP nas diversas 

plantas e integrar as diferentes áreas 

x x    x x  4 

2.3 Ampliar a validação digital dos 

produtos 

 x x   x x  4 
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2.4 Utilizar a Engenharia Simultânea x  x   x x  4 

3. Entregar benefícios p/ consumidores, 

acionistas e comunidade 

  x x x    3 

3.1 Reduzir custos operacionais do 

ciclo de vida do produto 

x x  x  x x  5 

3.2 Buscar originalidade    x x   x 3 

3.3 Equilibrar qualidade e custo x x  x   x  4 

3.4 Diminuir reclamações de clientes e 

acelerar respostas 

   x   x x 3 

4. Diminuir impacto ambiental do 

negócio 

  x x x   x 4 

4.1 Reduzir impacto operacional dos 

produtos 

  x x x   x 4 

4.2 Reduzir impacto do processo   x x x   x 4 

4.3 Desenvolver e/ou explorar novas 

tecnologias 

x x x     x 4 

5. Reforçar laços de parcerias com 3ºs. x x x x x   x 6 

5.1 Aumentar o nível de confiança 

entre os parceiros 

x x   x   x 4 

5.2 Extrair novos conhecimentos x  x  x   x 4 

5.3 Estabelecer parcerias de longo 

prazo 

x x x x     4 

5.4 Integrar os parceiros chaves no 

PDP 

 x x  x x   4 

5.5 Transferir desafios técnicos 

parceiros especializados 

x x     x  3 

6. Selecionar profissionais capacitados 

para integrar o PDP 

x   x x x   4 

6.2 Investir em treinamento x x    x   3 

6.3 Integrar ao PDP representantes de 

todas as áreas da empresa 

 x  x x  x  4 

 

 O modelo de Regras de Negócio (Figura 4) foi consolidado respeitando-se a regra do 

EKD que determina que todo objetivo necessita de uma regra que o apóie. Para cada objetivo 

presente no Modelo de Objetivos consolidado (Figura 3) foram associadas as regras 
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correspondentes, encontradas nas unidades abordadas, que apóiam esses objetivos. Por essa 

razão não há um quadro com freqüências de regras. 

A seleção dos elementos que compõe o Modelo de Processos de Negócios (Figuras 6, 7, 

8, 9, 10, 11) também se baseou na freqüência de aparição desses elementos em cada unidade 

estudada. Apenas elementos que aparecem em três ou mais unidades empresariais foram 

considerados no modelo “as-is” consolidado. O quadro abaixo resume os dados. 

 

Processos U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Total 

1.(Proc Externo) Planejamento 

estratégico mais portfólio de produtos 

para o mercado 

x x x x  x x x 8 

1. Gerar a concepção do produto x  x   x  x 4 

1.1 Definir requisitos do cliente x  x x     3 

1.2 Definir requisitos do produto   x x x    3 

1.3 Realizar estudo de viabilidade 

técnica, financeira e industrial 

x x x x x  x x 7 

1.4 Modelar funcionalmente   x   x  x 3 

1.5 Desenvolver soluções alternativas   x   x  x 3 

1.6 Definir arquitetura x x x x x x x  7 

1.7 Realizar estudo de viabilidade 

técnica, financeira e industrial 

  x x x x x x 6 

2.Desenvolver fornecedores  x x x x x x x 7 

2.1 Definir quais componentes serão 

terceirizados (Make or buy decision) 

x  x  x  x  4 

2.2 Prospectar os parceiros mais 

adequados para cada caso 

 x x x   x  4 

2.3 Definir objetivos e metas a serem 

alcançados 

x x x  x   x 5 

2.4 Definir recursos a serem 

compartilhados durante o projeto 

x     x x x 4 

2.5 Definir condições contratuais x x x x x x  x 7 

2.6 Realizar estudo de viabilidade 

técnica, financeira e industrial 

  x x x x x  5 

3.Desenvolver protótipos (físico e/ou 

virtual) 

x x x x x x x x 8 

3.1 Integrar parceiros ao PDP x  x x  x x  5 
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3.2 Desenvolver modelo virtual   x x x x x x 6 

3.3 Realizar testes de operação e 

desempenho 

x  x x x x x x 7 

3.4 Desenvolver modelo físico x x x x x x x x 8 

3.5 Realizar testes de operação e 

desempenho 

x x x x x x x x 8 

3.6 Realizar estudo de viabilidade 

técnica, financeira e industrial 

  x x x x  x 5 

4. Desenvolver material de apoio x x x  x x x  6 

4.1 Projetar embalagem x x x  x   x 5 

4.2 Desenvolver material de suporte x x x  x x x  6 

4.3 Treinar pessoal das assistências 

técnicas 

x     x x  3 

4.4 Treinar pessoal do SAC x x    x x  4 

5. Desenvolver e homologar processo e 

certificar produto 

 x x x x x x x 7 

5.1 Definir o processo produtivo x x x x x x x x 8 

5.2 Homologar o processo produtivo x x x x x x x x 8 

5.3 Realizar estudo de viabilidade 

financeira 

  x x x x   4 

5.4 Certificação do produto através de 

amostragem dos lotes 

 x x  x  x  4 

5.5 Fase out com a manufatura x x x x x x x x 8 

 

 Da mesma forma que nos modelos anteriores, a escolha dos elementos que compõem o 

Modelo de Atores e Recursos (Figura 5) também seguiu o critério que privilegiou os elementos 

mais recorrentes nas unidades empresariais. 

Atores e recursos U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Total 

1. Diretor comercial x x x x x x x x 8 

2. Diretor industrial x x x  x x x x 7 

3. Departamento de inteligência de 

mercado 

x x x x   x x 6 

4. Gerência de processos   x  x  x x 4 

5. Gerência de manufatura x x x x x  x x 7 

6. Gerência de qualidade x  x x x x x x 7 

7. Gerente de projeto x  x  x x x x 6 
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8. Analista de mercado (marketing)  x x x  x x x 6 

9. Engenheiro de processo  x x x x x x  6 

10. Engenheiro de produto  x x x x  x  5 

11. Engenheiro de qualidade   x  x  x x 4 

12. Técnico de laboratório x x    x  x 4 

13. Engenheiro de manufatura x    x x x x 5 

14. Diretrizes, normas e procedimentos x x x x  x x x 7 

15. Bancos de projetos x  x x x    4 

16. ERP, CAD, Softwares x    x x x x 5 

17. Ferramentas, máq. e equipamentos x x x    x x 5 

18. Equipe de projeto x x x x x x x x 8 

19. Coordenador x x x x x x x x 8 

20. Contratos x x x x x x x x 8 

21. Documento de descrição geral do 

produto 

x x x x x x x x 8 

22. Parceiro de desenvolvimento x x x x x x x x 8 

23. Lista técnica (SSC’s)  x x x x x x x 7 

24. Cronogramas x  x x x    4 

25. Atas e aprovações x x x x x x x x 8 

26. Estudo de impacto ambiental   x x x   x 4 

27. Estudos de viabilidade técnica, 

financeira e industrial 

x x x x x x x x 8 

28. Informações de desempenho x x x x x x x x 8 

29. Elaborador/Aprovador x x x x x x x x 8 

30. Plano estratégico x x x x x x x x 8 

31. Broker  x  x    x 3 

32. Parceiro especializado em 

marketing de mercado 

 x  x    x 3 

 

 Os elementos presentes no Modelo de Conceitos (Figura 12) ajudam a explicar o 

significado dos elementos presentes nos demais modelos. Após a finalização de todos os 

modelos consolidados do estado As-Is, foram identificados os conceitos que atuam como suporte 

para compreendê-los. Por esse motivos não há um quadro mostrando a freqüência dos conceitos. 
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APÊNDICE C – Os modelos em cada unidade 
empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir serão apresentados e comentados todos os modelos individuais do estado “as-

is” de cada unidade de análise trabalhada em campo. 

 

1. Unidade de análise Número 1 

 O Modelo de Objetivos apresenta um objetivo principal que é trabalhar integrado o PDP 

nas diversas plantas da empresa (Objetivo 1). Esse objetivo apresenta a possibilidade de 

engessar o processo (Ameaça 1), ao mesmo tempo em que permite aproveitar o conhecimento 

disperso mas plantas (Oportunidade 1). Três objetivos formam uma estrutura de apoio: 

estabelecer diretrizes para planejar, desenvolver, implantar e avaliar projetos (Objetivo 2); 

utilizar a Engenharia Simultânea (Objetivo 3), que permite reduzir o tempo da concepção à 

manufatura (Oportunidade 3) e antecipar ao máximo as mudanças nos projetos (Oportunidade 

4); e desenvolver parcerias externas (Objetivo 4), que traz o risco da evasão de conhecimento 

(Ameaça 3). O Objetivo 2 recebe apoio de três objetivos secundários: padronizar a geração de 

documentos de projetos (Objetivo 2.1), que permite registrar as lições aprendidas (Oportunidade 

2); treinar colaboradores (Objetivo 2.2), que sofre com a falta de comprometimento dos 

envolvidos (Ameaça 2); e selecionar especialistas para o PDP (Objetivo 2.3). O uso da 

Engenharia Simultânea (Objetivo 3) está presente porque existe o objetivo de reduzir custo e 

melhorar o produto (Objetivo 3.1). O Objetivo 4 também apresenta alguns objetivos que atuam 

como apoio: aumentar o nível de confiança entre as partes (Objetivo 4.1); estabelecer parcerias 

de longo prazo (Objetivo 4.2); extrair novos conhecimentos (Objetivo 4.3); transferir desafios 

técnicos para terceiros (Objetivo 4.4); explorar novas tecnologias (Objetivo 4.5). 

Cada objetivo possui uma regra de apoio, o Objetivo 1 de integrar o PDP nas diversas 

plantas tem uma regra que determina o Uso de um único modelo para o desenvolvimento de 

qualquer produto e em todas as plantas (Regra 2). O objetivo de estabelecer diretrizes (Objetivo 

2) tem várias regras que funcionam como diretrizes: Atender prazos legais (Regra 2); Atender 
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política ambiental e de qualidade (Regra 3); Validar todo projeto em cada checkpoint (Regra 4); 

Budgets acima de um valor precisam da aprovação do presidente (Regra 5). O uso da 

Engenharia simultânea (Objetivo 3) decorre da regra que determina que se planeje para 

antecipar as atividades de projeto/industriais (Regra 6). O desenvolvimento de parcerias 

externas (Objetivo 4) requer que se avalie a existência de vínculos entre possíveis parceiros e 

concorrentes. A padronização da documentação (Objetivo 2.1) começa com a adoção do idioma 

inglês (Regra 9), e da exigência de se atualizar continuamente o plano principal do projeto 

(Regra 8). As Regras 10, 11 e 12 forçam o atendimento do Objetivo 2.2 (Treinar colaboradores e 

gestores): a equipe precisa ser multifuncional, conduzir o projeto e gerar toda a documentação 

(Regra 10); as atividades de teste de campo precisam atender as instruções de trabalho 

corporativo (Regra 11); e as especificações de Engenharia de Produto precisam seguir 

procedimentos da qualidade (Regra 12). A seleção de especialistas para compor a equipe do 

projeto (Objetivo 2.3) justifica-se porque a unidade de análise procura acompanhar o mercado e 

a tecnologia (Regras 13 e 14). A fim de reduzir os custo e melhorar o produto (Objetivo 3.1) há 

uma regra que determina que se analise a documentação de outros projetos similares (Regra 15) 

a fim de se levantar as lições aprendidas e que podem contribuir com os novos produtos. Para 

aumentar o nível de confiança entre as partes (Objetivo 4.1) deve-se fazer uma descrição clara 

das responsabilidades dos terceiros (Regra 15). Como há uma preocupação em obter novos 

conhecimentos a partir do contato com terceiros (Objetivo 4.2) sem a perda de ativos 

intelectuais criou-se a regra que exige que se assine um termo de confidencialidade (Regra 16). 

A intenção de estabelecer parcerias de longo prazo (Objetivo 4.3) tem apoio na avaliação da 

qualidade e desempenho das parcerias anteriores (Regra 17). transferência de desafios técnicos 

para terceiros (Objetivo 4.4) encontra apoio na regra que exige que se mantenha o foco no core 

business da empresa (Regra 18). E para explorar novas tecnologias (objetivo 4.5) busca-se 

priorizar investimentos em pesquisas (Regra 19). 

 O Modelo de Processo de Negócios envolve dois sub-processos externos: realizar pré-

estudo e selecionar projetos e gerentes (ProcExt 1); Aprovar o projeto na diretoria (ProcExt 2). 

Com essas definições temos os dois primeiros sub-processos internos: planejar o projeto e 

definir os conceitos do produto (Processo 1), e aprovar projeto na diretoria (Processo 2). Devido 

ao espaço de tempo consumido nas primeiras etapas, novamente avalia-se o mercado, o projeto 

e o sistema de produção (Processo 3) buscando verificar se os primeiros parâmetros do projeto 

continuam válidos. Essa avaliação sobre o mercado inclui analisar os fornecedores e os passos 

seguintes: definir metas e condições contratuais para os parceiros (Processo 5) e definir os 

recursos a serem compartilhados (Processos 5 e 6). Realiza-se um estudo de viabilidade 
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econômica (Processo 7) já considerando os terceiros, aprova-se na diretoria (Processo 8) e 

integra-se os parceiros ao PDP (Processo 9). Neste ponto inicia-se a engenharia do produto e do 

processo e o estudo de capacidade industrial (Processo 10), produzindo-se protótipos virtuais e 

funcionais bem como testes laboratoriais e de análise ambiental (InfoSet 10), procede-se à 

aprovação na diretoria (Processo 11), realiza-se a análise do produto e do processo (Processo 

12), desenvolve-se embalagem (Processo 13) e material de apoio (processo 14). Nesse ponto 

inicia-se a produção de lotes experimentais (Processo 15), o que permite a coleta de 

feedback/follow-up inclusive do mercado. Para encerrar, realiza-se o treinamento das equipes 

envolvidas (Processo 16). 

 O Modelo de Atores e Recursos evidencia que as principais unidades organizacionais (de 

Qualidade, de Engenharia, de Manufatura, e de Marketing) fornecem os recursos básicos 

necessários a cada projeto: base de dados e softwares (Recurso 1); normas e procedimentos 

(Recurso 2); ferramentas, máquinas e equipamentos (Recurso 3). Além disso, essas unidades 

fornecem todas as unidades individuais que comporão a Equipe de projeto (Unidade 

organizacional 5): Gerente de projeto (Unidade individual 1), analista de impacto ambiental 

(Unidade individual 2), gerente de componentes eletrônicos (Unidade individual 3), 

Supervisores de laboratório (unidade individual 4), gerente industrial (unidade individual 5), e 

gerente de logística (unidade individual 6). O número de pessoas que atuam em cada uma dessas 

funções pode variar de acordo com cada projeto. O corpo diretor assume o Papel2 de orientar o 

Coordenador do projeto (Papel 1) e de aprovar o Plano principal do projeto (Recurso 5). A 

Equipe de projeto recebe apoio do Coordenador em relação as orientações estratégicas da 

empresa focal para elaborar os Contratos (Recurso 4) assinados com os Parceiros (Unidade 

Organizacional 6) e para elaborar/controlar o Plano principal do projeto. Embora esse plano 

contenha todas as informações relacionadas ao produto, ao processo e ao projeto, os Parceiros 

acessam apenas o projeto técnico do componente específico pelo qual serão responsáveis 

(Recurso 6). As demais partes do plano principal ficam acessíveis apenas ao pessoal interno da 

empresa focal: cronograma (Recurso 7), atas de aprovações (Recurso 8), laudo técnico de 

manufaturabilidade (Recurso 9), resultados dos testes de laboratório e de campo (Recurso 10) e 

o orçamento (Recurso 11). 

Vários conceitos integram os modelos apresentados. A integração do PDP (Conceito 1) é 

responsabilidade de uma Equipe multifuncional (Conceito 7) apoiada por um Patrocinador 

(Conceito 8), e atribui-se a ela a capacidade de promover Inovação (Conceito 2). Isso ocorre 

porque a integração do PDP facilita a Gestão do conhecimento (Conceito 16) e como 

consequência a Geração de novos conhecimentos (Conceito 17), o que pode ser beneficiado pela 
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prática de Benchmarkings e clínicas (Conceito 18). A integração do PDP tem base em vários 

conceitos: Certificação e Homologação de produto e processo (Conceito 9); Gates, que são as 

etapas de aprovação (Conceito 10); Padronização de documentos (Conceito 11), Padronização 

de procedimentos, como inspeções (Conceito 12); Equipe multifuncional (Conceito 13) tanto em 

termos de visão como de habilidades; Engenharia simultânea (Conceito 14) para antecipar 

mudanças e atividades; e Política ambiental (Conceito 15) como preocupação em todas as 

plantas.  
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Figura 24: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 1. 
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Figura 25: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 1. 
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Figura 26: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 1. 
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Figura 27: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 1. 
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Figura 28: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 1. 
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2. Unidade de análise Número 2 

 No centro das preocupações dessa unidade de análise está o aumento da vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes (Objetivo 1). Assumindo que a inovação pode 

funcionar como alavanca para os negócios, define-se um segundo objetivo que também é crítico: 

acelerar o processo de inovação reduzindo prazos e custos (Objetivo 2); essa antecipação 

permite antecipar-se aos concorrentes (Oportunidade 1) e reforçar a marca (Oportunidade 2). A 

saída encontrada para viabilizar o Objetivo 2 é melhorar continuamente o PDP (Objetivo 3), e 

isso apresenta alguns pontos de alerta, como: a empresa focal possui base familiar (Ameaça 1), o 

que às vezes distorce a hierarquia; percebe-se que há ingerência da área comercial na engenharia 

(Ameaça 2); os laboratórios são relativamente limitados (Ameaça 3); não existe uma política de 

incentivos para novas ideias (Ameaça 4). Cinco objetivos de suporte apóiam o Objetivo 3: tornar 

mais rápido o PDP (Objetivo 3.1), o que pode pressionar pela supressão de algumas etapas 

(Ameaça 5), e que encontra apoio na determinação de usar tecnologia para validar digitalmente 

os novos produtos (Objetivo 3.1.1); garantir o cumprimento das etapas do PDP p/ todos os 

produtos (Objetivo 3.2); selecionar, treinar e integrar representantes de todas as áreas no PDP 

(Objetivo 3.3), garantindo que a equipe de projeto seja multifuncional; reduzir os custos 

mantendo a qualidade do produto (Objetivo 3.4); e integrar o próprio fornecedor ao PDP da 

empresa (Objetivo 3.5) para que ele traga contribuições valiosas, sem perder de vista algumas 

dificuldades como baixa qualificação de parte dos fornecedores para trabalhar integrado 

(Ameaça 6), risco de perder informação estratégica (Ameaça 7), ficar na dependência de 

terceiros (Ameaça 8), e o risco de conflitos de objetivos entre os parceiros (Ameaça 9). A 

integração do fornecedor ao PDP (Objetivo 3.5) apoia o aumento da confiança na rede de 

parceiros (Oportunidade 3) e apresenta quatro objetivos de apoio: fidelizar o fornecedor 

buscando estabelecer parcerias de longo prazo (Objetivo 3.5.1); desenvolver novos tipos de 

contratos (Objetivo 3.5.2); transferir parte dos desafios técnicos para terceiros (Objetivo 3.5.3); 

desenvolver e absorver novas tecnologias (Objetivo 3.5.4). 

O Modelo de Regras de Negócio é composto por 21 regras. Para aumentar a vantagem 

competitiva existe uma regra que destaca a priorização de ideias inovadoras (Regra 1), cujo 

papel é servir como filtro de projetos. Para acelerar o processo de inovação e reduzir prazos e 

custos procura-se estreitar laços com universidades e fornecedores (Regra 2) e estar sempre em 

contato com as melhores práticas industriais (Regra 3). Duas condições empreendidas para 

melhorar continuamente o PDP (Objetivo 3) são documentar as lições aprendidas (Regra 4) e 

avaliar anualmente o PDP da empresa (Regra 5). Para acelerar o PDP (Objetivo 3.1) há uma 

regra que estabelece que projetos de inovações incrementais devam ter ciclo máximo de 06 
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meses (Regra 6). A garantia do cumprimento das etapas do PDP (Objetivo 3.2) está apoiada em 

uma regra direta e duas indiretas: sempre há uma equipe de projeto responsável pelo projeto 

(Regra 7), a equipe de projeto deve acompanhar o projeto até rodar os primeiros lotes (Regra 8), 

e a equipe de projetos pode ser acionada mesmo após o fase out (Regra 9). A justificativa para a 

seleção, treinamento, integração e reconhecimento de pessoas de todas as áreas no PDP 

(Objetivo 3.3) está na regra que define que a equipe de projetos precisa ser multifuncional 

(Regra 10). Para reduzir os custos mantendo a qualidade (Objetivo 3.4) é preciso investir em 

novos processos, materiais e tecnologias (Regra 11). Para integrar o fornecedor ao PDP 

(Objetivo 3.5) é preciso avaliar o histórico de colaboração em outros projetos (Regra 12). O 

objetivo de usar tecnologia para validar digitalmente os novos produtos (Objetivo 3.1.1.) está 

apoiado na regra que determina o investimento de recursos em laboratórios (Regra 13). A ideia 

de fidelizar o fornecedor (Objetivo 3.5.1) está apoiada em três regras fundamentais: premiar os 

parceiros mais eficazes com mais contratos (Regra 14); estabelecer claramente papéis e 

responsabilidades (Regra 15); e 80% dos fornecedores precisam pertencer a um raio aproximado 

de 60 km (Regra 16). O estabelecimento de novos tipos de contratos (Objetivo 3.5.2) envolve 

restringir o acesso do fornecedor ao projeto (Regra 17), garantir a propriedade intelectual (Regra 

18) e assinar um termo de sigilo entre as partes (Regra 19). A transferência de parte dos desafios 

técnicos para terceiros (Objetivo 3.5.3) carece que se prospecte parceiros com competência 

comprovada (Regra 20) e atribua-se preferência para fornecedores certificados (Regra 21). E, 

por fim, para desenvolver e absorver novas tecnologias (Objetivo 3.5.4) é necessário seguir a 

regra que impõe a manutenção da vigilância tecnológica (Regra 22). 

O Modelo de Processos começa através de um processo externo: elaborar estratégia para 

inovar produto (ProcExt 1). A partir da elaboração dessa visão estratégica inicia-se a geração de 

novas ideias (Processo 1) e, em seguida, gera-se as especificações técnicas (Processo 2). 

Partindo-se das ideias e especificações define-se a arquitetura do novo produto (Processo 3). 

Nesse ponto é necessário realizar um primeiro estudo de viabilidade técnica e financeira do 

produto (Processo 4). A partir daí gera-se o protótipo digital (Processo 6) obtendo-se alguns 

resultados de desempenho. O próximo passo (Processo 6) é a geração do memorial descritivo 

básico (MDB) que conterá, dentro outros, listas explodidas de itens, definição de fornecedores, 

plano de embalagem. Nesse momento, procura-se realizar uma pesquisa de mercado para 

verificar se as condições levantadas no ProcExter 1 continuam válidas, por esse motivo há um 

importante gate de aprovação com a diretoria (Processo 8). De posse das informações geradas 

nos passos anteriores define-se os parceiros mais adequados para integrar o processo de 

desenvolvimento (Processo 9) e gera-se um protótipo funcional (Processo 10). Com esse 
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protótipo, a equipe de desenvolvimento tem dados mais definitivos sobre as variáveis de 

performance do produto. O próximo passo é a especificação do processo de produção (Processo 

11), depois o projeto da embalagem (Processo 12), e o planejamento do treinamento da mão de 

obra e da distribuição dos turnos de trabalho (Processo 13). Gera-se então o material de suporte 

que será distribuído tanto internamente quanto externamente para o mercado (Processo 14). O 

PDP é considerado finalizado quando é gerado o lote piloto (Processo 15) e a partir daí passa-se 

para a área de manufatura a tarefa de produzir o novo produto em alta escala. 

O Modelo de Atores e Recursos apresenta seis unidades organizacionais. As quatro 

primeiras são: gerência de P&D, gerência de marketing, gerência de engenharia, e gerência de 

manufatura. Elas provém recursos como normas e procedimentos (Recurso 1) e ferramentas, 

máquinas e equipamentos (Recurso 2), além das unidades individuais que compõem a Equipe de 

projeto (Unidade Organizacional 5). Seis unidades individuais compõem a equipe de projeto, 

são elas: gerente de P&D, técnico de laboratório, engenheiro de processo, analista de marketing, 

engenheiro de produto, engenheiro de processo. Percebe-se que não há uma unidade individual 

assumindo o papel Coordenador (Papel 1), isso fica sob a responsabilidade da própria equipe de 

projeto. A equipe tem acesso às orientações estratégicas (Recurso 10) elaboradas pelos diretores: 

diretor comercial (Unidade Individual 7) e diretor industrial (Unidade Individual 8). Essas 

orientações são elaboradas com apoio de um parceiro especializado em mercado (Unidade 

Organizacional 7) que assume o a posição de Broker (Papel 3) ou seja, prospectador de 

oportunidades e/ou tendências. Por fim, a equipe de projetos elabora os contratos (Recurso 3) 

que irão controlar as relações com os fornecedores de componentes (Unidade Organizacional 6), 

e também elabora o Memorial Descritivo Básico (Recurso 4). Este documento é composto por 

várias partes como especificações técnicas (Recurso 5), listas explodidas de componentes, custo 

do ferramental e componentes, especificações de desempenho, estudos de viabilidade financeira, 

técnica e industrial. 

O Modelo de Conceitos é formado por 11 conceitos e inicia apresentando a orientação 

estratégica (Conceito 1) apoiada pela inovação competitiva (Conceito 2). As redes de parcerias 

(Conceito 3) apresentam os requisitos necessários para a prática da inovação em nível 

competitivo, e são apoiadas pelo conceito de formalização contratual das relações (Conceito 4). 

Dentre as concepções estratégicas temos a de fidelização do fornecedor (Conceito 5) e a de 

Broker de oportunidades (Conceito 6), sendo que o conjunto de lições aprendidas ao longo do 

tempo (conceito 7) apoia essas e outras concepções. O conceito de equipe multifuncional 

(Conceito 8) está diretamente vinculado ao de orientação estratégica, sendo ela responsável pelo 



174 
 

174 
 

acompanhamento solidário (conceito 9) e por gerar a concepção do produto (Conceito 10), que é 

elaborado pensando-se no ciclo de vida completo do produto (Conceito 11) 
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Figura 29: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 2. 
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Figura 30: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 2. 
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Figura 31: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 2. 
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Figura 32: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 2. 
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Figura 33: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 2. 
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3. Unidade de análise Número 3 

 O Modelo de Objetivos da unidade 3 também é encabeçado por uma perspectiva 

comercial, entregar benefícios para consumidores, sociedade e acionistas (Objetivo 1). Esse alvo 

sofre com a dificuldade para se equilibrar os interesses entre as partes (Ameaça 1), os quais 

podem ser conflituosos. O alcance desse alvo requer que se mantenha a inovação como 

prioridade estratégica (Objetivo 2), o que permite gerar novos conhecimentos (Oportunidade 1). 

Três objetivos apoiam o direcionamento da unidade para a inovação constante: acelerar o 

desenvolvimento de pesquisas e o PDP (Objetivo 2.1); diminuir o impacto ambiental do negócio 

(Objetivo 2.2), que pode esbarrar na visão de lucro a curto prazo (Ameaça 3); reforçar os laços 

de parcerias com terceiros a longo prazo (Objetivo 2.3), que pode acarretar a perda de 

conhecimento estratégico (Ameaça 4). Para acelerar as pesquisas busca-se utilizar a Engenharia 

Simultânea (Objetivo 2.1.1) antecipando e realizando em paralelo as atividades, explorar novas 

tecnologias (Objetivo 2.1.2) que possam melhorar produto e processo, e validar os produtos com 

softwares de simulação (Objetivo 2.1.3). Os dois primeiros objetivos apresentam um desafio que 

é o aumento da complexidade dos projetos (Ameaça 2). Sobre o Objetivo 2.2, trabalha-se com 

dois objetivos de apoio: desenvolver produtos com atributos sustentáveis (Objetivo 2.2.1) e 

desenvolver processos e estrutura industrial sustentáveis em termos econômicos e ambientais 

(Objetivo 2.2.2). Para reforçar os vínculos com os parceiros (Objetivo 2.3), objetivo esse que 

sofre ameaça das diferenças culturais (Ameaça 4) e da perda de conhecimento estratégico 

(Ameaça 5), a unidade de análise tem três objetivos de suporte: integrar os parceiros chaves ao 

PDP (Objetivo 2.3.1); auditar os parceiros mais importantes (Objetivo 2.3.2), e assim 

acompanhar o relacionamento e as trocas, mas que pode acrescentar mais custo e esforço 

(Ameaça 5); e extrair novos conhecimentos (Objetivo 2.3.3). 

O Modelo de Regras de Negócios apresenta 17 regras básicas que apoiam o Modelo de 

Objetivos. Para conseguir entregar benefícios aos stakeholders (Objetivo 1) há três regras: para 

ser aprovado todo novo produto precisa ser rentável (Regra 1), o que gera benefícios para 

funcionários, diretores e acionistas; todos projetos precisa apresentar novas funções e design 

(Regra 2), o que traz benefícios para usuários; o CRM precisa ser usado para estreitar o 

relacionamento com clientes e comunidade (Regra 3). Para manter a inovação como prioridade 

estratégica (Objetivo 2) há a regra que estabelece que 25% do faturamento deve provir de novos 

produtos (Regra 4). Para acelerar o PDP (Objetivo 2.1) deve-se investir em tecnologia (Regra 5). 

A fim de diminuir o impacto ambiental do negócio (Objetivo 2.2) é preciso focar no Design for 

Excellence e no Design for Environment (Regra 6) e atender política pública de emissão de 

gases e resíduos sólidos (Regra 7). Para conseguir reforçar os laços de longo prazo com os 
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parceiros (Objetivo 2.3) é preciso estabelecer contratos rigorosos de direitos e deveres (Regra 8) 

e exigir comprovação de qualificação dos parceiros (Regra 9). O desejo de usar a Engenharia 

Simultânea (Objetivo 2.1.1) requer que seja realizado um planejamento eficiente do paralelismo 

e da antecipação de atividades (Regra 10). A regra que apoia o objetivo de explorar novas 

tecnologias (Objetivo 2.1.2) mostra o para quê dessas tecnologias: elas precisam facilitar a 

manufatura, o diagnóstico e a manutenção (Regra 11). O objetivo de validar produtos com 

softwares (Objetivo 2.1.3) tem apoio a regra que define o uso de protótipos virtuais para os 

novos projetos (Regra 12). Para desenvolver produtos com atributos sustentáveis (Objetivo 

2.2.1) a unidade de análise trabalha com produtos plataforma (Regra 13) pensando em 

sustentabilidade econômica, e reforça a reciclabilidade (Regra 14) pensando em ganhos 

ambientais. Para  manter a sustentabilidade dos processos e da estrutura industrial (Objetivo 

2.2.2) busca-se reduzir o consumo de água e energia, bem como a diminuição da liberação de 

resíduos do processo fabril (Regra 15). A integração dos parceiros chaves no PDP (Objetivo 

2.3.1) precisa ocorrer nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento (Regra 16) para 

melhor explorar o conhecimento dos parceiros, e ha que se restringir o acesso do parceiro 

apenas as informações necessárias ao seu trabalho (Regra 17). Toda parceria precisa ser 

auditada (Objetivo 2.3.2) para assegurar o bom andamento das tarefas, e alguns pontos avaliados 

são o cumprimento do código de conduta e o cumprimento das metas estabelecidas (Regra 18). 

Por fim, o objetivo de extrair/aproveitar o conhecimento dos parceiros requer que a participação 

de qualquer terceiro seja documentada (Regra 19). 

O processo que estrutura o PDP inicia com a realização do planejamento estratégico por 

parte da Diretoria (ProcExt 1), o que resulta em um plano estratégico que funciona como diretriz 

para o levantamento de requisitos do cliente (Processo 1). Os próximos passos incluem uma 

definição dos requisitos do produto (Processo 2) e a realização de estudos de viabilidade 

financeira, industrial e ambiental (Processo 2). Após as devidas aprovações, as próximas etapas 

envolvem a modelagem funcional (Processo 4), o desenvolvimento de soluções alternativas 

(Processo 5), e a definição da arquitetura do produto (Processo 6). Nesse ponto é realizado um 

novo estudo de viabilidade financeira, industrial e ambiental (Processo 7), cuja aprovação 

permite o desenvolvimento de um protótipo virtual e/ou físico (Processo 8). Com os dados 

obtidos a partir do protótipo seleciona-se os SSC's (sistemas, subsistemas e componentes) a 

serem desenvolvidos interna e externamente (Processo 9) e, com isso, pode-se trabalhar os 

potenciais parceiros (Processo 10). Novamente um estudo de viabilidade financeira (Processo 

11) decidirá a continuação ou não do processo. Na sequência ocorre a integração dos parceiros 

ao PDP (Processo 12) em relação às normas, procedimentos e metas; o planejamento e 
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negociação do processo de manufatura (Processo 13); a criação do material de suporte (Processo 

14); e o projeto da embalagem (Processo 15). Os dois próximos processos certificam o produto 

(Processo 16) e homologam o processo (Processo 17). Um novo estudo de viabilidade financeiro 

é realizado (Processo 18) e finaliza-se com o fase out com a manufatura (Processo 19). 

O Modelo de Atores e Recursos apresenta oito unidades organizacionais, sendo que as 

cinco primeiras (gerência de design e inovação, departamento de inteligência de mercado, 

gerência de processos, gerência de manufatura, gerência de qualidade) são responsáveis por 

prover todas as unidades individuais que integram a Equipe de Projeto (Unidade Organizacional 

6) e por fornecer alguns recursos essenciais como código de conduta e contratos (Recurso 1); 

banco de projetos (Recurso 2); ferramentas, máquinas e equipamentos (Recurso 3). As unidades 

individuais que integram a equipe de projeto são: gerente de projeto (Unidade Individual 1), 

analista de mercado (Unidade Individual 2), engenheiro de processo (Unidade Individual 3), 

engenheiro de produto (Unidade Individual 4), engenheiro de qualidade (Unidade Individual 4), 

analista de custos (Unidade Individual 6). Há um gerente de projeto que assume como 

Coordenador (Papel 1) do projeto e que tem acesso direto ao Plano estratégico (Recurso 7) 

produzido pela diretoria da unidade de análise: diretor de P&D (Unidade Individual 7), diretor 

comercial (Unidade Individual 8), e diretor industrial (Unidade Individual 9). Esse plano 

também é elaborado com o apoio de um parceiro especializado em marketing de mercado 

(Unidade Organizacional 8) que assume como Broker (Papel 3) de oportunidades. A equipe de 

projetos elabora os contratos (Recurso 4) com os parceiros de desenvolvimento (Unidade 

Organizacional 7), cujo papel é acessar apenas os documentos relativos aos componentes e 

sistemas (Recurso 6) que irão desenvolver. O documento técnico do produto (Recurso 5) é 

elaborado e gerenciado pela equipe do projeto e é composto por componentes e sistemas 

(Recurso 6), roteiro de fabricação (Recurso 7), desenhos técnicos (Recurso 8), estudo de 

impacto ambiental (Recurso 9), cronogramas (Recurso 10), estudos de viabilidade técnica e 

financeira (Recurso 11). 

O plano estratégico (Conceito 1) representa o conceito a partir do qual derivam os 

demais conceitos. Ele é formado pela engenharia simultânea (Conceito 2), design for excellence 

(Conceito 3), design for environment (Conceito 4), código de conduta (Conceito 5), parceiros 

chaves (Conceito 6), integração estratégica de fornecedores (Conceito 7). O conceito de plano 

estratégico tem forte conexão com o de inovação (Conceito 8) que recebe apoio do modelo de 

PDP da empresa (Conceito 13), e requer uma rede eficiente de parceiros (Conceito 9). A rede de 

parceiros tem sua segurança em dois pilares básicos, a certificação dos parceiros (Conceito 10) e 

os contratos (Conceito 12), sendo que ambos colaboram para aumentar a confiança entre as 
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partes. O conceito de modelo de PDP (Conceito 13) existe na empresa por força do próprio 

conceito de inovação. O modelo de PDP é formado por SSC's (Conceito 14), gates de aprovação 

(Conceito 15), arquitetura (Conceito 16), protótipos (Conceito 17), certificação (Conceito 18), 

homologação (Conceito 19). 
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Figura 34: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 3 
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Figura 35: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 3. 
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Figura 36: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 3. 
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Figura 37: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 3. 
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Figura 38: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 3. 
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4. Unidade de análise Número 4 

 O Modelo de Objetivos dessa unidade de análise apresenta como objetivo primário o 

aumento da participação no mercado (Objetivo 1) e, para isso, tem-se como foco a entrega de 

benefícios para os stakeholders (Objetivo 2) que acaba melhorando a imagem no mercado 

(Oportunidade 1). Esse segundo objetivo é formado por três objetivos de apoio: inovar continua 

e rapidamente (Objetivo 3), que sofre com as ingerências (Ameaça 1); equilibrar o custo e a 

qualidade (Objetivo 4), que pode sofrer com o excesso de foco no custo (Ameaça 4); investir 

pesado em comunicação (Objetivo 5). Para ajudar no desafio de inovar continuamente foram 

estabelecidos cinco objetivos de apoio: colocar o design for environment como diferencial 

competitivo (Objetivo 3.1), o que pode aumentar a complexidade tecnológica (Ameaça 2); 

reduzir custos com o ciclo de vida operacional do produto (Objetivo 3.2); diminuir reclamações 

de clientes e acelerar respostas (Objetivo 3.3); tornar os produtos mais eficientes e originais 

(Objetivo 3.4), o que se tornar um desafio ainda maior considerando que os cronogramas são 

cada vez mais apertados (Ameaça 3); acelerar o processo de desenvolvimento de produtos 

(Objetivo 3.5). Para viabilizar o objetivo de equilibrar o preço e a qualidade (Objetivo 4) foi 

definido que é essencial levantar corretamente as expectativas dos clientes (Objetivo 4.1), o que 

possibilita identificar oportunidades de negócio (Oportunidade 2). O objetivo de investir pesado 

em comunicação (Objetivo 5) vai além do simples provimento de canais para trocas, por isso 

foram estabelecidos dois objetivos de apoio: estabelecer parcerias de longo prazo (Objetivo 5.1), 

que facilita a compreensão mútua entre as partes (Oportunidade 3), mas que sempre traz uma 

dificuldade para controlar os parceiros (Ameaça 5); e integrar na equipe de projetos especialistas 

de todas as áreas (Objetivo 5.2), o que contribui para reduzir imprevistos no projeto 

(Oportunidade 4), mas que não é simples de fazer devido à estrutura organizacional do tipo 

funcional (Ameaça 6). 

 No Modelo de Regras de Negócio o aumento da participação no mercado (Objetivo 1) 

está apoiado na regra que estabelece a necessidade de alinhar o PDP com as diretrizes 

estratégicas da empresa (Regra 1). A entrega de benefícios para os stakeholders (Objetivo 2) 

está apoiada em duas regras básicas: estabelecer parceria com Broker para detectar as lacunas e 

assim prospectar oportunidades (Regra 2); e ideias inovadoras receberão prioridade da direção 

da empresa (Regra 3), o que facilita a priorização dos projetos. Para manter um processo 

contínuo e rápido de inovação (Objetivo 3) adota-se o desenvolvimento baseado em 

componentes intercambiáveis (Regra 4). O desafio de equilibrar custo e qualidade (Objetivo 4) 

precisa ser continuamente monitorado por intermédio de estudos de viabilidade financeira ao 

longo das diferentes etapas do PDP (Regra 5). Uma das maneiras de investir pesado em 
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comunicação (Objetivo 5) é assegurar que haja canais de comunicação presenciais e remotos 

disponíveis (Regra 6). Para apoiar a intenção de colocar o Design for Environment como 

diferencial competitivo procura-se partir da reciclabilidade como conceito base (Regra 7). A 

redução de custos com o ciclo de vida operacional do produto está apoiada em duas regras de 

negócio: realizar estudo de viabilidade financeira considerando todo o ciclo de vida do produto 

(Regra 8) para identificar potenciais gargalos ou ameaças; e desenvolver novos produtos cujos 

processos de manufatura e de manutenção sejam mais simples (Regra 9). Para diminuir 

reclamações de clientes e acelerar respostas é importante reforçar o SAC (Regra 10). Devido ao 

tipo de produto desenvolvido, para torná-lo mais eficiente e original (Objetivo 3.4) é necessário 

investimento em tecnologia (Regra 11). Para acelerar o PDP (Objetivo 3.5) definiu-se como 

diretriz básica que serão manufaturados internamente apenas os componentes considerados 

estratégicos (Regra 12). O levantamento correto das expectativas dos clientes (Objetivo 4.1) é 

imprescindível adotar o VoC (Voice of Client) nos projetos (Regra 13). O estabelecimento de 

parcerias de longo prazo (Objetivo 5.1) está apoiado em três regras: atribuir notas para cada 

parceiro durante o PDP (Regra 14), o que permite avaliar o desempenho dos parceiros ao longo 

do tempo; privilegiar os fornecedores fisicamente mais próximos (Regra 15), o que facilita a 

interação entre as partes e ainda acompanhar o trabalho realizado pelo contratado; e estabelecer 

contratos claros sobre sigilo industrial (Regra 16), o que protege a propriedade intelectual das 

partes. Por fim, para integrar na equipe de projetos especialistas de todas as áreas (Objetivo 5.2), 

deve-se garantir que a equipe de projeto precisa ser multifuncional (Regra 17) e que as 

atividades de projeto tenham prioridade sobre as atividades funcionais (Regra 18). 

 O Modelo de Processos de Negócios começa com a vigilância ao mercado e suas 

variáveis como concorrência e governo (ProcExt1). O primeiro processo dentro do PDP é uma 

pesquisa de mercado feita com os clientes (Processo 1) para levantar necessidades e expectativas 

deles em relação ao produto. Com isso pode-se definir os requisitos do produto (Processo 2), 

estruturar as informações técnicas e assim elaborar a sua arquitetura (Processo 3). Em seguida é 

feita uma análise financeira e técnica (Processo 4), cujo resultado será submetido à avaliação da 

diretoria (Processo 5 para depois definir-se a lista de parceiros que trabalharão no projeto 

(Processo 6). Desenvolve-se o protótipo virtual e/ou físico (Processo 7) e com as informações 

obtidas faz-se o planejamento do processo de manufatura (Processo 8). A próxima etapa é a 

definição da contratação de mão de obra, realização de treinamento, contratação e integração de 

fornecedores (Processo 9). Neste ponto do PDP é realizada uma análise financeira e técnica 

(Processo 10) que será submetida à aprovação da diretoria. Na sequência é produzido o lote 

piloto (Processo 11) e com as informações produzidas são feitos ajustes no processo de 
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manufatura (Processo 12). Novamente é feita uma análise financeira (Processo 13) e por último 

são executadas as atividades de faseout com a área de manufatura (Processo 14). 

 O Modelo de Atores e Recursos apresenta oito unidades organizacionais, sendo que 

cinco delas disponibilizam a estrutura básica para o projeto, tanto em termos de recursos como 

de unidades individuais. Dos recursos fornecidos temos: normas e procedimentos (Recurso 1), 

bases de dados de projetos (Recurso 2), estudos de viabilidade financeira (Recurso 3), estudos 

de viabilidade técnica (Recurso 4), e histórico sobre as parcerias (Recurso 5). Das unidades 

individuais fornecidas e que formam a equipe de projeto (Unidade Organizacional 6) temos: 

gerente de P&D (Unidade Individual 1), designer (Unidade Individual 2), analista de marketing 

(Unidade Individual 3), engenheiro de produto (Unidade Individual 4), engenheiro de processo 

(Unidade Individual 5), e engenheiro de segurança do trabalho (Unidade Individual 6). A equipe 

de projeto acessa os recursos disponibilizados e recebe apoio do coordenador do projeto (Papel 

1), que é representado pelo gerente de P&D. No exercício desse papel ele acessa as diretrizes 

estratégicas (Recurso 7) elaboradas pela diretoria administrativo/financeira (Unidade Individual 

8) e pela diretoria comercial (Unidade Individual 9). Essas diretrizes são elaboradas com apoio 

de uma parceiro especializado em mercado (Unidade Organizacional 8) que assume a função de 

Broker (Papel 3). A equipe de projeto elabora os contratos (Recurso 7) que controlam os 

parceiros de projeto (Unidade Organizacional 7), e também elabora o documento técnico do 

produto (Recurso 6) que é composto por especificações técnicas (Recurso 8), estudo de impacto 

ambiental (Recurso 9), informações financeiras (Recurso 10), cronogramas (Recurso 11), 

informações de tryout (Recurso 12). 

 No Modelo de Conceitos a inovação (Conceito 1) é parte integrante da diretriz 

estratégica da organização (Conceito 2), e isso certamente ajuda nas decisões sobre 

investimentos. Os desafios impostos pela necessidade de inovar requerem uma equipe de 

parceiros (Conceito 9) como fonte de apoio, a qual está apoiada no histórico de cooperação 

(Conceito 10), na confidencialidade (Conceito 11), em equipe multifuncional (Conceito 12), e 

no conceito de Broker (Conceito 13). A diretriz estratégica é composta por: vigilância ao 

mercado (Conceito 3), homologações e certificações (Conceito 4), voice of client (Conceito 5), 

reciclabilidade (Conceito 6), fase out (Conceito 7), e design for environment (Conceito 8). 
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Figura 39: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 4 
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Figura 40: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 4. 
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Figura 41: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 4. 



195 
 

195 
 

 

Figura 42: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 4. 
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Figura 43: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 4. 
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5. Unidade de análise Número 5 

 O Modelo de Objetivos dessa unidade de análise destaca que facilitar a vida das pessoas, 

entregando benefícios para os stakeholders (Objetivo 1), é o alvo principal, inclusive por ajudar 

a reforçar a marca diante da concorrência (Oportunidade 1). Esse objetivo recebe apoio de 

quatro objetivos secundários: investir na melhora da capacidade de inovar para alcançar a 

excelência e a confiabilidade (Objetivo 2), priorizar a responsabilidade ambiental (Objetivo 3), 

selecionar profissionais dinâmicos e participativos para integrar o projeto (Objetivo 4), 

intensificar o relacionamento de longo prazo com os fornecedores/parceiros (Objetivo 5). 

Investir em inovação (Objetivo 2) esbarra no custo (Ameaça 1) e recebe apoio de: buscar 

originalidade (Objetivo 2.1), que esbarra na necessidade de know how técnico (Ameaça 2); unir 

design com praticidade, qualidade, segurança e economia (Objetivo 2.1); melhorar a eficiência 

produtiva (Objetivo 2.3), o que permite explorar melhor o conhecimento interno e otimizar o 

uso dos recursos (Oportunidade 2); e reduzir o tempo de lançamento de novos produtos 

(Objetivo 2.4). Para priorizar a responsabilidade ambiental (Objetivo 3) foram postulados dois 

outros objetivos de apoio: reduzir impacto operacional dos produtos (Objetivo 3.1), e reduzir 

impacto do processo produtivo (Objetivo 3.2), sendo que ambos contribuem para reduzir o uso 

de recursos finitos como água e energia (Oportunidade 3). A seleção de profissionais para 

integrar o projeto (Objetivo 4) encontra resistência nos conflitos gerados pelas atribuições 

funcionais (Ameaça 3), e recebe apoio de: investir em reconhecimento (Objetivo 4.1), e de 

investir em treinamento (Objetivo 4.2). O objetivo de intensificar o relacionamento de longo 

prazo (Objetivo 5) esbarra no risco da perda de conhecimento estratégico (Ameaça 4) e na 

dificuldade para controlar os parceiros (Ameaça 5), mas ele está apoiado nos seguintes 

objetivos: aumentar o nível de conformidade dos parceiros com a empresa (Objetivo 5.1), o que 

muitas vezes esbarra na diferenças culturais (Ameaça 6); extrair novos conhecimentos dos 

parceiros (Objetivo 5.2); evitar a perda indesejada de conhecimento (Objetivo 5.3); e integrar os 

parceiros já nos estágios iniciais do PDP (Objetivo 5.4) visando antecipar ideias inovadoras e a 

resolução de problemas (Oportunidade 4). 

 No Modelo de Regras de Negócios aparecem 14 regras que apóiam os objetivos 

declarados no Modelo de Objetivos. Para facilitar a vida das pessoas (Objetivo 1) determina-se 

que seja criado um ranking para a devida priorização dos investimentos nos projetos 

considerados mais inovadores (Regra 1). Para impulsionar a ideia de investir em inovação 

(Objetivo 2) fica estabelecido que 25% do faturamento da empresa precisa ter origem nos novos 

produtos (Regra 2). A priorização da responsabilidade ambiental (Objetivo 3) tem um ponto de 

apoio na regra que determina que seja incluso o conceito de reciclabilidade nos novos projetos 
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(Regra 3). A seleção de profissionais para integrar o PDP (Objetivo 4) requer que a área de 

Recursos Humanos (RH) mantenha o perfil atualizados de todos os profissionais internos (Regra 

4). Para intensificar o relacionamento de longo prazo com fornecedores/parceiros (Objetivo 5) é 

necessário registrar e pontuar a participação dos parceiros (Regra 5). A busca pela originalidade 

(Objetivo 2.1) está apoiada pela regra que estabelece que sejam realizadas clínicas para levantar 

as expectativas dos clientes (Regra 6). De maneira semelhante, para conseguir unir design com 

praticidade e economia (Objetivo 2.2) há uma regra que estabelece que para cada projeto sejam 

feitos benchmarking no mercado (Regra 7). O objetivo 2.3, melhorar a eficiência produtiva, e o 

objetivo 2.4, reduzir o tempo de lançamento de novos produtos, são beneficiados pela 

determinação de que todo PDP deve gerar o estudo de um novo processo de manufatura. A 

redução do impacto operacional dos produtos (Objetivo 3.1) e do processo produtivo (Objetivo 

3.2) tem apoio na determinação de reduzir o consumo de água e energia (Regra 9). Para que seja 

possível investir em reconhecimento e treinamento (Objetivos 4.1 e 4.2) criou-se uma regra que 

especifica de onde vem o dinheiro necessário: parte do faturamento dos novos produtos precisa 

ser revertido para treinamento e para pagar gratificações (Regra 10). Para aumentar o nível de 

conformidade dos parceiros com a empresa (Objetivo 5.1) deve-se priorizar os parceiros com 

histórico de colaboração e competências comprovadas (Regra 11). Como existe um receio de 

evasão de conhecimentos quando da extração de novos conhecimentos dos parceiros (Objetivo 

5.2), determina-se que nenhum fornecedor pode ter acesso ao projeto completo (Regra 12). 

Ainda nessa linha, para evitar a perda indesejada de conhecimento (Objetivo 5.3) é preciso 

redigir contratos claros sobre sigilo e funções dentro da parcerias (Regra 13). E, por fim, para 

integrar os parceiros já nos estágios iniciais (Objetivo 5.4) é preciso antecipar as decisões de 

make or buy (Regra 14). 

 O Modelo de Processos de Negócios começa com a definição estratégica sobre o 

portfólio de produtos, estabelecendo-se de que maneira a carteira de produtos vai atender o 

mercado (ProcExt 1). Como primeiro passo interno do PDP é realizada a análise do produto 

antecessor e dos principais concorrentes (Processo 1), com isso determina-se novas 

funcionalidades e características para o novo produto (Infoset 10). Em seguida realiza-se um 

estudo de viabilidade financeira, técnica, industrial e ambiental (Processo 2), cujo resultado será 

submetido à aprovação da diretoria (Processo 3). Depois de aprovado, o projeto entra na etapa 

de definição da arquitetura do produto (Processo 4), sendo que sua saída alimenta a etaspa de 

construção de protótipos virtuais e/ou físicos (Processo 5), cujo resultado esclarece a 

necessidade de sistemas, subsistemas e componentes, o que permite decidir sobre a necessidade 

ou não de se estabelecer parcerias externas (Processo 6). Os protótipos também permitem que 
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sejam realizados testes de desempenho (Processo 7), cujos resultados ajudam a compor um novo 

estudo de viabilidade financeira e industrial (Processo 8) que será submetido à aprovação da 

diretoria (Processo 9). Em seguida são desenvolvidas embalagens, manuais técnicos, 

documentos técnicos (Processo 10) e também o processo de manufatura (Processo 11). Esse 

processo precisa ser homologado e o produto certificado (Processo 12). Novamente é feito um 

estudo de viabilidade financeira (Processo 13) e na sequência ocorre o fase out em forma de 

treinamento com a área de manufatura (Processo 14). 

 No Modelo de Atores e Recursos a equipe de projeto (Unidade Organizacional 6) é 

composta por: gerente de projeto (Unidade Individual 1), engenheiro de qualidade (Unidade 

Individual 2), engenheiro de processos (Unidade Individual 3), engenheiro de produto (Unidade 

Individual 4), engenheiro de produção (Unidade Individual 5), analista de custos (Unidade 

Individual 6). Esses elementos são oferecidos pelas unidades organizacionais gerência de 

engenharia de P&D (Unidade Organizacional 1), gerência de qualidade (Unidade 

Organizacional 2), gerência de processos (Unidade Organizacional 3), gerência de manufatura 

(Unidade Organizacional 4), gerência financeira (Unidade Organizacional 5). Essas mesmas 

unidades fornecem orçamentos e desenhos técnicos (Recurso 1), relatórios de acompanhamento 

de projetos (Recurso 2), além de softwares e laboratórios (Recurso 3). Esses recursos são 

utilizados pela equipe de projeto para elaborar a RTP (Registro Técnico do Produto - Recurso 5) 

assim como os contratos para controlar o relacionamento com os parceiros de desenvolvimento 

(Unidade Organizacional 7). De toda a RTP apenas os SSC's (Recurso 6) específicos serão 

acessados pelos parceiros de desenvolvimento, sendo as demais partes de uso privativo da 

equipe de projeto: estudo de viabilidade financeira (Recurso 7), cronogramas (Recurso 8), atas e 

aprovações (Recurso 9), estudo de viabilidade técnica (Recurso 10), estudo de impacto 

ambiental (Recurso 11), desenhos técnicos (Recurso 12), especificações de desempenho 

(Recurso 13). O coordenador do projeto (Papel 1) recebe apoio da diretoria, ele acessa o 

documento de posicionamento estratégico (Recurso 14) elaborado pela direção e também recebe 

orientação direta do diretor comercial (Unidade Individual 7), diretor industrial (Unidade 

Individual 8) e do diretor financeiro (Unidade Individual 9). 

 No Modelo de Conceitos o posicionamento estratégico (Conceito 1) patrocina o esforço 

pela inovação (Conceito 8). A inovação requer uma rede de parceiros (Conceito 12) composta 

por vários conceitos como certificação (Conceito 13), decisões make or buy (Conceito 14), 

conformidade (Conceito 15), contratos (Conceito 16) e colaboração (Conceito 17). A inovação 

também está apoiada nos conceitos de clínicas (Conceito 9), vigilância tecnológica (Conceito 

10), e benchmarking (Conceito 11). Integram o posicionamento estratégico: originalidade 



200 
 

200 
 

(Conceito 2), eficiência produtiva (Conceito 2), proteção da propriedade intelectual (Conceito 

4), reciclabilidade (Conceito 5), reconhecimento (Conceito 6), e responsabilidade ambiental 

(Conceito 7). 
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Figura 44: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 5 
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Figura 45: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 5. 
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Figura 46: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 5. 
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Figura 47: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 5. 
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Figura 48: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 5. 
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6. Unidade de análise Número 6 

O Modelo de Objetivos mostra que essa unidade de análise procura aumentar sua 

capacidade de competir no mercado (Objetivo 1) diante da oportunidade de ampliar a liderança 

nas classes C e D da população (Oportunidade 1). Esse objetivo é apoiado por outros três 

objetivos: melhorar a capacidade de inovar os produtos (Objetivo 2); reduzir custos no PDP e na 

manufatura(Objetivo 3), mas que pode inicialmente requerer investimentos (Ameaça 2); e 

reduzir o intervalo de lançamento de novos produtos (Objetivo 4), que pode em algum momento 

sacrificar uma das etapas do PDP (Ameaça 3). O objetivo de melhorar a capacidade de inovar os 

produtos está apoiado em outros cinco objetivos: selecionar especialistas para a equipe de 

projetos (Objetivo 2.1); treinar e reconhecer os integrantes da equipe de projetos (Objetivo 2.2); 

usar intensivamente a TI que a empresa possui (Objetivo 2.3); padronizar e integrar as áreas 

envolvidas no PDP (Objetivo 2.4), o que permite otimizar o uso do conhecimento interno 

disponível (Oportunidade 2); explorar as tecnologias disponíveis no mercado para desenvolver 

ou aperfeiçoar a tecnologia de domínio interno (Objetivo 2.5), apesar disso esbarrar em 

possíveis limitações técnicas internas (Ameaça 1). Para alcançar o objetivo número 3 foram 

adotados alguns objetivos de apoio: aumentar a validação digital dos produtos (Objetivo 3.1), 

avaliar o uso de novos materiais (Objetivo 3.2), melhorar os processos de produção (Objetivo 

3.3). O objetivo de reduzir o intervalo de lançamento de novos produtos é apoiado por: aumentar 

a participação de parceiros no PDP (Objetivo 4.1), pois isso contribui para o acesso a novos 

conhecimentos e recursos (Oportunidade 3); reduzir os desvios não planejados, inconsistências e 

retrabalhos (Objetivo 4.2); e usar a engenharia simultânea (Objetivo 4.3), o que pode aumentar a 

complexidade da condução do projeto (Ameaça 4). 

 O Modelo de Regras de Negócios apresenta 17 regras que apoiam o Modelo de 

Objetivos. Para aumentar a capacidade de competir no mercado é preciso alinhar o PDP às 

estratégias da empresa (Regra 1). Há duas regras que apoiam o desejo de melhorar a capacidade 

de inovar os produtos: garantir a documentação técnica do projeto (Regra 2), que serve preserva 

o conhecimento gerado em cada projeto; e priorizar investimentos em novas tecnologias (Regra 

3), pois a tecnologia traz novas oportunidades de melhorias. Para reduzir custos no PDP e na 

manufatura é necessário fazer um estudo de viabilidade financeira a cada etapa do PDP (Regra 

4). Com o intuito de viabilizar o objetivo de reduzir o intervalo para lançar novos produtos foi 

estabelecido que novos projetos serão iniciados a cada 06 meses (Regra 5). Para nortear a 

seleção de especialistas para a equipe de projeto definiu-se que a equipe de projetos precisa ser 

multifuncional (Regra 6). O treinamento e o reconhecimento dos integrantes da equipe de 

projeto (Objetivo 2.2) recebe recurso financeiro de parte da renda de novos produtos 



207 
 

207 
 

desenvolvidos (Regra 7). Uma das formas de usar intensivamente a TI da empresa (Objetivo 

2.3) é minerar os bancos de dados e explorar as demais ferramentas tecnológicas (Regra 8). Para 

padronizar e integrar as áreas envolvidas no PDP (Objetivo 2.4) é necessário fazer reuniões 

periódicas com representantes de todas as áreas (Regra 9). Também é importante manter o 

laboratório de pesquisa (Regra 10) para poder estudar e explorar as tecnologias disponíveis no 

mercado. Para aumentar a validação digital dos produtos é preciso trabalhar com protótipo 

virtual para cada novo produto (Regra 11). O objetivo de avaliar o uso de novos materiais passa 

necessariamente pela ideia de reciclabilidade (Regra 12). A melhora dos processos de produção 

(Objetivo 3.3) requer que seja realizado um estudo do processo produtivo para cada novo 

produto (Regra 13). O desafio de aumentar a participação de parceiros no PDP (Objetivo 4.1) 

requer que nenhum fornecedor tenha acesso ao projeto completo (Regra 14), que os parceiros 

sejam auditados (Regra 15), que a documentação dos parceiros seja documentada (Regra 16), 

que os contratos garantam a propriedade intelectual (Regra 17), e que sejam reforçados os laços 

com os terceiros (Regra 18). Para reduzir os desvios não planejados, inconsistências e 

retrabalhos do PDP (Objdetivo 4.2) é obrigatório o uso de um método sistematizado para o PDP 

(Regra 19). E como requisito da engenharia simultânea (Objetivo 4.3) é importante antecipar de 

forma planejada partes das atividades futuras do PDP (Regra 20). 

 No Modelo de Processos de Negócios as estratégias da diretoria e os estudos de mercado 

(ProcExt 1) antecedem as atividades do PDP. O primeiro processo interno ao PDP é a realização 

de um estudo de viabilidade técnica, financeira e ambiental (Processo 1) a partir das definições 

estabelecidas no ProcExt 1. Em seguida é desenvolvido o conceito do produto (Processo 2) e 

depois é desenvolvida a arquitetura do produto (Processo 3). Com a arquitetura definida tem-se 

informação dos principais componentes e por isso pode-se trabalhar os parceiros que 

participarão do PDP (Processo 4) e definir os recursos necessários para trabalhar em parceria 

(Processo 5). A equipe de projeto desenvolve um protótipo virtual (Processo 6) que fornece 

dados para um estudo de viabilidade financeira e industrial (Processo 7) e, de posse dessas 

novas informações, a equipe desenvolve um protótipo físico (Processo 8). Os parceiros são 

integrados nessa etapa para o fornecimento de componentes (Processo 9). A próxima etapa é o 

desenvolvimento do processo, dos manuais técnicos e a finalização de toda a documentação do 

projeto (Processo 10). Em seguida é homologado o processo de produção (Processo 11), ‘e feito 

um estudo de viabilidade financeira e industrial (Processo 12), e realizado o treinamento da área 

industrial, do SAC e das autorizadas (Processo 13). 

 No Modelo de Atores e Recursos há quatro unidades organizacionais responsáveis por 

fornecer a infra-estrutura básica para o projeto: área financeira (Unidade Organizacional 1), área 
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de vendas (Unidade Organizacional 2), gerência de engenharia de produtos (Unidade 

Organizacional 3), e área de qualidade (Unidade Organizacional 4). Essas unidades fornecem 

laboratório de desenvolvimento (Recurso 1), diretrizes e manuais (Recurso 2), ERP e softwares 

em geral (Recurso 3), e um banco de dados com histórico documental de projetos (Recurso 4). 

Essas unidades também fornecem as unidades individuais que integram a equipe de projeto 

(Unidade Organizacional 5): gerente de projeto (Unidade Individual 1), engenheiro de produto 

(Unidade Individual 2), analista de vendas (Unidade Individual 3), analista financeiro (Unidade 

Individual 4), técnico de qualidade (Unidade Individual 5), técnico de laboratório (Unidade 

Individual 6). A equipe de projeto recebe apoio do gerente de projeto que assume o papel de 

coordenador (Papel 1). Dentro dessa função ele tem acesso ao plano estratégico (Recurso 7) 

elaborado pelo diretor comercial (Unidade Individual 7) e pelo diretor industrial (Unidade 

Individual 8). A equipe de projeto acessa todos os recursos disponíveis durante a condução do 

projeto, ficando responsável pela elaboração do manual de especificação técnica (Recurso 5) e 

pelos contratos (Recurso 6) que controlam os parceiros de desenvolvimento (Unidade 

Organizacional 6). Esses parceiros acessam apenas a lista específica de componentes, sistemas 

ou sub-sistemas (Recurso 7) pelos quais ficarão responsáveis. O manual de especificação técnica 

é formado ainda pelos documentos de informação geral sobre o projeto (Recurso 8), 

informações de testes e desempenho (Recurso 9), especificações de papéis e responsabilidades 

(Recurso 10), dados financeiros (Recurso 11). 

 No Modelo de Conceitos a inovação (Conceito 1) está atrelada ao conhecimento externo 

(Conceito 9) e esse provém das parcerias (Conceito 10). Dois conceitos importantes integram o 

conceito de parcerias: propriedade intelectual (Conceito 11) e competências (Conceito 12). Dois 

conceitos também integram o conceito de inovação: acompanhamento financeiro (Conceito 7) e 

uso intensivo da TI (Conceito 8). Há um consenso na unidade de análise estudada de que a 

inovação acrescenta um componente a mais de complexidade em cada projeto desenvolvido 

(Conceito 2). Essa complexidade passa pelas inconsistências (Conceito 3) nos projetos, 

validação digital (Conceito 4), retrabalho (Conceito 5) em vários casos, e uso da engenharia 

simultânea (Conceito 6). 
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Figura 49: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 6 
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Figura 50: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 6. 
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Figura 51: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 6. 
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Figura 52: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 6. 
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Figura53: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 6. 
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7. Unidade de análise Número 7 

No Modelo de Objetivos a mola principal é a determinação de aumentar a participação 

no mercado (Objetivo 1). Esse objetivo é apoiado pela determinação de aumentar o percentual 

de faturamento dos novos produtos sobre o volume de vendas (Objetivo 2), mas que é ameaçado 

pela estrutura funcional da organização a qual influenciar negativamente a gestão dos projetos 

(Ameaça 1). Esse objetivo 2, por sua vez, é apoiado por outros três objetivos: desenvolver 

produtos inovadores que beneficiam os stakeholders (Objetivo 2.1), reduzir custos operacionais 

do PDP e da manufatura (Objetivo 2.2), e acelerar o processo de desenvolvimento de produtos 

(Objetivo 2.3). Para desenvolver produtos inovadores foram estabelecidos quatro objetivos de 

apoio: agregar valor aos produtos em termos de design, performance e/ou funcionalidade 

(Objetivo 2.1.1), o que esbarra na concorrência dos produtos chineses (Ameaça 2); melhorar a 

qualidade dos produtos para reduzir gastos com garantias (Objetivo 2.1.2); responder mais 

rápido às chamadas de problemas dos clientes (Objetivo 2.1.3); e aperfeiçoar os mecanismos 

e/ou recursos de inovação (Objetivo 2.1.4). Para reduzir custos operacionais busca-se padronizar 

e integrar as áreas envolvidas no PDP (Objetivo 2.2.1), o que permite que se trabalhe por 

processo (Oportunidade 1), mas que esbarra na comunicação deficiente entre as áreas (Ameaça 

3). Para acelerar o PDP foram adotados quatro objetivos de apoio: transferir parte dos desafios 

técnicos para terceiros (Objetivo 2.3.1), o que permite manter o foco no controle do processo 

(Oportunidade 2), mas que pode provocar vários problemas como evasão de informação 

(Ameaça 4), excessiva dependência de know-how de terceiros (Ameaça 5), e conflito por 

propriedade intelectual (Ameaça 6); "premiar" os parceiros mais eficazes com maior número de 

contratos (Objetivo 2.3.2); empregar a engenharia simultânea (Objetivo 2.3.3), o que permite 

antecipar as mudanças e eventuais problemas decorrentes (Oportunidade 3); e ampliar a 

validação digital dos produtos (Objetivo 2.3.4). 

 O Modelo de Regras de Negócios mostra que para aumentar a participação no mercado a 

unidade de análise usa os serviços de um Broker para prospectar novas oportunidades (Regra 1). 

Também há uma regra que determina que 20% do faturamento anual precisa vir dos novos 

produtos e isso foi estabelecido para oferecer um parâmetro para o objetivo de aumentar o 

percentual do faturamento dos novos produtos (Objetivo 2). O objetivo de desenvolver produtos 

inovadores que beneficiem os stakeholders tem apoio em duas regras: ficar atento às inovações 

tecnológicas (Regra 3) e usar contribuições dos clientes, parceiros e funcionários (Regra 4). 

Duas regras também foram designadas para apoiar o objetivo de reduzir custos operacionais do 

PDP e da manufatura: respeitar cronogramas e orçamentos (Regra 5) e simplificar o processo de 

produção (Regra 6). Para acelerar o PDP deve-se priorizar o uso de componentes 
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intercambiáveis (Regra 7) e estabelecer escala de prioridades de projetos (Regra 8). Os objetivos 

de agregar valor aos produtos em termos de design, performance e funcionalidades (Objetivo 

2.1.1) e melhorar a qualidade dos produtos para reduzir gastos com garantias (Objetivo 2.1.2) 

estão apoiados nas seguintes regras: identificar as necessidades e expectativas dos clientes 

(Regra 9) e buscar desempenho equivalente ou superior aos concorrentes (Regra 10). O objetivo 

responder mais rápido às chamadas de problemas dos clientes (Objetivo 2.1.3) tem apoio da 

regra trabalhar com níveis de atendimento e prazos determinados (Regra 11). Para aperfeiçoar 

os mecanismos e/ou recursos da inovação (Objetivo 2.1.4) procura-se identificar as causas dos 

piores desempenhos de projetos (Regra 12). Para padronizar e integrar as áreas envolvidas no 

PDP (Objetivo 2.2.1) é necessário trabalhar com gates de aprovação e comunicação (Regra 13) 

e estabelecer indicadores de desempenho para as áreas (Regra 14). Para transferir desafios 

técnicos para terceiros (Objetivo 2.3.1) é preciso selecionar parceiros com competências 

comprovadas (Regra 15) e auditar os parceiros no decorrer dos projetos (Regra 15). Essa mesma 

regra 15 apoia o objetivo de "premiar" os parceiros mais eficazes com maior número de 

contratos (Objetivo 2.3.2). A regra no uso da engenharia simultânea é antecipar para as etapas 

iniciais o máximo possível as atividades de mudanças presentes em etapas posteriores (Regra 

17). E para ampliar a validação digital dos produtos (Objetivo 2.3.4) a regra é investir em 

softwares para auxiliar a montar os protótipos (Regra 18). 

 O Modelo de Processos de Negócios começa com as ações da Diretoria (ProcExt 1) 

produzindo estratégias que irão orientar a prospecção de oportunidades no mercado pela área de 

marketing (Processo 1). A próxima etapa é transformar os inputs de marketing (ideias sobre 

design, funcionalidades e características de desempenho) em especificações técnicas (Processo 

2). Com essas especificações definidas pode-se realizar estudos de viabilidade técnica, 

financeira, industrial e ambiental (Processo 3) que serão submetidos à aprovação da Diretoria 

(Processo 4). Na sequência é preparada uma lista discriminando sistemas, subsistemas e 

componentes (Processo 5) a qual serve de apoio para a definição de quais componentes serão 

terceirizados (Processo 6). Isso permite prospectar os parceiros de desenvolvimento (Processo 7) 

e a definição de quais recursos serão compartilhados com os parceiros/terceiros (Processo 8). Na 

sequência é realizado um estudo financeiro considerando a participação das parcerias (Processo 

9). Após a aprovação dos resultados dos estudos é realizada a definição da arquitetura do 

produto (Processo 10) e desenvolvido o protótipo virtual (Processo 11) que permitirá que sejam 

conduzidos de forma mais precisa estudos de viabilidade técnica, financeira e industrial 

(Processo 12). O próximo passo é integrar os principais parceiros ao PDP (Processo 13) para 

depois desenvolver o protótipo físico (Processo 14). Com resultados dos testes, mais 
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informações da lista técnica e os ajustes necessários é feita a especificação do processo de 

produção (Processo 15), e depois é realizado o fase out com a manufatura, SAC e autorizadas 

(Processo 16). 

 O Modelo de Atores e Recursos mostra que a equipe de projeto (Unidade Organizacional 

6) acessa vários recursos na condução do projeto: diretrizes, normas e procedimentos (Recurso 

1); ferramentas, máquinas e equipamentos (Recurso 2); ERP, CAD, documentos de projetos 

(Recurso 3). Esses recursos são fornecidos pela gerência de qualidade (Unidade Organizacional 

1), gerência comercial (Unidade Organizacional 2), gerência de processos (Unidade 

Organizacional 3), e gerência de manufatura (Unidade Organizacional 4). Essas unidades 

organizacionais também fornecem as unidades individuais que compõem a equipe de projeto: 

gerente de projetos (Unidade Individual 1), engenheiro de produto (Unidade Individual 2), 

analista de vendas (Unidade Individual 3), engenheiro de manufatura (Unidade Individual 4), 

engenheiro de processo (Unidade Individual 5), engenheiro de qualidade (Unidade Individual 6), 

analista de marketing (Unidade Individual 7). A coordenação do projeto (Papel 1) é 

compartilhada dentro da própria equipe de projeto. Através desse papel ela acessa a orientação 

estratégica (Recurso 11) elaborada pelo diretor comercial (Unidade Individual 8) e pelo diretor 

industrial (Unidade Individual 9) com apoio de uma parceiro especializado em mercado 

(Unidade Organizacional 8) que assume as atribuições de Broker (Papel 3). Acessando os 

recursos e as orientações a equipe de projetos elabora os contratos (Recurso 5) que controlam os 

fornecedores de peças (Unidade Organizacional 6) e o DIP (Documento de Identificação do 

Produto - Recurso 4). O DIP é composto pela lista de componentes, sistemas e subsistemas 

(Recurso 6); pelas informações das simulações (Recurso 7); pelas especificações de desempenho 

(Recurso 8); por estudos de viabilidade financeira, técnica e industrial (Recurso 9); e pelo custo 

do ferramental e dos componentes (Recurso 10). A equipe de projeto busca a certificação do 

produto (Recurso 12) que é concedida pelo INMETRO (Unidade Organizacional 7). 

 No Modelo de Conceitos a participação no mercado (Conceito 1) recebe apoio de vários 

conceitos: valor (Conceito 8), velocidade para inovar (Conceito 9), custos operacionais 

(Conceito 10), integração entre áreas (Conceito 11), mudanças (Conceito 12), e engenharia 

simultânea (Conceito 12). O conceito de usar a inovação para beneficiar os stakeholders 

(Conceito 2) apoia o conceito de participação no mercado (Conceito 1), recebe apoio do 

conceito de prioridades (Concito 14), e requer apoio das parcerias (Conceito 3). Alguns 

conceitos importantes fazem parte do universo das parcerias como contratos (Conceito 4), 

Broker (Conceito 5), compartilhamento de recursos (Conceito 6), e premiação de parceiros 

(Conceito 7). 
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Figura 54: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 7 
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Figura 55: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 7. 
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Figura 56: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 7. 
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Figura 57: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 7. 
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Figura 58: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 7. 
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8. Unidade de análise Número 8 

O Modelo de Objetivos está orientado pela determinação de ampliar a liderança no 

segmento de eletrodomésticos (Objetivo 1), cujo esforço permite aproveitar o conhecimento e as 

práticas dispersos pela planta (Oportunidade 1). Esse objetivo recebe apoio de outros quatro 

objetivos: agregar valor aos produtos (Objetivo 2), o que permite trabalhar classificar e priorizar 

os projetos mais importantes (Oportunidade 2); antecipar as necessidades dos clientes (Objetivo 

2), o que possibilita melhorar a imagem da empresa (Oportunidade 2); desenvolver produtos 

ecologicamente corretos (Objetivo 4), que muitas vezes esbarra na necessidade de reduzir custos 

(Ameaça 2); e melhorar a cadeia de fornecedores (Objetivo 5), que sofre com as diferenças 

culturais e de objetivos estratégicos entre os parceiros (Ameaças 3 e 4). Uma das formas de 

agregar valor aos produtos é desenvolver tecnologias novas e originais (Objetivo 2.1), mas que 

pode esbarrar em custo e prazo envolvidos (Ameaça 1). A determinação de antecipar as 

necessidades dos clientes começa com os objetivos de diminuir as reclamações dos clientes 

(Objetivo 3.1) e de acelerar a resolução de conflitos e oferecer respostas/soluções (Objetivo 3.2). 

Para apoiar o objetivo de desenvolver produtos ecologicamente corretos temos: obter novos 

conhecimentos a partir do relacionamento com os fornecedores (Objetivo 4.1), e desenvolver 

campanha publicitária para desenvolver esse valor (Objetivo 4.2). Para melhorar a cadeia de 

fornecedores temos três objetivos de apoio: tornar os fornecedores mais confiáveis (Objetivos 

5.1), compartilhar custos (Objetivo 5.2), e compartilhar riscos (Objetivo 5.3). 

 No Modelo de Regras de Negócios fica evidente que ampliação da liderança no 

segmento de eletrodomésticos (Objetivo 1) requer o alinhamento do PDP com as diretrizes 

estratégicas da empresa (Regra 1), e como exemplo temos a regra que determina que os projetos 

top-ten sejam priorizados dentro do portfólio de novos produtos (Regra 2). Para agregar valor 

aos produtos temos duas regras de apoio: usar métricas eficazes para avaliar o desempenho dos 

novos produtos (Regra 3) e fazer o levantamento detalhado das necessidades dos clientes (Regra 

4). Para antecipar as necessidades dos clientes (Objetivo 3) é preciso usar o CRM para 

prospectar novas oportunidades (Regra 5). Para desenvolver produtos ecologicamente corretos é 

necessário realizar benchmarking com empresas concorrentes e não concorrentes (Regra 6) a 

fim de identificar novas técnicas, tecnologias, materiais, e processos. Melhorar a cadeia de 

fornecedores (Objetivo 5) requer o desenvolvimento de novas parcerias (Regra 7), que recebe 

apoio da regra que determina que a empresa priorize o desenvolvimento com terceiros (Regra 

8). Para ser possível desenvolver novas tecnologias originais (Objetivo 2.1) é preciso priorizar 

investimentos em projetos que envolvam inovação tecnológica (Regra 9). Para diminuir 

reclamações dos clientes (Objetivo 3.1) é importante focar na etapa de testes laboratoriais de 
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desempenho (Regra 10). Para acelerar a resolução de conflitos (Objetivo 3.2) deve-se treinar o 

SAC e fornecer os meios para ele responder com eficácia (Regra 11). O objetivo de obter novos 

conhecimentos a partir do relacionamento com os fornecedores (Objetivo 4.1) requer que seja 

documentada a colaboração dos fornecedores (Regra 12). É importante informar o público do 

esforço da empresa e dos benefícios obtidos pelo desenvolvimento de produtos ecologicamente 

corretos (Regra 13). Para tornar os produtos mais confiáveis (Objetivo 5.1) temos três regras de 

apoio: estabelecer contratos rigorosos sobre obrigações e confidencialidade (Regra 14), 

assegurar que o acesso do fornecedor ao projeto seja apenas parcial (Regra 15), e evitar 

fornecedor de concorrente (Regra 16). Quanto ao compartilhamento de custos e de riscos 

(Objetivos 5.2 e 5.3), a análise do resultado das parcerias precisa mostrar redução nos custos 

(Regra 17) e nos riscos (Regra 18). 

 O Modelo de Processos de Negócios evidencia que o PDP nasce a partir do 

estabelecimento das diretrizes estratégicas da empresa (ProcExt 1). As estratégias e metas 

estabelecidas permitem que se compare o portfólio de produtos com o mercado (ProcExt 2) e a 

partir das oportunidades e ameaças identificadas sejam concebidas novas ideias (Processo 1). O 

próximo passo é a realização da análise de viabilidade técnica e financeira (Processo 2) 

considerando essas novas ideias. Uma vez aprovado o resultado desse passo inicia-se o 

desenvolvimento dos modelos funcionais (Processo 3), das soluções alternativas (Processo 4) e é 

selecionada a arquitetura definitiva do produto (Processo 5). O próximo passo é verificar no 

mercado as possíveis parcerias (Processo 6) para depois montar o protótipo virtual/físico 

(Processo 7) inclusive com apoio dos eventuais parceiros. Na sequência é realizada a análise de 

viabilidade técnica e financeira (Processo 8), cujo resultado é submetido à aprovação da 

diretoria. A seguir é definida a embalagem e o armazenamento (Processo 9) inclusive com os 

testes necessários. O processo de produção passa a ser desenvolvido na próxima etapa (Processo 

10) e é produzido um lote piloto (Processo 11). Na sequência é realizado o fase out com a área 

de manufatura (Processo 12), tanto em termos de treinamento como de acompanhamento. 

 O Modelo de Atores e Recursos mostra que algumas unidades organizacionais ajudam a 

oferecer a estrutura necessária ao PDP, são elas: gerência de marketing (Unidade Organizacional 

1), gerência de qualidade (Unidade Organizacional 2), gerência de processos (Unidade 

Organizacional 3), e gerência de manufatura (Unidade Organizacional 4). Elas oferecem 

diretrizes, planos de vendas e normas (Recurso 1); ferramentas, máquinas e equipamentos 

(Recurso 2); ERP, CAD, documentos de FMEA e de QFD (Recurso 3). Também oferecem 

gerente de projeto (Unidade Individual 1), engenheiro de qualidade (Unidade Individual 2), 

analista de vendas (Unidade Individual 3), engenheiro de manufatura (Unidade Individual 4), 
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técnico de laboratório (Unidade Individual 5), analista de mercado (Unidade Individual 6). 

Todas essas unidades ajudam a formar a equipe de projeto (Unidade Organizacional 5) que tem 

o papel de elaborar os contratos (Recurso 5) que controlam os fornecedores de componentes 

(Unidade Organizacional 6) e elaborar o plano principal do projeto (Recurso 4), composto por: 

especificações sobre componentes (Recurso 6), especificações de desempenho do produto 

(Recurso 7), estudo de impacto ambiental (Recurso 8), informação sobre processo (Recurso 9), 

desenhos técnicos e artes (Recurso 10), e cronogramas e orçamentos (Recurso 11). A equipe de 

projeto recebe apoio de um coordenador (Papel 1) que normalmente é um gerente de produtos 

(Unidade Individual 1). Ele recebe as orientações estratégicas (Recurso 12) elaboradas pelo 

conselho internacional (Unidade Individual 7), pela diretoria comercial (Unidade Individual 8), 

e pela diretoria industrial (Unidade Individual 9). Também há a participação de um especialista 

em mercado (Unidade Organizacional 7) que assume o papel de Broker (Papel 3) para ajudar a 

elaborar as orientações estratégicas (Recurso 12). 

 No Modelo de Conceitos a Inovação (Conceito 1) recebe apoio de outros cinco 

conceitos: projetos top ten (Conceito 2), mudança (Conceito 3), benchmarking (Conceito 4), 

ecologicamente correto (Conceito 5), e CRM (Conceito 6). A inovação normalmente agrega 

valor (Conceito 7) e isso apoia a liderança comercial (Conceito 8). O conceito de inovação 

recebe apoio do conceito de redes de parceiros (Conceito 9), o qual recebe apoio de outros três 

conceitos: confiança (conceito 10), contratos (Conceito 11) e internalização do conhecimento 

(Conceito 12). 
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Figura 59: Modelo de Objetivos (as-is) – unidade de análise número 8 
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Figura 60: Modelo de Regras de Negócios (as-is) – unidade de análise número 8. 
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Figura 61: Modelo de Processo de Negócios (as-is) – unidade de análise número 8. 
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Figura 62: Modelo de Atores e Recursos (as-is) – unidade de análise número 8. 
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Figura 63: Modelo de Conceitos (as-is) – unidade de análise número 8. 
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APÊNDICE D – Questionário de validação do 

modelo de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 Os quadros abaixo mostram os questionários submetidos aos especialistas de cada 

unidade de análise para a validação do modelo de referência proposto. O primeiro quadro refere-

se a uma visão geral da pesquisa e procura verificar se o entrevistado considera o trabalho 

relevante e exeqüível. As opções disponíveis estão pontuadas da seguinte forma: discordo 

totalmente (1 ponto); discordo (2 pontos); não concordo nem discordo (3 pontos); concordo (4 

pontos); concordo totalmente (5 pontos). Foi solicitado aos especialistas justificar apenas as 

avaliações negativas. 

 

Quadro 16: formulário relativo à validação geral da pesquisa. 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. A auto-organização é uma 

propriedade que pode contribuir 

para o alcance das metas nos 

projetos de inovação. 

     

2. O modelo de referência 

apresentado pode contribuir para 

apoiar o processo de auto-

organização. 

     

3. O modelo de referência pode ser 

instanciado na sua unidade de 

análise. 
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 Os quadros 17 a 21 mostram a avaliação da importância de cada elemento que foi 

inserido no modelo de referência, assim com das demais modificações propostas. O modelo foi 

segmentado nos seus sub-modelos a fim de facilitar a avaliação pelos entrevistados. 

 

Quadro 17: formulário relativo à validação do Modelo de Objetivos. 

MODELO DE OBJETIVOS Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. Usar um controle descentraliza-

do e indireto. 

     

2. Direcionar foco para os relacio-

namentos. 

     

3. Incentivar o comprometimento 

das partes. 

     

4. Motivar a participação voluntá-

ria. 

     

5. Incentivar o aprendizado 

enquanto geração e uso do 

conhecimento. 

     

6. Apoiar a interdependência.      

7. Apoiar movimentos bottom up.      

8. Promover o alinhamento dos 

parceiros. 

     

9. Fomentar o compartilhamento.      

 

Quadro 18: formulário relativo à validação do Modelo de Regras de Negócios. 

MODELO DE REGRAS DE 

NEGÓCIOS 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. Compartilhar o planejamento do 

projeto e a resolução de conflitos. 

     

2. Avaliar o tipo e a intensidade 

dos relacionamentos. 

     

3. Estabelecer política de 

governança clara. 

     

4. Manter canais de comunicação 

sempre abertos. 
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5. Alimentar o banco de 

conhecimentos da rede. 

     

6. Selecionar parceiros com 

capacidades centrais e ativos 

complementares. 

     

7. Recompensas precisam atrelar 

os dividendos ao sucesso do 

projeto. 

     

8. Manter os parceiros sempre 

atualizados. 

     

9. Usar uma plataforma de 

colaboração que facilite as trocas 

     

 

Quadro 19: formulário relativo à validação do Modelo de Atores e Recursos. 

MODELO DE ATORES E 

RECURSOS 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. Integração do parceiro à equipe 

de projeto. 

     

2. Gestor de relacionamentos.      

3. Gestor da mobilidade do 

conhecimento. 

     

4. Gestor da apropriação da 

inovação. 

     

5. Selecionador de empresas.      

6. Plataforma de colaboração      

7. Relação de benefícios      

8. Capacidades centrais e ativos 

complementares. 

     

9. Relação de metas estabelecidas.      

 

Quadro 20: formulário relativo à validação do Modelo de Processos de Negócios. 

MODELO DE PROCESSOS DE 

NEGÓCIOS 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. Gerar colaborativamente a 

concepção do produto (antecipar a 

participação dos parceiros). 
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2. Definir colaborativamente 

objetivos e metas a serem 

alcançados. 

     

3. Definir colaborativamente os 

recursos a serem compartilhados 

durante o projeto. 

     

4. Definir colaborativamente uma 

política de governança clara 

     

5. Desenvolver colaborativamente 

as soluções alternativas. 

     

6. Definir colaborativamente a 

arquitetura do produto 

     

 

Quadro 21: formulário relativo à validação do Modelo de Componentes e Requisitos Técnicos. 

MODELO DE COMPONENTES 

E REQUISITOS TÉCNICOS 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1. O sistema precisa permitir a 

descentralização do controle. 

     

2. O sistema precisa gerenciar a 

colaboração entre as partes. 

     

3. O sistema precisa gerenciar a 

mobilidade do conhecimento. 

     

4. O sistema precisa gerenciar a 

apropriação da inovação 

     

5. O sistema precisa promover o 

alinhamento dos parceiros. 

     

6. O sistema precisa permitir o 

registro e o compartilhamento das 

práticas. 

     

7. O sistema precisa monitorar o 

desempenho dos parceiros. 

     

 

 Os elementos presentes no Modelo de Conceitos foram retirados dos demais modelos, 

portanto, já foram avaliados nos quadros acima.  

 

 


