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RESUMO

A pesquisa identifica do ponto de vista do gerenciamento das inovações, os 
elementos relevantes à integração das atividades de P&D e marketing, em torno 
do processo de desenvolvimento de novos produtos.

A falta de integração estudada, é caracterizada como a ausência total ou a sua 
insuficiência de relacionamentos, entre os integrantes dessas áreas em torno de 
das atividades que pudessem garantir o sucesso do produto no mercado. A 
integração P&D e Marketing é uma tarefa que demanda esforços na 
compatibilização de duas funções, com visões diferentes, à busca de um objetivo 
em comum.

No processo de integração, problemas decorrentes das diferenças de percepções 
de cada função, acabam por ocorrer, principalmente aqueles relacionados a 
adoção de diferentes atitudes que acabam por se traduzirem em fatores inibidores 
e/ou facilitadores do sucesso no desenvolvimento do produto.

Uma das causas mais expressivas no fracasso do desenvolvimento de 
produtos novos é a falta de integração entre P&D e Marketing. A presente 
pesquisa estuda a integração de Marketing e P&D no processo de 
desenvolvimento de novos produtos.



"ABSTRACT"

This study identifies from the Innovation Management point of view, the more 
relevant elements for Marketing - R&D integration in the product development 
process.

One of the more important causes for product development failure is the lack of 
integration between Marketing and R&D. This dissertation examines Marketing-R&D 
integration in the product development process.

Problems related to the different perceptions and points of view of the various 
functions may occur. Differences of perspective may become either inhibitors or 
facilitators of project development success.

The lack of integration studied has been characterized as the absence or 
insufficiency of relationships between the activities responsible for product success. 
Marketing - R&D integration is a very difficult task, which demands effort to assure 
compatibility of two differents functions, both oriented to a common objective.
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INTRODUÇÃO

“A construção de uma política brasileira de 
comércio exterior pede o reconhecimento das grandes mudanças e 
tendências que se delinearam nos últimos anos e o abandono de 
velhos paradigmas e novos temores a eles associados:

A Unificação da Infra-estrutura Produtiva 
Desenvolvimento Tecnológico

Em torno de três polos mundiais (União Européia, NAFTA 
e o Bloco informal do Yen) gravita um processo de acelerada 
globalização da economia mundial, cuja vertente mais ativa localiza- se 
na unificação dos processos produtivos através das atividades de 
"global sourcing", de novas metodologias de produção, de alianças 
estratégicas entre fornecedores e fabricantes ou de formas inovativas 
de parcerias estabelecidas desde a pesquisa para o desenvolvimento 
de novos produtos até sua efetiva produção.

A lógica aqui é a dos custos. São eles que definem a 
distribuição geográfica da produção mundial, determinando a cada país, 
pelas vantagens competitivas e comparativas que apresentam, a 
produção dos diferentes bens e serviços que compõem os elos das 
cadeias produtivas. Cresce, por isso, dentro do comércio mundial, a

As muitas e profundas transformações da ordem económica pelas quais 

atravessou o mundo nos últimos anos, parecem ter provocado no corpo da 

administração contemporânea a substituição extensiva de técnicas e processos, - 

notadamente daqueles referentes à produção e distribuição - e o arquivamento de 

um bom número de modelos gerenciais assumidos nos negócios públicos e 

privados. Investigar causas, antecipar consequências, entender tendências 

ambientais e movimentos dos principais atores deste cenário têm sido, 

provavelmente, os exercícios praticados com maior frequência e empenho por 

teóricos e práticos da administração de negócios. Assim, hipóteses de natureza 

diversas e esforços teorizadores povoam as publicações e ensaios sobre essa 

nova ordenação da produção e da comercialização de bens e serviços. Neste 

sentido, vale rever os pressupostos assumidos no Plano de Comércio Exterior do 

Governo FHC, co-coordenado e relatado por GRISI (1995). Diz o documento que:

e do
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MARTÍNEZ (1993), ao analisar o estágio atual da Ciência e da Tecnologia 

na América Latina, salienta que o comércio internacional demanda cada vez mais 

produtos com um forte componente tecnológico. Os países produtores de 

matérias primas com baixo valor agregado, assistem à redução dos preços dos

parcela correspondente às trocas internas entre grupos económicos e 
corporações.

A Integração dos Mercados

A Rodada Uruguai do GATT, (atual Organização 
Mundial do Comércio OMC) recém concluída, sinalizou para mais de 
110 países as normas de formação de um mercado unificado para 
mercadorias, serviços e fatores de produção, com um mínimo de 
discriminação associada à origem geográfica de produtores e 
consumidores. Com isso os esforços da harmonização internacional 
tornam-se inevitáveis. As leis e instituições, mesmo de países de 
distintos ordenamentos jurídicos, convergirão em matéria de serviços, 
propriedade intelectual, competição, meio-ambiente, padrões de 
produtos e investimentos.

É neste contexto de regionalização e/ou globalização 
dos mercados que deve ser entendida a participação nacional em 
blocos regionais, realizando a sua vocação para o comércio multilateral 
e reduzindo os efeitos cruéis que as alternativas regionais fechadas e 
discriminatórias promovem sobre os influxos de capitais e acesso às 
tecnologias de vanguarda.

Tendência à Concentração do Capital Internacional

Arredio ao risco, o capital estrangeiro procura gravitar 
em torno das áreas de maior potencial de geração de riquezas. Assim, 
os últimos anos registram uma expressiva concentração do fluxo de 
capitais em torno de três áreas: USA, União Européia e Japão. 
Financiam o comércio, amparam a produção e colocam-se disponíveis 
para os centros mais dinâmicos da vida económica, deslocando-se, 
apenas ocasionalmente, para as regiões periféricas do mundo.

Por fim, o capital internacional, atraído pelas 
remunerações que o avanço tecnológico pode promover, disponibiliza- 
se para as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e para as de 
Ciência e Tecnologia. O seu retorno estará garantido pela 
comercialização, a nível mundial, dos produtos do empreendimento 
inovador. Porque economicamente poderosos os capitais fluem para 
essas regiões, retro-alimentando-as pela sua concentração e pela 
hegemonia tecnológica dela decorrente..."
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MARCOVITCH (1993), de forma consoante ao pensamento de Martínez, 

comenta que a modernização tecnológica hoje, é aceita como um dos fatores 

fundamentais para dinamizar o processo de desenvolvimento. Quanto maior o 

ritmo de desenvolvimento que se quer imprimir numa sociedade, mais essa 

sociedade deverá estar vinculada ao uso de tecnologias adequadas as suas 

matérias primas, seus recursos humanos e a sua realidade.

seus produtos, obrigando-se aos esforços de incremento dos volumes físicos de 

suas exportações na tentativa de compensar a queda do valor de suas 

exportações. A concorrência, constata esse autor, expressa-se , dentro desse 

contexto, nos planos da qualidade e do desenvolvimento tecnológico. A 

reconversão industrial, a eficiência, a competitividade e a modernização são as 

prioridades tanto dos países desenvolvidos quanto daqueles 

desenvolvimento. A meta de aumentar a inserção no mercado mundial requer o 

amparo de modernas tecnologias, e, nesse sentido, a América Latina tem 

produzido planos e gerado estratégias que lhe permita acelerar seu 

desenvolvimento científico e tecnológico. Os esforços realizados nos últimos trinta 

anos não alcançaram os resultados esperados e despertam, por isso mesmo, 

dúvida e descrença nas possibilidades dessa região superar a defasagem 

apontada. Segundo Martínez (op. cit.), a falta de vontade política, as contradições 

nas metas económicas e fiscais de curto prazo, o incorreto desenho de planos de 

desenvolvimento tecnológico e a descontinuidade de determinadas políticas, são 

algumas das prováveis razões do fracasso das mencionadas estratégias e planos.
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CAPITULO 1

JUSTIFICATIVA

e

1.1.- Importância do tema escolhido
A escolha do tema expressa o desejo de emprestar a essa problemática uma 

contribuição, ainda que modesta, de maneira a permitir o aperfeiçoamento dos 

elementos existentes para diagnóstico e intervenção de problemas, no âmbito da 

administração de inovações. Parece-nos que tais problemas exigem, em alguma 

medida pelo menos, uma abordagem bidimensional, que, simultaneamente, 

contemple conhecimentos de duas áreas diferentes da Administração: Marketing 

e Tecnologia. O foco do presente trabalho, portanto, será o de estudar elementos 

referentes à interação dessas duas áreas, contidas na interface das funções de 

P&D e Marketing, de maneira a permitir o aumento da eficácia na administração 

das inovações nas empresas brasileiras.

Ambas as áreas têm natureza diferente, porém existe entre elas um denominador 

comum que permeia as atividades de uma e de outra: o produto. Assim, em 

empresas onde exista uma estrutura organizacional voltada às atividades de P&D 

e outra voltada às de Marketing, tem sido possível observar que os objetivos de 

uma e outra área são compartilhados em pelo menos um elemento comum, 

dirigido ao desenvolvimento de novo produto e/ou ao aprimoramento do produto 

existente. Esse compartilhamento reflete, em última análise, uma acentuada 

preocupação com a competitividade da organização, supostamente derivada de 

estratégias inovadoras suportadas pelas capacitações tecnológicas 

mercadológicas. Implicitamente, essa visão implica na premissa básica da 

existência de uma gestão tecnológica orientada para o consumidor, ainda que ele 

seja apenas um elemento inserido na cadeia de produção. Pressupõe, 

igualmente, uma gestão mercadológica que, baseando-se na pesquisa de 

marketing, possa diagnosticar necessidades latentes ou desejos não satisfeitos,
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ROSALES (1993), ao referir-se aos desafios da América Latina dentro do 

contexto das suas perspectivas na economia mundial para o ano 2000, define a 

competitividade como a capacidade de um país para equilibrar o seu comércio, 

melhorando a sua participação nos mercados internacionais e, simultaneamente, 

elevando o nível de vida da sua população. No caso da América Latina, explica, o 

exemplo vai na contramão dessa definição. Apesar de exportar mais e, até muito 

recentemente, obter sucessivos superavits comerciais, vê deteriorar o nível de

afim de traduzí-los em ofertas capazes de atrair tais consumidores para esses 

novos produtos, persuadí-los dos benefícios, e sensibilizá-los para os atributos 

tecnológicos, estimulando-os à adoção da nova oferta.

Para MOWERY; ROSENBERG (1991), junto ao novo ambiente económico 

mundial, as mudanças tecnológicas ocorridas na última década têm criado novos 

desafios e oportunidades para a organização de P&D. O incremento nos custos 

de desenvolvimento de produto, as convergências económicas (necessidade das 

firmas desenvolverem capacidades tecnológicas em um tempo menor), o 

encurtamento do ciclo de vida dos produtos e os avanços dos sistemas de 

informação e da tecnologia industrial - incluindo CAD, (Computer aided design) 

CAM (Computer aided manufacturing) -, têm contribuído para a procura de novas 

formas de estruturar e organizar as atividades de P&D. Os investimentos 

solicitados para o desenvolvimento de um novo produto ou processo, associados 

àqueles solicitados de forma crescente pelo Marketing para colocá-los no 

mercado - especialmente em indústrias como as de equipamento de 

telecomunicações, computadores e micro-eletrônica - provocam 

exacerbação dos riscos do empreendimento inovador. O volume desses 

investimentos passam a requerer, para sua remuneração, mercados maiores do 

que aqueles contidos no âmbito dos territórios nacionais, estimulando a 

implementação e a sustentação de programas de P&D com a finalidade de obter 

uma maior penetração em mercados estrangeiros.
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Ao comparar o desempenho tecnológico internacional em países como Estados 

Unidos, Japão, Alemanha e França com o Brasil, SANT’ ANA et al. (1990), 

observam que os dispêndios nacionais representaram, em relação ao PNB, na 

década de 1970, para os norte-americanos, entre 2,2% e 2,5%; os dispêndios 

japoneses cresceram paulatinamente de 1,85% para 2,15%; os dispêndios 

alemães foram mantidos em torno de 2,15% na década, observando-se um forte 

incremento para 2,4% a partir de 1979. Os dispêndios franceses são mantidos em 

tomo de 1,8% ao longo dos anos, observando-se um incremento consistente ao 

longo do tempo a partir de 1981. Na década de 1980, os dispêndios desses 

países se situam acima de 2,3% do PNB. No Brasil, o dispêndio nacional com 

Ciência e Tecnologia (uma definição mais ampla do que o dispêndio com P&D) 

tem se mantido em torno de 0,60% do PNB, desde 1970 até 1985.

Com base na premissa de que a intensidade com que as empresas se engajam 

em esforços de inovação se reflete positivamente no seu desempenho, um 

estudo realizado por SBRAGIA; KRUGLIANSKAS (1995), com 400 empresas 

(privadas nacionais, multinacionais e estatais), correspondentes

vida da sua população, seja ele medido por quaisquer dos critérios usualmente 

utilizados pelas organizações internacionais. No médio prazo, por exemplo, o 

nível de vida (evolução do consumo privado por habitante) tem estreita relação 

com a produtividade e, portanto, com a incorporação de inovações tecnológicas 

que expressem uma melhor inserção no mercado mundial. O autor salienta que a 

competitividade surge como um fenômeno de organização económica e 

articulação da base produtiva. Intervêm elementos de marketing, estratégia 

empresarial, de políticas industriais globais, de preços, taxas alfandegárias e 

tipos de câmbio. A atual luta comercial no contexto internacional, privilegia a 

competitividade por inovação (qualidade, desenho, serviço, comercialização), 

logística (transporte, comunicação) e basicamente a qualidade da gestão 

empresarial (produtividade, tecnologia de processos e marketing).
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Por outro lado, na visão de VARGAS (1996), o atual processo de globalização 

da economia é marcado por uma nova e acirrada competição centrada no 

conhecimento científico e tecnológico, o que justifica a extrema importância que o 

governo Fernando Henrique Cardoso vem dando aos investimentos nacionais em 

ciência e tecnologia, fixando como meta aumentá-los à razão de 15% ao ano até 

que atinjam, em 1999, o valor equivalente a 1,5% do PIB, contra os atuais 0,64%. 

Para o autor citado, o novo cenário mundial, associado ao atual estágio do 

desenvolvimento social e económico do pais, exige esforços de toda a sociedade, 

particularmente por parte das empresas, para incrementar os recursos destinados 

às atividades de pesquisa e desenvolvimento. O Plano Plurianual de Investimento 

(PPA), ora proposto à consideração do Congresso, estabelece que deve-se 

passar dos atuais R$ 4 bilhões de investimentos anuais para R$ 14 bilhões, em 

1999. O setor empresarial, público e privado, deverá necessariamente aumentar 

sua participação nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, elevando seus 

esforços, que hoje correspondem a 10% do total dos investimentos realizados, 

para algo como 37% até o final dessa década, aproximando-se do perfil de 

investimento realizado nos países industrializados do Ocidente, que gira em torno 

de 40 a 50%.

aproximadamente, 60% do PIB industrial brasileiro, demonstra que apesar da 

pouca tradição do parque industrial brasileiro de investir em P&D, os DNCT - 

Dispêndios Nacionais em C&T-, em 1994, representaram 0,64% do PIB brasileiro, 

avaliado em cerca de US$ 428 bilhões. Esse pequeno incremento de 0,04%, 

parece ter gerado resultados positivos, refletidos na redução dos custos 

decorrentes de melhorias de processo e no aumento do percentual de 

faturamento gerado por produtos lançados no mercado.
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necessidades dosa as

produtos por ela 

se a concorrência

1.2.- Importância do tema para a teoria e prática de Marketing
Do ponto de vista de Marketing, espera-se que o trabalho contribua para a 

estruturação de base teórica, capaz de suportar o desenvolvimento de modelo 

que maximize os resultados alcançados pelos novos produtos em seus mercados 

alvos, a partir de interações entre essas duas estruturas organizacionais. Embora 

esse não seja o objetivo do presente trabalho, espera-se que um modelo como 

este possa aportar no futuro, expressiva contribuição às empresas de grande 

porte, de base tecnológica, assim como às médias e pequenas empresas que não 

têm departamentos de P&D e/ou de Marketing estruturados e que padecem de um 

projeto de inovação tecnológica para gerar produto novo.

consumidores

desenvolvidos

conhecer melhor os mercados que disputam. A maneira com que Marketing se

comunica com todos os departamentos da empresa e, especificamente, com o de

SONG; PARRY (1993), apontam para o nível de integração de Marketing- 

P&D como sendo o fator fundamental para o sucesso de um novo produto no 

mercado. Nesse contexto, a integração Marketing-P&D refere-se tanto no modo 

que é compartilhada a informação entre ambos departamentos como nos esforços 

que são realizados, de uma maneira conjunta, para tarefas específicas de 

desenvolvimento de produto.

Salientam os mesmos autores, que os desafios para o Marketing são crescentes 

na medida em que o mundo se moderniza e os sistemas de comercialização se 

tornam cada vez mais inteligentes, obrigando as empresas a ampliar o 

conhecimento dos seus clientes e das suas preferências, assim como a conhecer 

mais de perto a concorrência e o produto. A velocidade de obtenção dessa 

informação é geradora de competitividade na medida em que o Marketing a 

canaliza e a introduz na empresa como input para a gestão necessária a essa 

demanda. Se

e com as

empresa não está sintonizada com 

tendências do consumo, os 

não poderão ser comercializados, sobretudo
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7.3.- Importância do tema para a teoria e a prática de P&D
Para MOWERY; ROSENBERG (op. cit. 1991), as mudanças no ambiente 

tecnológico, trazem importantes implicações para a competitividade em mercados 

de alta tecnologia. A análise neoclássica da inovação é focalizada no retorno 

esperado dos investimentos em P&D, sendo que o fator crítico é o sucesso 

comercial da inovação. O conceito de P&D se encontra atrelado ao processo de 

inovação tecnológica. Inovação bem sucedida, requer a conjunção de fatores 

tecnológicos e económicos. O processo de inovação tecnológica deve ser 

entendido como uma atividade de pesquisa contínua, estruturada não somente

P&D, traduz o sucesso do encontro entre novos produtos da empresa e as 

necessidades latentes do mercado.

Ainda para SONG; PARRY (op. cit)., os objetivos de Marketing, sejam eles 

voltados à maior participação de mercado, sejam eles voltados à maximização da 

rentabilidade de longo prazo, devem otimizar todo o processo de desenvolvimento 

do produto, desde a sua concepção até o recebimento dos valores pela sua 

venda, consagrando sua ação ao longo de todo o ciclo financeiro operacional da 

empresa. Essa gestão recai no esforço da internalização de informações 

externas, levadas até o departamento gerador do produto e/ou recodificadas para 

serem colocadas novamente no mercado num processo contínuo que, novamente, 

remete informações para o mercado em forma de produto.

Convém admitir então, não ser suficiente que uma empresa tenha um produto 

fabricado com um conceito tecnológico elevado, sem que o consumidor possa 

reconhecer nele a capacidade de atender a um conjunto de suas necessidades e 

desejos.

Portanto, esse esforço empresarial contínuo se traduz numa gestão que tem 

como eixo principal a função de Marketing e inclui, ademais, outros esforços de 

coordenação entre os trabalhos conjuntos da equipe com P&D, de geração de 

informação de mercado para P&D, assim como a sensibilização do consumidor 

para os benefícios da nova oferta.
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nova estrutura da

a

em fatores de ordem económica que refletem considerações de custo, mas 

também pelo estágio atual da tecnologia e, sobretudo, pela consideração dos 

desejos e necessidades do consumidor para diferentes categorias de serviços e 

produtos. Essa consideração implica na integração, na empresa, de várias 

funções como marketing, P&D e produção e engenharia.

ZILBERSZTAJN; FARINA (1994), salientam que a 

economia mundial tem provocado profundas mudanças nos mercados, cuja 

organização está cada vez mais sujeita às tendências de globalização e à 

formação de blocos económicos. Como decorrência dessa nova ordem, 

concorrência tem estimulado as empresas a buscar estratégias que levem a 

padrões de competitividade. Esses padrões tem como foco a procura pela 

qualidade do produto e do processo e assentam-se em tecnologia avançada. 

Qualidade e tecnologia facultam às organizações estratégias de adaptação de 

produtos a mercados compostos por consumidores cada vez mais informados e 

mais exigentes.

ZILBERSZTAJN; FARINA (op.cit), reforçando a importância de adaptação a 

novos mercados, salientam que os novos padrões de concorrência estão 

baseados nas preferências do consumidor, onde os atributos associados à saúde, 

preservação ambiental e conveniência, fazem parte da percepção do consumidor 

no momento da compra. Os autores agregam que esses novos valores abrem 

espaço para a segmentação de mercados e principalmente para a transformação 

de produtos commodities em especialidades. Valorizando sempre a diferenciação, 

o encurtamento do ciclo de vida dos produtos tem conotações tecnológicas 

importantes que se relacionam com a inovação dos processos de produção. A 

aceleração desses processos leva a obter vantagens sobre a concorrência, no 

sentido do uso de estratégias de lançamento de novos produtos como fator de 

competitividade.

BEST (1990), define como a "Nova Concorrência", o modo de produção com 

base na inovação de produtos e processos. Nesse sentido, salienta que preços



11

a

PORTER (1990), também aponta para a transformação ocorrida na visão 

clássica do conceito de vantagens competitivas e sugere uma expansão do 

conceito de competitividade: "... Um conceito de competitividade deve ser mais 

abrangente do que aquele baseado em custos de produção, e deve incluir 

possibilidades de associar competitividade à organização interna eficiente, e aos 

sistemas de informação, comunicação e coordenação de atividades entre firmas.." 

O conceito mais abrangente de competitividade reflete a consideração de que a 

posição de custos de uma empresa é o seu custo coletivo de realizar todas as 

atividades exigidas em relação aos fornecedores, aos concorrentes e aos canais 

de distribuição.

Esse conceito reforça a idéia de que as empresas conseguem vantagem 

competitiva ao conceberem novas maneiras de realizar atividades, empregando 

novos procedimentos, novas tecnologias ou diferentes insumos e que uma 

empresa é mais do que a soma de suas atividades; é um sistema interdependente 

interligado tanto internamente entre os diferentes departamentos (cadeia de 

valores), quanto externamente entre a empresa e os fornecedores, distribuidores 

e concorrentes (cadeia produtiva) . A fonte da vantagem competitiva está na 

maneira de coordenação entre essas ligações.

não representam uma variável única de concorrência e que a produção em massa 

a preços baixos, com uma estrutura de organização hierárquica é uma estratégia 

diferente daquela que procura a "Nova Concorrência". Nessa última, são 

enfatizadas, como elementos concorrenciais, a segmentação do mercado e a 

diferenciação dos produtos, exigindo-se flexibilidade organizacional para o 

atendimento desses segmentos. A organização deve estruturar-se visando às 

atividades de resolução de problemas e à integração entre as atividades de 

pensar e fazer.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1.- A Inovação Tecnológica
Para ROUSE (1992), as empresas de base tecnológica existem em um 

amplo contexto que inclui tanto aspectos sociais, económicos e culturais como 

características locais, nacionais e internacionais. Uma empresa pode ser vista 

como um elemento que pertence a uma vasta rede de empresas, relações e 

forças. A inovação tecnológica, por ser uma atividade de natureza dinâmica faz 

parte dessa rede também. Nessa perspectiva, o autor questiona o papel das 

empresas no sentido da sua contribuição imediata, levantando duas perguntas em

Por se tratar de um tema multidisciplinar, envolvendo conhecimentos de 

naturezas distintas - mercadológica e tecnológica -, o embasamento teórico estará 

assentado nas literaturas mais recentes, disponíveis em Marketing e P&D. Dada a 

extensão de ambas as literaturas, revelou-se prudente, explorar somente aqueles 

conceitos que mais contribuem ao estudo e que mais diretamente refiram-se aos 

objetivos propostos. Desse modo, visando tornar factível, nos prazos que se 

dispõe a realização do trabalho, foram deixados à margem da discussão outros 

aspectos considerados não nucleares à investigação proposta.

Dessa forma, elegeram-se como áreas temáticas pertinentes aos objetivos desse 

estudo as referentes a: Inovação Tecnológica, Estratégia e Competitividade, 

Gerenciamento Estratégico, Desenvolvimento de Produto e Integração 

Marketing - Tecnologia.
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de e

particular: primeira, qual o papel da empresa de base tecnológica nessa rede? 

Especificamente, de que maneira tais empresas contribuem ao bem estar da 

sociedade e quais são os fatores que influenciam nessa extensão? A segunda 

pergunta está relacionada com as forças inovativas com as quais as empresas de 

base tecnológica devem contar. De que maneira essas empresas devem se 

posicionar na sociedade, no mercado e na economia global de modo a se 

manterem competitivas?

PORTER (op. cit. 1990), salienta que as empresas criam vantagem competitiva 

através da inovação, melhorando ou criando novos métodos de fazer as coisas, o 

que pode incluir modificações de produtos, mudanças no processo, novas 

abordagens de comercialização e novas formas de distribuição, que resultam 

tanto do conhecimento organizacional quanto da pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos.

Para BURGELMAN et al. (1988), o conceito de inovação geralmente está 

associado aos novos produtos encontrados no mercado, como por exemplo: 

raquetes de ténis de tamanho grande; novos serviços; novos sistemas de 

produção (linha de montagem), ou novas lojas de computadores (sistemas de 

distribuição). Tais inovações representam as saídas do processo de inovação: 

definido como "..as atividades combinadas, orientadas para novos produtos, 

serviços, sistemas de produção e sistemas de distribuição que possam obter 

sucesso no mercado...". Portanto, o gerenciamento estratégico da inovação 

requer o entendimento do processo de inovação. Inovações incrementais 

envolvem adaptação, refinamento e/ou reforço das categorias de produto/serviço 

ou dos sistemas de produção/distribuição. Inovações radicais envolvem, 

inteiramente, categorias de produtos/serviços e sistemas de 

produção/distribuição. Para o autor, o critério utilizado para o sucesso na 

inovação é basicamente comercial (económico) e não técnico. Uma inovação bem 

sucedida é entendida como aquela cujo retorno sobre o investimento é atrativo e,
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2.1.1.-A Importância da Inovação Tecnológica

por esse entendimento, deve supor a existência de um mercado suficientemente 

grande para o produto/serviço, que justifique o custo do seu desenvolvimento.

Com o sentido de evidenciar a importância da inovação tecnológica para a 

sociedade, MOKYR (1990), analisa a história sobre as contribuições que a 

inovação tecnológica fez, ao longo dos últimos mil anos, ao desenvolvimento e ao 

progresso da economia, concluindo que existem alguns fatores que estão 

associados a essa evolução económica e que contribuem de uma forma definitiva 

ao progresso tecnológico. Assim o autor correlaciona basicamente quatro fatores 

principais ao progresso tecnológico. São eles:

WEST (1992), ao analisar o aspecto comercial da inovação, sustenta que o 

valor da inovação tecnológica deve ser baseado na sua viabilidade comercial e na 

habilidade de se obter uma maior participação no mercado, e não na sua 

percepção puramente intelectual. O autor acrescenta que toda organização 

comercial deve ver a inovação como um processo contínuo que vai desde o 

investimento na pesquisa básica até a mudança mais mínima na apresentação de 

produtos já existentes. Isto leva a consideração de que existem diferentes tipos de 

inovação e, portanto, diferentes tipos de estratégia inovativa e que, do ponto de 

vista da complexidade da estratégia formulada, não podem ser consideradas 

melhores ou piores mas sim os mais adequadas à realidade da empresa.

• Culturas não conservadoras

• Atividade económica baseada em valores hierárquicos e não em 

sociedade de relações de influências

• Descentralização do governo

• Aproveitamento do capital humano
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As culturas conservadoras tendem a preocupar-se com a manutenção do status 

quo. Enquanto a ciência floresce, essas culturas não enxergam as mudanças. 

Conseqúentemente, as invenções não contribuem com a inovação, pois a 

sociedade, por ser conservadora, evita a inovação possível.

Em muitas sociedades do passado, e em poucas ainda hoje, a atividade 

económica não tem sido vista como um componente apropriado da ocupação 

profissional. Conseqúentemente muitas das pessoas preparadas e talentosas se 

concentraram em profissões de tipo intelectual, evitando atividades mais 

remuneradoras no comércio. Como resultado, o tipo de pessoas que poderia ter 

contribuído melhor para a inovação, viu-se restrito a um grupo de indivíduos cujos 

relacionamentos profissionais passaram a ter como base o grau de influências 

eem torno de pouquíssimas profissões de cunho comercial ao invés do grau de 

conhecimento.

MOKYR (op.cit), acrescenta que a excessiva centralização dos governos faz 

com que as atividades económicas sejam planejadas, organizadas e controladas 

por um pequeno grupo de elite. Isso acaba por restringir o campo da inovação e 

invenção, impedindo a participação de outros agentes aptos à produção de novas 

tecnologias. Finalmente, sustenta que a inovação tecnológica depende da 

disponibilidade de capital humano. Uma razoável força de trabalho, com 

conhecimentos e habilidades, é necessária para operar e manter a tecnologia.

Contrapondo esses elementos (conservadorismo, sociedade de relações de 

influências em torno de poucas profissões, governos centralizados e falta de 

capital humano), Mokyr (op cit), descreve os quatro fatores acima mencionados, 

como sendo as bases necessárias para a inovação tecnológica, ou seja, a 

introdução de algo novo, ao encontro de resultados traduzidos em 

desenvolvimento económico. O autor adiciona ainda alguns fatores que afetam a 

inovação tecnológica, como a consideração de que as pessoas e a organização
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. entender a inovação no contexto social e de subsistemas técnicos

Modificar as políticas de Recursos Humanos

Entender as características da inovação, ou seja de que maneira a tecnologia se 

adequa à firma:

. entender as características técnicas

Desenvolver medidas de implementação da efetividade:

. medir a eficácia da implementação de acordo com os critérios técnicos. 

. medir a eficácia da implementação em termos do funcionamento do 

sistema social.

são tão importantes quanto a natureza das coisas físicas que são adotadas. O 

elemento central desse processo é o fluxo de informação entre as pessoas.

Em adição a essas afirmações, TORNATZKY; FLEISCHER (1990) ao 

discorrerem sobre a importância da inovação tecnológica em torno dos elementos 

aos quais ela afeta, sugerem levar em conta as seguintes atividades como sendo 

necessárias para a sua implementação:

Redesenhar a organização:

. redesenhar para torná-la mais flexível

.desenhar estruturas para lidar com o conflito

. planejar para o estabelecimento de fronteiras de gerenciamento

Planejar e estabelecer o caminho à implementação:

. desenvolver planos técnicos

. planejar e encaminhar, levando em conta aspectos sociais, 

organizacionais e técnicos.
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Redesenhar trabalhos e tarefas:

2.2.- A Dimensão Tecnológica da Estratégia Competitiva
Para PORTER (1985), o poder da tecnologia como uma variável competitiva 

se baseia na habilidade de alterar a concorrência, mudando a estrutura do setor. 

Para o autor, existem cinco forças que determinam as regras de concorrência na 

indústria, determinando as barreiras de entrada que protegem o posicionamento 

estratégico das empresas para atacar os concorrentes ou se defenderem. Essas 

cinco forças são: barreiras de entrada de novos concorrentes, poder de barganha 

dos consumidores, substituição de produtos, poder de barganha dos fornecedores 

e concorrência. A estrutura da indústria define a arena e as regras do jogo 

enquanto a estratégia competitiva procura o melhor posicionamento da firma.

Instalar e integrar sistemas técnicos de integração

. instalar e integrar com sistemas técnicos existentes 

.envolver a todos os acionistas na implementação

. integrar sistemas técnicos e sociais

. modificar as políticas de Recursos Humanos para suportar a 

implementação

. modificar políticas de Recursos Humanos para alcançar a implementação 

em um ambiente de barganha coletiva.

. modificar as práticas de Recursos Humanos para suportar a 

implementação, considerando os sistemas sociais e técnicos.

. redesenhar trabalhos e tarefas através de métodos de engenharia

. redesenhar trabalhos e tarefas considerando a política ambiental

MILES; SNOW (1978), sugerem quatro tipos de estratégias, que 

representam variações na utilização das estratégias competitivas, com base na
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disponibilidade de recursos para as empresas entrarem em novos mercados com 

novos produtos e basicamente novas tecnologias:

GUPTA et al. (1986), ao se referirem à necessidade por parte das 

organizações da realização de esforços de integração no desenvolvimento de 

novos produtos, salientam que o diferencial entre uma estratégia e outra, são as 

metas e o grau de familiaridade com os produtos, mercados e tecnologia. Uma 

organização que lida com um produto, mercado e tecnologia novos, tende a ter 

maior necessidade de informação com respeito ao mercado e à tecnologia, com a 

finalidade de reduzir o risco de fracasso do novo produto. A obtenção de um 

melhor conhecimento, requer esforços maiores de integração Marketing - 

Tecnologia. As necessidades de informação e integração diminuem à medida que 

uma organização passa do tipo de estratégia prospetiva para a defensiva.

. Prospectivas: utilizadas por organizações que, de modo geral, são as 

primeiras a entrar com novos produtos, mercados e tecnologias. Respondem 

rapidamente aos novos sinais emitidos pelos mercados, ou às novas 

oportunidades tecnológicas.

. Analisadoras: utilizadas por organizações que poderiam ser as primeiras 

em novos produtos, sempre pressupondo um monitoramento cuidadoso das ações 

da concorrência. Esse cuidado as leva a ser as segundas, com maiores custos de 

eficiência e, talvez, com um número maior de produtos inovadores.

. Defensivas: presentes em empresas que se esforçam em localizar e manter 

um nicho de mercado num produto ou serviço estável e seguro. Trata de proteger 

a sua participação oferecendo melhor qualidade, serviço superior, preços baixos, 

etc. Tendem a ignorar as tendências da indústria que não têm influência direta 

nas suas áreas de operação.

. Reativas: utilizadas em organizações pouco agressivas, com a finalidade 

de manutenção de produtos e mercados em relação à concorrência. Apenas 

reagem às ações dos demais players presentes no seu ambiente.
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2.3.- Gerenciamento Estratégico
Segundo NYSTRÕM (1990), o gerenciamento estratégico das empresas 

muda em função de como elas respondem e se posicionam face aos sinais do 

meio ambiente. Nesse sentido, salienta que as empresas se diferenciam pela 

maneira como enfatizam suas tecnologias e mercados. Assim, as empresas que 

procuram fazer melhor aquilo que já sabem fazer, são chamadas empresas de 

posicionamento. As empresas com ênfase em criar e utilizar novas tecnologias e 

oportunidades de mercados, são chamadas de inovadoras.

SANCHEZ (1995), ao abordar o tema de inovações gerenciais salienta que o 

desenvolvimento tecnológico atual tem levado a novas formas de inovação 

gerencial como uma maneira de explorar o potencial estratégico de novas 

tecnologias através de estratégias de inovação de produtos e de novas estruturas 

organizacionais. As pesquisas segundo o autor, têm como base a mudança nas 

variáveis tecnológicas que apontam para mudanças estratégicas na estrutura da

procuram osAs empresas de posicionamento, evitam mudanças e 

ambientes estáveis. Suas estratégias são reativas e basicamente refletem 

condições passadas: o foco está na eficiência de sua operação e no seu 

desenvolvimento contínuo. Basicamente, são solucionadoras de problemas. Suas 

estratégias tecnológicas e de marketing são defensivas e, tanto P&D quanto 

pesquisa de mercado, são utilizados de maneira a reforçar seus mercados e 

tecnologias existentes. A sua estrutura organizacional é relativamente formal e 

funcionalmente especializada. Do ponto de vista do modelo , o autor salienta que 

essas empresas têm estratégias fechadas de tecnologia e de marketing.

As empresas inovadoras, estão melhor preparadas para ambientes mais 

dinâmicos e complexos e conseguem se adequar devido as suas estratégias pró- 

ativas. Elas criam o futuro ativamente através de estratégias ofensivas 

tecnológicas e de marketing. A sua estrutura organizacional é flexível e não 

formal.
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. Inovações gerenciais relacionadas com novas estratégias de produto e novas 

formas organizacionais e que têm permitido a algumas organizações se tornarem 

mais efetivas na exploração estratégica das novas flexibilidades tecnológicas no 

desenvolvimento, produção, e marketing de produtos novos.

organização. Nesse sentido, o autor sugere dois principais grupos de inovações 

estratégicas surgidas como consequência dessa nova visão:

. Inovações tecnológicas recentes que afetam diretamente o desenvolvimento de 

produto e que têm ampliado a flexibilidade na criação de produtos novos, 

permitindo uma maior velocidade no processo de desenvolvimento de produto.

Segundo o autor, as inovações tecnológicas e gerenciais, quando usadas em 

conjunto, podem transformar mercados em ambientes dinâmicos altamente 

competitivos, nos quais a velocidade na criação de novos produtos gera novos 

padrões de concorrência. Na medida em que a difusão dessas tecnologias 

flexíveis de criação de novos produtos faz com que os mercados se tornem mais 

competitivos e dinâmicos, a demanda por essas tecnologias estimula um maior 

desenvolvimento tecnológico. Ou seja, até se converter num processo dinâmico, 

fechando um "círculo virtuoso" de mudança, baseado em flexibilidades 

incrementadoras de novas tecnologias de criação de produtos, de estratégias de 

produto e de estruturas organizacionais. Ver Figura 2.1.
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2.4.- Desenvolvimento de Produto

Figura 2.1.- Sistema de Relacionamentos e Feedback positivo entre 
Tecnologias, Estratégias de Estrutura Organizacional e Ambientes.

Fonte: Sanchez. R. 1995. "Strategic Flexibility in Product". Strategic Management journal, Vol. 16, 
p.138.

SANCHEZ (op. cit. 1995), ao se referir ao conjunto de inovações 

tecnológicas e gerenciais que afetam diretamente os produtos e os mercados e, 

portanto, a implantação de novas estratégias, descreve as mais importantes a 

seguir:
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2.4.1.-Quanto às transformações tecnológicas:

i
I 
I!

Os Sistemas CADD (Computer assisted design and development)

As atuais ferramentas computadorizadas para desenho de produtos têm 

evoluído substancialmente desde o software CAD (computer-assisted drafting), 

desenvolvido em 1970, e o CAE (computer-assisted engineering), desenvolvido 

em 1980. A atual geração de software CADD (computer-assisted design and 

development) disponibiliza ferramentas integradas para o desenho, engenharia, 

simulação, teste e prototipação rápida do desenho de novos produtos. Devido a 

possibilidade do CADD desenvolver, quase instantaneamente, muitas tarefas, 

inter-relacionadas e complexas, de desenho de produto - as quais solicitavam até 

há bem pouco tempo um número muito grande de horas de desenhista o CADD 

reduziu radicalmente os custos de criação e avaliação de desenho alternativo de 

produtos. Simultaneamente, permitiu um aumento na eficiência e na produtividade 

dos desenhistas de produto e dos engenheiros envolvidos nessas tarefas.

Desenho e Engenharia: Através dos sistemas CADD, a maior parte das análises 

de engenharia requeridas para o desenho de produto tem sido automatizada, 

permitindo que os engenheiros se concentrem em tarefas mais ricas, como a 

configuração do produto e a resolução de especificações técnicas.

*

a) Mudanças na tecnologia de informação:

O desenvolvimento em muitas áreas da tecnologia da informação tem 

gerado profundos efeitos transformadores na estratégia das empresas, na 

estrutura organizacional e no ambiente competitivo de muitas indústrias e setores. 

O autor menciona os avanços nos sistemas CAAD (Computer assisted design and 

development), CIM (computer-integrated manufacturing) e EDI (electronic data 

interchange) como recursos para o desenvolvimento, produção distribuição e 

marketing de produtos.
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Muitas indústrias utilizam o sistema CADD através de um subsistema chamado “3-

Os sistemas FMS, CAM, CIM e EDI

O FMS (flexible manufacturing system) é uma unidade de produção capaz 

de produzir uma série de produtos com o mínimo de intervenção manual. 

Segundo uma pesquisa realizada por MANSFIELD (1993), nos Estados Unidos, 

dentre as firmas com mais de 10.000 empregados, 68% das empresas do setor 

elétrico, 78% das empresas de maquinária pesada, 93% das empresas do setor 

automotriz e 100% das empresas aeroespaciais, esperam usar algum tipo do 

sistema FMS para o ano 2000.

D files", para desenvolver desenho de produto em três dimensões e que podem 

ser utilizados em simulação, prototipação e processos automatizados de 

produção.

Simulação e Teste: A informação de desenho de produto contida no “CADD 3-D 

file", pode ser usada para realizar simulações computadorizadas, tanto das partes 

individuais do produto e dos componentes quanto do produto inteiro, sob certas 

condições especiais. A realidade virtual permite aos desenhistas observar e 

interagir com o novo produto contido no “CADD 3-D file” eliminando a 

necessidade de trabalhar com o produto físico. A indústria automotriz utiliza-se 

com muita frequência da realidade virtual para o desenho de seus carros.

Prototipação: As novas tecnologias tem ajudado também na rápida prototipação, o 

que permite às partes e peças individuais do desenho de um produto, serem 

fabricadas por máquinas em poucos minutos, controladas pelos arquivos de 

desenho CADD. Algumas firmas fazem uso extensivo dos sistemas de 

prototipação CADD para adaptações de partes e peças a produtos propostos para 

consumidores especiais.
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sistemas CAMos

DAVIS (1994), salienta que, através do EDI (electronic data interchange), o 

planejamento da produção do FMS (flexible manufacturing system) pode ser 

acessado para a ponta até a base de dados dos estoques e ordenar sistemas 

dirigidos por dados de vendas em “tempo real” gerados através de scanners de 

código de barras nos POP (pontos de compra). Também o planejamento da 

produção pode ser beneficiado na outra ponta do sistema, integrando os 

fornecedores a todo o processo para recebimento de material no momento de sua 

efetiva necessidade. O EDI integra os sistemas CADD, CIM e dados dos POP e 

os transforma em sistemas integrados aplicados ao desenvolvimento de produto, 

da produção, de distribuição e de marketing. A tecnologia da informação provê 

softwares que suportam a integração através de todo o espectro da operação da 

firma.

b) Mudanças na metodologia de desenho de produto

Para SANCHEZ; MAHONEY (1994) o desenho modular de produto, tem 

como objetivo o desenho de um produto que pode ser a base para um número 

significativo de variações com diferentes características físicas e diferentes níveis 

de custos. O desenho modular de produto, tem sido usado em indústrias tais 

como a automotriz, eletrónica e de eletrodomésticos.

Segundo GERWIN (1993) os sistemas CAM (computer-assisted 

manufacturing), desenvolvidos em 1980, juntaram os sistemas FMS (flexible 

manufacturing system) ao CAD (computer-assisted drafting) e CAE (computer- 

assisted engineering) para permitir que certos processos de produção sejam 

guiados diretamente pelos arquivos de desenho dos sistemas CAD/CAE. Em 

1990, os sistemas CIM (Computer integrated manufacturing) permitiram aos 

“arquivos do CADD 3-D’ acessar o FMS para montar ou fazer peças para 

produtos terminados, favorecendo assim à realização do processo completo e 

direto, desde o desenho do produto até a produção de pequenos lotes de 

amostras, ou, até, de lotes em grande escala.
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mesmos.

2.4.2.- Quanto às inovações gerenciais

• O uso do desenho modular e da tecnologia da informação como suporte para a 

criação de produtos através de processos concorrentes.

• O uso da tecnologia da informação para aquisição de informação do 

mercado em "tempo real”.

• O uso de desenho modular de produtos que facilita a organização modular 

para processos de desenvolvimento e produção de produtos.

• O uso das tecnologias CADD/CIM/EDI, como “conexão rápida” de interfaces 

eletrónicas entre as firmas.

Para SANCHEZ (1991) o desenho modular é amplamente utilizado na 

arquitetura de produtos, quando interfaces padronizadas são especificadas para 

permitir uma série de variações em qualquer um dos componentes, sem que o 

desenho geral do produto ou o desenho dos componentes, dentro do produto, 

sofram alterações. Os componentes modulares são aqueles cujas características 

físicas e funcionais se encontram na série das variações permitidas pela 

arquitetura do desenho modular do produto. Segundo o autor, as variações nos 

componentes que podem ser realizadas pelo desenho modular de produto, 

permitem, potencialmente, uma grande quantidade de versões de componentes 

modulares, a serem introduzidas no produto. Dessa maneira, um número grande 

de variações de produto pode ser realizada, permitindo economia de substituição, 

ou seja, permitindo variações rápidas de produtos a custos incrementais mínimos 

por variação de produto, gerando uma ampla flexibilidade no desenho dos

SANCHEZ (op. cit. 1995), salienta que existem quatro tipos de inovações 

gerenciais, derivadas da aplicação da tecnologia da informação e do desenho 

modular de produtos acima explicados. São elas:
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Seguindo essa lógica, SANCHEZ; MOHONEY (op. cit 1994) argumentam que 

as tarefas de coordenação, implícitas no desenho de produtos específicos, 

determinam amplamente a viabilidade de estruturas organizacionais que suportam 

o desenvolvimento e produção desses produtos.

Quando uma empresa implementa o desenho modular de produto que tem suas 

interfaces padronizadas bem especificadas entre os componentes que definem as 

entradas e saídas, torna-se mínima a necessidade por pessoas que coordenem 

as interfaces durante as diferentes tarefas do processo. Como resultado, pode 

existir pouca ou nenhuma necessidade para o exercício da autoridade gerencial 

sobre os processos de desenvolvimento, e, portanto, não existe necessidade de 

uma estrutura organizacional que suporte tal hierarquia.

Nesse sentido, SANCHEZ (op. cit. 1995) acrescenta que o uso estratégico do 

desenho modular de produto vem sendo adotado por muitas empresas, com a 

finalidade de permitir a mudança dos processos de desenvolvimento de produto 

convencionais. Esses processos convencionais devem realmente ser substituídos 

- uma vez que requerem o exercício da autoridade gerencial -, por processos que 

podem ser gerenciados através de especificações de interfaces padronizadas 

entre componentes no desenho modular de produto e que podem ser utilizadas 

para atingir a “coordenação embutida” (embedded coordination). Para o autor, o 

desenho modular de produto facilita a organização no processo de criação de 

produto. A estrutura organizacional tipo modular é aquela na qual os recursos 

podem funcionar de forma autónoma e convergente no processo.

Quando os sistemas CADD/CIM são usados em rede entre empresas, permitem 

compartilhar o uso de uma linguagem padronizada, o uso de uma única 

documentação do desenho e de uma base de dados comum, tudo em benefício 

de uma coordenação “embedded' que reduz o uso de gerenciamento para a 

coordenação. Por outro lado, as interfaces eletrónicas padronizadas entre as
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Para NORMAN (1990), "....o desenvolvimento concorrente de produto/processo 

é o processo de simultaneamente considerar todas as fases do ciclo de vida do 

produto durante a fase inicial do projeto...."

empresas facilitam o composto de recursos necessários entre a empresa e seus 

fornecedores, para configurar o sistema de criação de produto.

O uso do desenho modular de produto e dos sistemas CADD/CIM fazem 

possível a adoção dos processos concorrentes de criação de produto que 

reduzem significativamente o tempo total requerido para o desenvolvimento e 

manufatura de novos produtos. A recente adoção dessa metodologia por muitas 

empresas do setor automotriz, tem levado as mesmas à diminuição do ciclo de 

desenvolvimento de produtos.

Para STOLL (1988), os objetivos da E.S. (Engenharia Simultânea) são os de 

identificar detalhes do produto, focar no projeto de componentes para a facilidade 

da montagem e da manufatura, integrar os projetos de processo de manufatura e 

de produto para garantir uma melhor combinação das necessidades e 

especificações. Dessa maneira a coordenação da integração de processos a 

produtos e as variáveis de custo e tempo, resultam facilmente identificáveis, 

permitindo melhor compreensão dos fatores envolvidos. A figura dos times 

multidisciplinares incorporados às fases nos quais a E.S. é aplicada, surge como 

uma necessidade básica para permitir a sua adoção.

A E.S. tem sido usada estrategicamente para criar vantagem competitiva no 

processo de desenvolvimento de novos produtos, otimizando a qualidade, o custo 

e o tempo de desenvolvimento. A seguir, no quadro 2.1 alguns exemplos dos 

resultados obtidos em algumas empresas após a adoção da Engenharia 

Simultânea.
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LapTop Kirkland (1988)IBM

Propinter Kirkland (1989)IBM

Telefones Budill (1989)AT&T

CaminhõesNavistar Budill (1989)

TermostatoHoneywell Allen (1990)

Por outro lado, NYSTRÕM (op. cit. 1990), apresenta um modelo geral para o

desenvolvimento do produto e da empresa, cujos principais componentes são a

caixa do desenvolvimento da estratégia e a caixa de desenvolvimento de

conhecimento. A caixa de estratégia ilustra a idéia básica de que as empresas

podem usar diferentes estratégias para tornarem-se bem sucedidas sob diferentes

condições tecnológicas ou de mercado. Mostra também como as empresas que

praticam estratégias de desenvolvimento mais concentradas e voltadas para o

posicionamento, podem atingir mais estratégias inovadoras abertas para

produtos únicos do ponto de vista tecnológico e de marketing.

A caixa de desenvolvimento está baseada na interação entre o produto e

odesenvolvimento da empresa. Ilustra a maneira como as empresas se tornam

Quadro 2.1.- Exemplos de Resultados Obtidos Após a Adoção da Engenharia 
Simultânea

Fonte: Muniz, J. 1995. "A Utilização da Engenharia Simultânea no Aprimoramento Contínuo e Competitivo 
das Organizações". Dissertação de Mestrado. Derpartamento de Produção. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, p. 28.

EMPRESA
NCR

FONTE
Kirkland (1988)

DESCRIÇÃO
• Economia de U$ 1,1 

milhões no custo do 
trabalho.

• Redução de 75% no 
tempo de montagem 
em relação ao modelo 
anterior.

• 85% menos partes
Desenvolvimento de 
protótipos, 50% do tempo 
anterior________________
Redução de 30 minutos 
para 3 no tempo de 
montagem_____________
Tempo de 
desenvolvimento de 2 
para 1 ano_____________
Tempo de 
desenvolvimento de 5 
para 2,5 anos__________
Tempo de 
desenvolvimento de 4 
anos para 12 meses

PRODUTO 
Terminal
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. Defensivas

. Imitativas

mais inovadoras usando estratégias abertas e transformando os resultados 

tecnológicos e as possibilidades de Marketing, em novos produtos, processos e 

know-how negociável. Contrapondo a abordagem tradicional de desenvolvimento 

de produto e empresa, o autor salienta que o sucesso da inovação depende do 

envolvimento entre os departamentos, da geração de novo conhecimento e da 

identificação de oportunidades ao invés da utilização da informação existente 

para desenhar ofertas que satisfaçam necessidades de mercado.

. Segundas, porém melhores 

. Respondentes

URBAN et al. (1987), ao se referirem à estratégia de produto a ser adotada 

pelas corporações, apoiam a visão de NYSTRÕM (op.cit. 1990) apontando dois 

tipos de decisões estratégicas: estratégias reativas e estratégias pró-ativas.

As estratégias de produto reativas são conservadoras e se restringem a 

esperar os resultados da introdução de um novo produto pela concorrência. Caso 

o produto tenha sucesso, são tomadas decisões para melhorar o produto 

existente ou para copiar.

A estratégia pró-ativa está relacionada com decisões de vanguarda, ou seja 

aloca recursos para identificar oportunidades de mercado, medir o seu tamanho e 

prever possíveis adversidades. Para esses autores, cada estratégia é apropriada 

sob certas condições. Uma organização de sucesso é aquela que pode adaptar- 

se às condições impostas pelo mercado e pode responder a ele apropriadamente, 

com um conjunto de estratégias. Segundo os autores, as estratégias reativas, 

normalmente são:
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i

!

Esse tipo de estratégia leva em conta a noção de que o sucesso pode ser 

encontrado através da consideração das preferências do consumidor em primeiro 

lugar. A estratégia de marketing está baseada nas necessidades do consumidor 

para desenvolver um produto que as satisfaça.

As estratégias pró-ativas são de natureza empreendedora, ou seja, propiciam 

internamente a geração de novas idéias que dão origem a novos projetos entre os 

funcionários. O quadro 2.2 mostra as condições nas quais as estratégias reativas 

e pró-ativas podem ser apropriadas.

A estratégia imitativa é baseada na cópia rápida do novo produto, depois do seu 

sucesso no mercado. Essa estratégia é muito comum na indústria da moda e 

desenho de roupas, móveis e pequenos aparelhos eletrónicos.

A estratégia "o segundo, porém o melhor", é mais sofisticada, pois o objetivo é 

aproveitar a experiência do concorrente quanto ao produto. O importante é ser 

eficiente e flexível de maneira a fazer um produto melhor do que a concorrência 

sem incorrer em custos de desenvolvimento.

Uma estratégia defensiva normalmente se mantém na guarda contra novos 

produtos concorrenciais, esperando pelos resultados desses produtos para tomar 

uma atitude.

i

í
URBAN et al. (op. cit.) acrescentam que o sucesso do produto deve-se em grande 

parte aos resultados obtidos através de esforços nas atividades de marketing e 

P&D. Portanto, consideram que esses esforços devem ser orientados para o 

desenvolvimento de processos específicos e sistemas que permitam o 

gerenciamento da criatividade e da inovação. Dessa maneira, os autores 

recomendam um processo sequencial que leva a prática de uma estratégia pró -

Os autores salientam que as estratégias pró - ativas baseiam- se na pesquisa 

futura e no esforço de desenvolvimento, com o objetivo de produzir produtos 

tecnologicamente mais avançados, através de esforços de Pesquisa e 

Desenvolvimento.
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3.- Teste

sucesso.

ativa para o desenvolvimento de novos produtos, consistindo em cinco estágios 

decisórios. A figura 2.2 descreve o conteúdo do processo.

4. - Introdução

5. - Gerenciamento do ciclo de vida do produto

1. - Identificação da oportunidade

2. - Desenho

Desenho:

No estágio de desenho, essas novas idéias são avaliadas e redefinidas com 

objetivo de criar um produto com atributos físicos e psicológicos que podem levar 

a uma elevada probabilidade de sucesso no mercado. A estratégia básica de 

marketing é desenvolvida. Especificações de P&D e de engenharia também são 

levadas em conta nesse estágio.

O esforço de desenho começa com as idéias geradas, escolhe aquelas com 

grande potencial e as lapida de maneira a preencher as necessidades de

Identificação da oportunidade:

P&D básico pode indicar oportunidades tecnológicas, mas precisa estar em 

integração com as demandas de mercado. Nesse estágio, esforços são feitos 

para encontrar mercados que estão crescendo, que são lucrativos e/ou 

vulneráveis. Isto requer capacidade para prever a demanda e a tecnologia, o que 

inclui abordagens que descrevem o mercado em termos de estrutura e dos seus 

segmentos. Com o entendimento do potencial de mercado e da tecnologia, a 

próxima tarefa é gerar idéias criativas, através da formação de grupos de 

processo, o que pode ajudar a integrar engenharia, P & D e Marketing. As idéias 

são conceitos de elevado potencial que podem ser transformados em produtos de
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Teste:

i

Um novo produto pode estar devidamente desenhado, mas ninguém garante 

o seu sucesso no mercado. O teste, leva o produto até o mercado numa escala 

menor e verifica o seu sucesso ou fracasso. No teste, são necessárias muitas 

informações tanto em relação à resposta do mercado como aos sistemas de 

produção e distribuição da empresa. Cada parte componente da estratégia de 

marketing é avaliada. O teste de mercado identifica os aperfeiçoamentos que 

devem ser feitos na propaganda, preço, distribuição e no produto. Um programa 

de teste de mercado bem estruturado, tem como objetivo principal maximizar os 

resultados da estratégia de lançamento nacional e apurar as projeções de vendas 

a nível nacional.

mercado. As idéias preliminares, sem importar quais, mudam e evoluem como 

resultado do ciclo de avaliação e refinamento.

Introdução:

Uma vez que o produto tenha sido testado satisfatoriamente, está pronto 

para ser introduzido no mercado nacional. A velocidade de introdução do produto 

depende muito dos recursos financeiros da firma para suportar a entrada. Se a 

empresa se mostra competitiva na entrada, introduzirá o produto de uma forma 

rápida e estabelecerá posicionamento no mercado. Durante a introdução a 

estratégia de marketing é monitorada de maneira a corrigir possíveis problemas 

relacionados com mudanças nos testes de consumidor, uma reação não 

antecipada da concorrência, problemas nos canais de distribuição, etc. As 

técnicas usadas na introdução para monitorar os diferentes aspectos, identificam 

e reagem aos problemas e oportunidades que possam se apresentar. Essas 

técnicas tentam sintonizar o produto com a estratégia de marketing utilizada 

(propaganda, promoção, força de vendas, preço, distribuição, etc.) para garantir 

o sucesso na introdução do produto na linha de produtos da empresa.
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Gerenciamento do ciclo de vida:

O esforço no gerenciamento do ciclo de vida deve justificar o investimento feito

no desenvolvimento do produto. A maximização do retorno deve ser a política que

norteia as diretrizes desse estágio, através de um sistema de decisão bem

estruturado. As estratégias de preço, propaganda, esforço de vendas e promoção

requerem uma constante atualização para melhorar o lucro do produto através do

seu ciclo de vida. Na medida em que novos concorrentes entram, cuidadosas

estratégias defensivas devem ser formuladas. URBAN et al. (op. cit.) sugerem as

seguintes perguntas para os casos nos quais as empresas mantêm uma forte

concorrência.

. Deveríamos mudar o preço?

. Deveríamos aumentar o orçamento de propaganda?

. Deveríamos mudar o posicionamento de produto?

. Deveríamos modificar as características do produto?

. Deveríamos mudar o nosso sistema de distribuição?

i

Política geral de crescimento.

proteção introduzir produtospequena para a novos e

Encontram-se atuando em mercados pequenos.

de distribuição

Poder na cadeia de distribuição.

75^4

Quadro 2.2.- Condições nas quais as Estratégias Reativas e Pró - ativas são 
apropriadas.

Encontram- se em perigo de serem esmagadas por 
concorrentes imitadores.

Fonte: Urban et al. 1987. Essentials of New Product Management. Prentice Hall Inc. New Jersey 
EUA. p. 21.

Estratégias Reativas são Apropriadas para as 
Organizações que:

Requerem concentração em produtos ou mercados 
existentes.

Competência para rapidamente entrar com uma 
estratégia “segunda porém melhor".

Recursos e tempo necessários para desenvolver 
novos produtos.

Que pretendem 
mercados.

Capacidade para obter patentes e penetração de 
mercado.________________________________ _
Habilidade para introduzir grandes volumes ou 
grandes margens de mercado.

Encontram-se em cadeias 
dominadas por outro inovador.

As Organizações com ssas Características 
Deveriam Usar Estratégias Pró - ativas

Podem alcançar 
inovação.
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T NÃO
SIM

NÃO

NÃO►

NÃO
SIM

REPOSIÇÃO

Por outro lado, GRUENWALD (1988) ao analisar a taxa de sucesso dos

produtos no mercado, caracteriza algumas das razões pelas quais os produtos

fracassam. O quadro 2.3 mostra alguns estudos de empresas consultoras,

evidenciando as taxas de fracasso de produtos de várias empresas e marcas ao

longo dos anos, desde 1955 até 1981.

Figura 2.2.- Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços
Fonte: Urban G., et ai. 1987. Essentials of New Product Management. Prentice-Hall, Inc. New 
Jersey. EUA. p.26.

TESTE
Propaganda e Teste de Produto 
Preteste
Teste de Marketing

DESIGN
Mapeamento
Posicionamento de Produto
Conceito
P&D e marketing Mix

IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE
Definição de Mercado
Geração da Idéia

I

GERENCIAMENTO DO CVP 
Análise de Respostas do Mercado 
Defesa Competitiva
Inovação na Maturidade
Gerenciamento de Portafolio de Produtos

T FIM

INTRODUÇÃO
Planejamento do Lançamento
Moniotoramento do Lançamento

f SIM

V SIM



35

as

desconhecidos.

concorrência,

ir / não ir,

Quadro 2.3.- Estudos de Taxas de Fracasso de Novos Produtos

Ano Empresas Estudadas

1955 200

Fonte: Gruenwald. G. 1988. New Product Development. NTC Business Books. Illinois. EUA. p.12.

I

Planejamento:

. O produto não se enquadra dentro da estratégia da empresa.

. O produto não se enquadra dentro da expertise da empresa.

. A distribuição do produto não é um ponto forte.

. Os requisitos básicos de retorno sobre o investimento e retorno sobre as 

vendas não se encaixam nas margens praticadas pela empresa.

. O custo de entrada do produto é uma forte barreira.

. Os padrões de manufatura, compra e qualidade são

. A análise de mercado é inadequada.

. A empresa não pode fazer frente às forças competitivas da

uma vez lançado o produto.

. As considerações a respeito de tempo, orçamento e decisões de 

são pouco definidas.

Empresa de 
Pesquisa

New Products Institute,
Inc.

A. C. Nielsen
Arthur Gerstenfeld

A.C. Nielsen
Mansfield and Wagner 
Booz, Allen & Hamilton

1962
1969
1971
1975
1981

Taxa de Fracasso 
(%) 
81

103 marcas
158

204 marcas
18
7ÕÕ

46
7?
53
68
35

Dentre as razões pelas quais os produtos fracassam, Gruenwald (op. cit.) 

descreve como as mais importantes, aquelas que surgem como uma 

consequência de falhas na concepção e prática de: planejamento, gerenciamento, 

conceito do produto, execução, pesquisa, tecnologia e "timing", citando como 

exemplo algumas razões para as falhas:
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apoie e

Conceito de produto:

. O produto não oferece um benefício, que além de ser único, seja 

suficiente.

Execução:

.Existem defeitos de produto.

pequena

. Oferece um único benefício, porém um pobre relacionamento preço/valor.

. O produto tem um único benefício, porém está fora da sincronização com 

o mercado em termos de tendências psicográficas e demográficas, etc.

. O produto é inovativo demais, muito na frente do mercado.

. A mensagem do produto é complicada, difícil de ser comunicada.

. A margem de lucro não é suficiente para romper velhos hábitos do 

mercado, justificar despesas elevadas, mudar padrões de comportamento de 

consumo, etc.

. Existem constrangimentos relacionados com orçamento, tempo, 

manufatura, força de vendas e comunicação - mudança de sinais - devido 

a eventos não esperados.

I

Gerenciamento:

. Não existe um "patrocinador” interno, ou seja uma pessoa que 

cuide do produto.

. A introdução do produto é pobremente gerenciada.

. Não existe sistema de informação gerencial que permita comunicação em 

mão dupla.

. A direção e metas do gerenciamento são confusas e inconsistentes.

. O departamento que lidera a introdução do produto não é aquele que 

deveria fazê-lo.

. O produto oferece benefícios em excesso.

. O produto oferece um único benefício, porém preenche uma necessidade
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. O target do produto está erroneamente definido.

. A marca do produto não é a correta.

. O preço não está bem formulado.

. Tem fraca distribuição.

. O produto não está localizado na praça correta.

. A empresa tem uma fraca operação de vendas.

. Os benefícios do produto não são comunicados corretamente.

. Uso de mídia pouco apropriada.

. O produto não está bem posicionado.

. Imagem pouco precisa.

. Existem problemas técnicos.

. A engenharia do produto está superdimensionada.

. A embalagem não é adequada.

. O orçamento de desenvolvimento e introdução foram sub ou super 

utilizados.

Os autores acrescentam que a falta de pesquisa de mercado é um dos principais 

problemas para o fracasso dos novos produtos. Complementarmente, um dos 
problemas mais comuns está relacionado com o momento no qual inicia-se a 
produção em volumes comerciais. Nesse momento, salienta o autor, surgem 
problemas relacionados com as interfaces, basicamente a interface P&D e 
Marketing.

2.5.- Integração Marketing- Tecnologia
Baseado nos conceitos de integração propostos por LAWRENCE; LORSH 

(1969), ..."unidade de esforço" e de BONONA et al. (1977), os quais sugerem que 

"...o estado de integração entre duas sub-unidades organizacionais existe, 

somente se entre elas se dá um contínuo intercâmbio de informação entre as 

partes e se as partes estão de acordo na autoridade de quem toma as
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envolvimento e

. Falta de comunicação,

. Falta de apreciação,

. Desconfiança e,

. Coleguismo

decisões..."; SOUDER (1986), propõe que a extensão de

relacionamento P&D - Marketing, pode ser considerada como a medida do grau 

de integração no processo de desenvolvimento de produto, dentro dos seguintes 

estágios:

. Durante o planejamento', ou seja antes do desenvolvimento de novos 

produtos: por exemplo, na aprovação de orçamento, estabelecimento de 

prioridades, metas e calendário.

. Durante o processo de desenvolvimento de produto; por exemplo, gerando 

idéias para novos produtos, estabelecendo critérios de desenvolvimento, 

conceitos de teste, desenvolvimento e comercialização.

. Na pós - comercialização; por exemplo, grupos multidisciplinares de discussão 

e revisão, para avaliação e redimensionamento do produto.

SOUDER (1980), num estudo realizado em 38 empresas de base tecnológica, 

sobre os principais problemas que caracterizam a interface Marketing - P&D, 

encontrou quatro diferentes tipos de problemas:

Segundo o autor, dentre os quatro tipos de problemas descritos acima, a falta de 

comunicação e o coleguismo, são facilmente contornáveis através de reuniões e 

não representam risco para a eficiência da organização. Os problemas 

relacionados com falta de apreciação e desconfiança, são muito mais severos. 

Quando esse tipo de problema ocorre, muitas horas/homem são perdidas, 

produzindo paradas nas operações por períodos longos de tempo. Portanto, as 

decisões importantes que devem ser tomadas, também são prorrogadas, 

ocasionando queda nas taxas de sucesso de produto.
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Na coluna da direita do quadro 2.4, Marketing deve prestar muita atenção aos 

clientes, enquanto, na coluna da esquerda, o papel de Marketing é o de enfatizar 

a ajuda a P&D para entender as especificações de produto. O relacionamento 

entre P&D e Marketing também muda ao longo das linhas. Na linha de cima, P&D 

precisa de uma mínima assistência para a tradução. A próxima linha para baixo, 

indica o alto grau de interação entre Marketing e P&D na medida em que 

Marketing oferece assistência na explicação das especificações do produto. Na 

terceira linha, Marketing deve ser paciente com P&D na medida em que eles 

tentam determinar os meios técnicos apropriados para ajustar às especificações. 

Na última linha de baixo é necessário um processo de descoberta mútua na 

medida em que Marketing e P&D tentam esclarecer as especificações e meios 

técnicos.

O gerenciamento da interface P&D - Marketing é um problema complexo ao 

qual vários autores têm dedicado numerosos estudos, abordando de diferentes 

maneiras suas várias implicações. SOUDER (1981) mediante um estudo realizado 

em 38 projetos sujeitos a um relacionamento pouco efetivo Marketing - P&D, 

encontrou que 26 deles falharam comercialmente. Entanto, num outro grupo de 53 

projetos, onde constatou-se um bom relacionamento Marketing - P&D, somente 10 

foram classificados como comercialmente fracassados.

SOUDER (1987), citado por ROUSE (1992), ilustra o relacionamento 

Marketing-Tecnologia e explica em detalhe que com frequência existe conflito 

entre as duas funções, cujas causas incluem falta de comunicação, falta de 

integração, de apreciação e desconfiança. Nesse sentido, para entender como se 

daria um bom relacionamento Marketing - P&D, o autor propõe um modelo de 

condições clientes-desenvolvedores de produtos. Ver quadro 2.4. Onde o 

primeiro papel de Marketing é ajudar os clientes a entender suas próprias 

necessidades e traduzi- las em especificações de produto. O papel de P&D é o de 

entender as especificações de produto e os meios técnicos para satisfazer essas 

necessidades.
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Para o autor, um primeiro valor do modelo, é a maneira na qual distinguem-se 

formas apropriadas de interação entre Marketing e P&D. A forma da interação vai 

depender das condições do desenvolvedor e do cliente sintetizadas no modelo de 

condições de entendimento entre o consumidor e o desenvolvedor de produto 

quadro 2.4. O autor acrescenta que é muito provável que a falta de integração 

Marketing - P&D decorra da não existência de maneiras e procedimentos de 

adaptação entrer esses fatores.

. A qualidade das relações P&D - Marketing

. A estrutura organizacional

. As atitudes gerenciais

. Os métodos utilizados para organizar a atividade de desenvolvimento de 

produto.

GUPTA et al. (1987), ao se referirem à interface Marketing - Tecnologia, 

sugerem que as empresas de sucesso encaram essa interface como um desafio, 

não apenas como problema entre pessoas. Os autores salientam que desde o 

momento que a empresa está procurando uma aplicação das suas tecnologias, ou 

desenvolvendo um produto, tendo como base uma determinada necessidade 

percebida do mercado, o sucesso da inovação depende substancialmente do 

relacionamento Marketing - P&D. Segundo os autores, freqúentemente os erros 

ao integrar P&D e Marketing no processo de desenvolvimento de novo produto, 

podem resultar em superdimensionamentos no desenho do produto, no 

estabelecimento de preços e, basicamente, no desenvolvimento de produtos com 

pouco valor para o consumidor.

À luz de tais problemas, Gupta et al. (op. cit. 1987), conduziram uma pesquisa 

empírica no sentido de identificar as práticas gerenciais que diferenciam as 

empresas na obtenção de altos e baixos níveis de integração marketing - P&D. 

Eles encontraram quatro fatores que separam as empresas com alta integração 

daquelas com baixa integração. Os fatores são:
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processos.

ser

. Habilidade para identificar e responder rapidamente às mudanças de 

mercado e às circunstâncias tecnológicas;

. Capacidade para aprender no sucesso e no fracasso;

. Habilidade para se tornarem inovativas, agregadoras de valor e efetivas 

nos custos de desenho, desenvolvimento e manufatura de novos produtos e

ELMES;WILEMON (1992) citando GUPTA (1990), ao se referirem aos 

fatores determinantes da cooperação marketing e tecnologia nas organizações de 

base tecnológica, salientam que, num ambiente altamente competitivo e incerto 

como os que essas organizações operam, há que se desenvolver algumas das 

seguintes competências para se manterem competitivas:

ELMES; WILEMON (op. cit.) acrescentam que para desenvolver essas 

competências, as organizações de base tecnológica enfrentam uma situação 

paradoxal; elas precisam ser tanto diferenciadas (dispor de grupos 

especializados, através dos quais a incerteza do marketing e da tecnologia possa 

ser geranciada), quanto integradas ( dispor de grupos especializados com 

capacidade para colaborar entre eles, visando conseguir unidade de objetivos). A 

integração requer fluidez e intercâmbio de informação, recursos e suporte através 

das unidades funcionais e das fronteiras departamentais.
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Nível de Sofisticação dos Clientes

►

2.5.1.- O Tempo como Faciiitador de Sucesso na Relação Desenvolvimento de

Mercado e Desenvolvimento Tecnológico.

TÕPFER (1995) aponta como fator de sucesso o timing no desenvolvimento
do produto. A correlação entre desenvolvimento de produto e desenvolvimento

tecnológico deve ser reconhecida melhor e mais rapidamente. Por sua vez, isso

inclui a velocidade no desenvolvimento de produtos de modo a satisfazer os

mercados de uma maneira rápida e com produtos de qualidade. Por um lado, a

i

Nível de 
Sofisticação 
dos 
Desenvolvedores

Não entendem nem os 
meios técnicos nem a 

especificação do produto

Technology Pull 
com pouco Marketing

Entendem as 
próprias necessidades mas 
não podem traduzi-las em 
especificação de produto

Não entendem as 
próprias necessidades

Marketing 
Pesado

Entendem as 
especificação de 

produto c os meios 
técnicos para desenvolver 

novos produtos

Figura. 2.3.- Modelo de Condições Cliente - Desenvolvedor de Produto.
Fonte: Souder, W. 1987 in Rouse, W. 1992. Strategies for Innovation. John Willey & Sons Inc. 
EUA. p. 165.

Marketing Domina 
P&D

Muita Descoberta 
entre Marketing e 

P&D

Muita Paciência 
entre Marketing e 

P&D

Muita Interação 
entre Marketing e 

P&D

Entendem as 
próprias necessidades e 
podem traduzi-las cm 

especificação de produto

Entendem os meios 
técnicos mas não 

entendem a 
especificação do 

produto

Entendem a especificação 
do produto mas não os 

meios técnicos para desen
volvê-lo
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Somado a

essa

!

. Taxas de sucesso de penetração de produtos no mercado

. Alta qualidade em Marketing

. O tempo como fator chave para o marketing de produtos

. Estratégia de competitividade global

. Fatores de sucesso e fracasso

. Interface entre o gerenciamento e os grupos de trabalho 

. Orientação para o cliente dentro da empresa.

pressão por competitividade nacional e internacional aumenta, o que leva a um 

forte poder de concentração de mercados no sentido das empresas sobreviverem 

na concorrência. Por outro lado, existem mudanças a nível da tecnologia, o que 

faz com que o ciclo de vida dos produtos seja cada vez mais curto, 

isso, mudanças nos valores dos consumidores, propiciando outras 

ambientais . O ciclo de vida do mercado e o ciclo de vida do produto

mudanças 

podem ser 

previstos através do ciclo de vida tecnológico que se encontra entre ambos. É 

muito importante levar em consideração as consequências do estágio tecnológico 

para o planejamento. A mudança de um estágio tecnológico para um outro mais 

desenvolvido, não somente provoca altos custos de investimento, mas também 

reduz retorno e lucro. O autor salienta que com objetivo de realizar 

mudança no tempo correto, a correlação entre Marketing, P&D e Qualidade, deve 

ter alta relevância. A competência em Marketing deve ser a prioridade. Isto é, que 

as decisões estratégicas devem levar em conta o desenvolvimento tecnológico da 

empresa no sentido desenvolver competitividade. O autor acrescenta que, as 

empresas que elaboram produtos com uma base tecnológica forte, devem pensar 

cuidadosamente sobre as seguintes sete áreas. Em ordem de importância:
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CAPÍTULO 3

A PESQUISA

■

i

A revisão bibiliográfica realizada no Capítulo anterior evidenciou alguns 

consensos entre os autores pesquisados:

• Os esforços integradores pelo desenvolvimento de produto têm se tornado 

cada vez mais relevantes para a competitividade organizacional.

• A competitividade crescente decorre da convergência de vários fatores: o 

aumento da eficiência das instituições concorrentes, o aperfeiçoamento dos 

desempenho das cadeias de produção e distribuição, o encurtamento dos 

períodos dos ciclos tecnológicos, a crescente sofisticação dos consumidores, 

as frequentes mudanças culturais e as transformações em seus hábitos de 

consumo, a velocidade mais rápida dos ciclos de vida dos produtos

• Para ter sucesso no mercado global de hoje, as organizações precisam 

transformar suas estruturas funcionais segmentadas em estruturas funcionais 

integradas.

• A inovação de produto é um processo multidisciplinar onde todas as interfaces 

funcionais são importantes no processo de desenvolvimento de produto. Essa 

visão envolve um processo interdepartamental, durante todo o processo de 

desenvolvimento do produto, desde o momento de sua concepção até o 

momento de seus lançamento no mercado consumidor.

• A integração das diversas atividades empresariais (P&D, Marketing, 

Desenvolvimento de Produto, Recursos Humanos, Produção, Engenharia, 

Finanças, etc.) em torno do produto novo passa a ser o elemento central para 

maximizar resultados nesta área .

• A interface Marketing - P&D no desenvolvimento de produtos novos é uma 

atividade integradora, que influencia fortemente o sucesso do produto no 

mercado e que, na verdade, reflete um esforço de relacionamento, direto e
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3.1- O Problema

e

3.2.- Objetivos
Em decorrência do problema a ser pesquisado, os objetivos do trabalho 

investigatório estão expressos como segue:

Assim, o problema de pesquisa pode ser expresso através da seguinte 

pergunta - problema: “quais são, do ponto de vista do gerenciamento das 

inovações, os elementos relevantes à integração das atividades de P&D 

Marketing, em torno do processo de desenvolvimento de novos produtos?”.

indireto, de todas as atividades empresariais conectadas com a administração 

das inovações.

Por outro lado, vários dos estudos também revisados nesta dissertação, 

SOUDER (1980, 1981, 1987); GUPTA E WILLEMON (1990), GUPTA et al. (1987) 

e TÕPFER (1995), sistematicamente têm apontado, com apoio em pesquisas 

empíricas, que uma das causas mais expressivas no fracasso do desenvolvimento 

de produtos novos é a falta de integração entre P&D e Marketing. A falta de 

integração foi caracterizada pelos autores, como a ausência total ou a sua 

insuficiência de relacionamentos, entre os integrantes dessas, áreas em torno de 

todas as atividades que pudessem garantir o sucesso do produto no mercado. A 

integração é uma tarefa que demanda esforços na compatibilização de duas 

funções, com visões diferentes, na busca de um objetivo em comum. No processo 

de integração, acabam por ocorrer, problemas decorrentes das diferenças de 

percepções de cada função, principalmente aqueles relacionados à adoção de 

diferentes atitudes que acabam por se traduzir em fatores inibidores e/ou 

facilitadores do sucesso no desenvolvimento do produto.

Neste sentido, é que o presente trabalho pressupõe a realização de um 

estudo exploratório, com o sentido de contribuir para o entendimento dos 

elementos obstrutivos e/ou estimuladores dessa interação.
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3.2.1.- Objetivo gerai

3.2.2.- Objetivos Específicos

Especificamente, o trabalho terá os seguintes objetivos :

1.-

2-

■ O objetivo geral do estudo é o de contribuir para um melhor entendimento do 

problema proposto, de maneira a identificar, nos relacionamentos havidos entre 

as áreas de P&D e Marketing, os elementos obstrutivos e os facilitadores à 

eficácia do processo de desenvolvimento de produtos.

3.3. - Determinação do Tipo e do Método de Pesquisa
Segundo SELLTIZ et al. (1974), "....o objetivo da pesquisa é descobrir 

respostas para perguntas, através do emprego de processos científicos..". Dessa 

maneira, os estudos de acordo com seus objetivos específicos podem ser 

agrupados em quatro categorias:

• 1a. - Familiarizar-se com um fenômeno ou conseguir nova compreensão do 

mesmo, permitindo a formulação de um problema mais preciso de pesquisa ou 

a criação de uma ou mais hipóteses novas;

• 2a. - Apresentar precisamente as características de uma situação, um grupo ou 

um indivíduo específico, com ou sem hipóteses específicas iniciais a respeito 

da natureza de tais características;

Analisar a natureza da interface Marketing e P&D.

Identificar as formas de integração Marketing - P&D voltadas à 

obtenção de sucesso no lançamento de novos produtos no mercado.

3.- Identificar as principais barreiras existentes e os principais estímulos 

havidos para a integração entre marketing e P & D.
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Por outro lado, segundo CASTRO (1977), o estudo de caso é um recurso 

científico no momento em que não é possível fazer um estudo agregado, 

completo, passível de analisar todas as variáveis de um todo. Ou seja, um estudo 

científico pode buscar a identificação de relações mediante o estudo de frações 

de diferentes tamanhos do universo de fatos considerados. De igual maneira e 

corroborando a posição de CASTRO (op. cit), SELLTIZ et al. (op.cit.1974) 

sugerem que a compreensão de uma situação ou fato pode ser realizada através 

de exemplos selecionados, que representam casos e que, a partir desses casos,

Com base nesses objetivos, os mesmos autores classificam os estudos em:

- Exploratórios: relacionados ao primeiro objetivo, e cuja função principal 

refere-se à identificação de variáveis, à descoberta de relações entre elas ou, 

então, à formulação de hipóteses para a orientação dos esforços do trabalho de 

pesquisa.

- Descritivos: relacionados ao segundo e terceiro objetivos, onde a questão 

fundamental é a exatidão, com a finalidade de reduzir o viés e ampliar a precisão 

da prova.

- Causais: relacionados ao quarto objetivo. Exigem processos dirigidos à 

identificação de nexos causais no fato/fenômeno estudado.

• 3a. - Verificar a frequência com que algo ocorre ou com que está ligado a algum 

outro assunto, geralmente, mas não sempre, com uma hipótese inicial 

específica, e;

• 4a. - Verificar uma hipótese de relação causal entre variáveis.

presente trabalho apresenta caráter exploratório, 

conhecimento existente sobre o tema, através do

Nesse sentido, o 

buscando ampliar o conhecimento existente sobre o tema, 

reconhecimento da natureza da integração P&D - Marketing, das variáveis aí 

presentes e das formas como se relacionam à busca de maior sucesso, para o 

lançamento do novo produto, no mercado de sua atuação.
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• a forma de pergunta de pesquisa,

• a extensão de controle que o pesquisador possui sobre os eventos

comportamentais atuais, e

• o grau de focalização sobre eventos atuais em oposição aos históricos.

Quadro 3.1.- Estratégias de Pesquisa em Ciências Sociais

ESTRATÉGIA

COMO, POR QUEEXPERIMENTO SIM SIM

NÃO SIMSONDAGEM

NÃO SIM/NÃOANÁLISE DE ARQUIVO

NÃO NÃOCOMO, POR QUÈHISTÓRIA

NÃOCOMO, POR QUÈ SIMESTUDO DE CASO

Essas características definem cinco estratégias de pesquisa em ciências sociais: 
experimentos, sondagens, análise de arquivos, história e estudos de caso. O 
quadro 3.1.- a seguir sintetiza o pensamento de Yin.

QUEM, O QUÊ, ONDE, 
QUANTO

QUEM, O QUÈ, ONDE, 
QUANTO

PERGUNTA DA 
PESQUISA

REQUER CONTROLE 
SOBRE OS EVENTOS 

COMPORTAMENTAIS?

FOCALIZA 
EVENTOS 
REAIS?

é possível verificar cientificamente a maneira como o fenômeno se processa. 
Embora YIN (1989), aponte como erro, a associação das várias estratégias de 
pesquisa - estudos de caso, levantamentos históricos e experimentos 
hierarquia de estudos -exploratório, descritivo e causal - ratifica a posição de 

CASTRO na medida em que atribui ao estudo de caso as mesmas funções e 
aplicações. Para YIN, a estratégia de pesquisa é determinada por três elementos:

Fonte:Yin, R. K.1989. Case Study Research: design and methods. Sage Publications, Califórnia, EUA 

p.17.
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Sendo o objetivo desse estudo investigar os processos que ocorrem na 

interface Marketing - P&D, e considerando-se os elementos referentes às 

metodologias de pesquisa, o estudo de caso revelou-se metodologicamente mais 

adequado ao tratamento investigatório do problema inicialmente proposto. Trata- 

se de estratégia de abordagem que responde à necessidade de exploração de 

uma situação carente de um conjunto de resultados claros.

O estudo de caso, segundo esse autor, tem lugar distinto na pesquisa de 

avaliação, com pelo menos quatro tipos de aplicações possíveis. A primeira 

refere-se às ligações causais das intervenções na vida real. A segunda, é a 

descrição do contexto da vida real na qual uma intervenção tenha ocorrido. A 

terceira refere-se à descrição a partir de um caso ilustrativo. Finalmente, a última 

aplicação refere-se à estratégia do uso do caso para explorar situações que não 

apresentem um conjunto de resultados claros.

CAMPOMAR (1991), reforça o uso do método de caso para pesquisa em 

Administração, quando salienta que o estudo intensivo de um caso permite a 

descoberta de relações que não seriam encontradas de outra forma. As análises 

e inferências, no contexto desse tipo de estudo, são feitas por analogia de 

situações, respondendo principalmente às questões do tipo por que e como.

YIN, (op.cit.), sustenta que o projeto para um estudo de caso pode considerar 

as alternativas de caso único ou múltiplo. O estudo de caso único ocorre quando 

a pesquisa é realizada em uma única organização ou evento objeto de estudo, 

sendo semelhante a um experimento único. Essa alternativa pode ser utilizada 

quando o caso apresenta os elementos necessários para testar as hipóteses 

teóricas do estudo. No estudo de caso múltiplo, a pesquisa é realizada em mais 

de uma organização ou evento objeto de estudo, permitindo análises 

comparativas. Apesar dessa vantagem, o estudo de caso múltiplo apresenta a
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3.4.- Estrutura Conceituai
Com

Figura 3.1.- Estrutura Conceituai da Interface Marketing - P&D

A estrutura permite classificar e ordenar o conjunto de fatores que podem 

influenciar no relacionamento Marketing - P&D. Esses fatores, toda vez que 
comparados com as diferentes realidades das empresas, podem levar à 
identificação de vários tipos de elementos que podem ser tanto facilitadores 

quanto inibidores no relacionamento Marketing - P&D para a obtenção do sucesso

desvantagem de exigir um esforço que pode superar a capacidade de um 

pesquisador individual.

NATUREZA DA 
INTERFACE

BARREIRAS E 
FACILITADORES

QUALIDADE DA 
INTERFACE

BARREIRAS E 
FACILITADORES

SUCESSO NO 
DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS PRODUTOS

a finalidade de fornecer suporte à investigação e permitir a 
operacionalização de conceitos elaborou-se uma estrutura conceituai para o 

estudo da interface Marketing - Tecnologia, sintetizada na Figura 3.1.
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Atitudes Gerencias

do desenvolvimento de novos produtos. A estrutura está baseada no conceito de 

integração proposto por SOUDER (op.cit. 1986) e explora:

1) as duas dimensões da integração: a natureza da interface e a 

qualidade da interface e,

2) o sucesso no desenvolvimento de novos produtos.

Em cada dimensão encontram-se contidos os fatores que levam ao sucesso da 

inovação, os quais são analisados junto às empresas. Os fatores analisados são:

. Mecanismos utilizados na integração (qualidade da interface)

Organização para a atividade de desenvolvimento de produto

. Formação de equipes por produto, por projeto, ou matriz 

gerencial, através de tarefas temporárias, através de departamentos 

separados de novos produtos, ou através de comités.

Qualidade do relacionamento

. Relacionamento participativo

. Sistemas de retaguarda compartilhados entre P&D e Marketing

. Oportunidades de comunicação

. Promoção da integração

. Tolerância a falhas
í

. Organizacionais (natureza da interface)

Estrutura Organizacional

. Clareza nos papéis, autoridade e responsabilidade

. Tomada de decisão descentralizada

. Participação crescente ao longo dos níveis hierárquicos

. Proximidade física
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porumconcorra ema

. Sucesso no desenvolvimento de novos produtos

Avaliação pós-comercialização

Tempo de desenvolvimento de novos produtos

Impacto no mercado

. Vis à vis com outras experiências internas e da concorrência 

Frequência na introdução de novos produtos

. Envolvimento mais cedo possível dentro do processo de 

desenvolvimento de novos produtos

. Solução de conflitos: causas dos conflitos

Fluxo de informação

Avaliação pós-comercialização

3.5.- Definição do Caso e Unidades de Análise
O caso a ser estudado pode ser definido como o estudo da integração 

Marketing - P&D no desenvolvimento de novos produtos, tendo em vista sua 

influência na taxa de sucesso do produto no mercado.

A unidade de análise é o projeto de desenvolvimento de produto. Foram 

estudados cinco projetos diferentes, sendo que três deles pertencem a um mesmo 

grupo empresarial, mas em diferentes unidades de negócios e, os dois restantes, 

pertencem a empresas diferentes.

A escolha das empresas obedeceu aos seguintes critérios:

• Que a empresa tenha base tecnológica

• Que sua estrutura tenha departamento de Marketing e departamento de

P&D

• Que a empresa faça investimentos consistentes em P&D

• Que a empresa concorra em um mercado caracterizado 

diferenciação tecnológica
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I • Que a empresa esteja vivenciando problemas relacionados á integração

Marketing- P&DI

Dessa maneira, foram selecionadas: o Grupo Rhodia Ster, a Freios Varga e a

Johnson & Johnson. Dentro dessas organizações foram estudados projetos de

novos produtos desenvolvidos com sucesso ou fracasso mercadológico. As

unidades de negócio e os produtos estão identificadas no quadro seguinte:

Produtos

Garrafas

RHODIA

3.- Filmes PoliesterRHODIA

FREIOS VARGA

JOHNSON & JOHNSON

Os casos analisados em cada empresa foram escolhidos, conforme os critérios

descritos, conforme a orientação dos próprios gerentes da unidade de negócios.

Cada caso tem uma característica diferente e pode ser, indistintamente, de

sucesso ou de fracasso.

3.6.- Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados
Procurando orientar a coleta de dados foram definidas as seguintes áreas de

interesse para a observação e o questionamento, às quais deram ensejo à

formulação do questionário:

Área 1.- Tipo de relacionamento existente entre as funções de P&D e

Marketing e principais relações apresentadas nos processos e nas atividades de

1

i

Unidades de Negócio

1.-Embalagens

2.- Fibras Acrílicas

4.- Reposição

5.- Absorventes

Crylor Micro

Filme Poliester para Impressão 12IC 

Líquido para Freios 

Toalhas Absorvente

Quadro 3.2.- Empresas Estudadas.
Empresa 

RHODIA
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. documentos

Foram escolhidos os seguintes métodos e fontes de coleta de dados:

e

b) Análise documental de arquivos

Com a finalidade de conhecer os processos internos interdepartamentais, 

o fluxo de informação, o desempenho global da empresa e as estratégias 

corporativas, foram analisados:

desenvolvimento de produto. Formas estruturais sob as quais essas relações 

estão sendo integradas na organização.

Segundo YIN (op. cit.) um dos princípios básicos para a coleta de dados em 

um estudo de caso é a utilização de múltiplas fontes de evidência. Sendo estas:

. arquivos gravados

. entrevistas

. observação direta

. observação participante e artefatos físicos.

a) Análise de publicações especializadas

Utilizados para a análise, publicações especializadas tais como anuários 

estatísticos, estudos económicos e setoriais, relatórios de organismos 

internacionais e estudos de mercado que permitam a obtenção de dados relativos 

às variáveis do setor.

Área 2.- Nível de qualidade desse relacionamento. Relacionamentos 

conducentes à eficácia da integração pretendida.

Área 3 - Maneira de avaliação do sucesso no desenvolvimento do novo 

produto no mercado. Parâmetros utilizados.
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. relatórios internos

I

c) Entrevistas Individuais

Representa a base mais importante para a obtenção de dados primários.

As entrevistas individuais foram realizadas utilizando como instrumento um roteiro

com questões abertas, de maneira a permitir a completa cobertura dos tópicos em 

estudo.

. considerações preliminares

. decisão do conteúdo das questões

. decisão no formato da resposta

. decisão sobre a formulação das perguntas

. balanços anuais publicados

. memorandos internos

. depoimentos gravados dos principais executivos envolvidos

PARASUNURAMAN (1991), define o questionário como um conjunto de 

perguntas desenhadas para gerar dados necessários visando à conclusão de 

uma pesquisa. A natureza dos dados obtidos através do questionário é a 

obtenção de dados primários, que podem ser utilizados tanto para pesquisas 

exploratórias, quanto para projetos conclusivos.

Quanto ao desenho do questionário, KINNEAR (1981), ressalta que não 

existe um princípio determinado para se desenhar um questionário e que a 

própria experiência dos pesquisadores é o que leva à eliminação de erros. O que 

existe são certas regras no sentido de não repetir os erros já cometidos, 

correspondendo a qualidade do questionário, a habilidade de julgamento do 

pesquisador, ao claro entendimento da informação solicitada, a sensibilidade do 

rol do respondente e ao pré-teste. Descreve ao mesmo tempo, sete passos a 

serem levados em conta no desenho de questionários:
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empresa.

■

A obtenção dos dados primários foi realizada através de entrevistas 

individuais junto a cada um dos executivos de Marketing e P&D, de cada projeto, 

e ao responsável pelo projeto de desenvolvimento de novos produtos de cada

O instrumento utilizado foi um questionário, com questões abertas, objetivando 

constituir-se em roteiro para o questionamento. A intenção era a de oferecer o 

máximo de flexibilidade às entrevistas, cobrindo todas as áreas de interesse 

definidas anteriormente. 0 questionário consta de três blocos de perguntas 

baseadas na estrutura conceituai proposta. Cada bloco está composto por 

subgrupos de perguntas, contendo os aspectos relacionados aos fatores de 

sucesso. O roteiro de perguntas perseguiu o seguinte conteúdo:

. decisão das características físicas

. fazer um pré-teste, revisão final e desenho definitivo

PARASUNURAMAN, (op. cit.), identifica o desenho de um questionário 

como um processo que implica a sequência de tarefas inter-relacionadas, onde o 

ponto de partida é a tradução dos dados requeridos para um projeto, em um 

conjunto de perguntas. Neste sentido, o requisito importantíssimo para poder 

identificar o tipo apropriado de dados a serem coletados, é uma clara e correta 

definição do problema de pesquisa, os objetivos e as hipóteses.

Uma das funções mais importantes a serem desempenhadas pelas 

organizações durante o processo de inovação é coletar e processar informação 

do ambiente. Para GUPTA; WILEMON (op. cit. 1986) a estrutura organizacional é 

uma variável crítica que determina o potencial de processamento de informação 

entre as várias sub-unidades e o ambiente.

3.6.1.- Fatores Organizacionais e suas Definições Operacionais na Pesquisa
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a) Quanto à Estrutura Organizacional

2.- Tomada de decisão descentralizada:

1.- Clareza nos papéis, autoridade e responsabilidade:

Clareza e articulação na responsabilidade, via políticas estabelecidas, processos 

de desenvolvimento de novos produtos e descrição de trabalhos e tarefas.

Existe um consenso geral entre vários autores behavioristas sobre o 

conceito de estrutura organizacional. É conceituada em termos de complexidade, 

formalização, centralização e participação.

Complexidade: Para HAGE; AIKEN (1970) é uma função do número de 

especialistas e da sua profissionalização na organização,.

Formalização: Para KANUNGO (1979), é a ênfase estabelecida na organização 

em seguir regras e procedimentos na execução das tarefas e trabalhos. Segundo 

RIZZO et al. (1970), por um lado, a formalização pode causar pouco envolvimento 

entre os profissionais. Por outro, a falta de formalização pode resultar na 

ambiguidade de papeis.

Centralização: ZALTMAN et al. (1973) definem centralização em termos de 

hierarquia de autoridade e grau de participação na tomada de decisão. Quanto 

mais alto o grau no qual a decisão é tomada dentro da organização, menor é a 

participação no processo decisório e portanto maior é a centralização. Indicam 

que uma estrita ênfase na hierarquia de autoridade reduz o clima inovativo 

encorajando os indivíduos a fornecerem somente feedback positivo das tarefas 

por eles desenvolvidas. Ao mesmo tempo, a reduzida participação decorrente do 

uso excessivo da hierarquia, pode barrar novos insights no processo de inovação.

Um alto grau de descentralização é caracterizado pela delegação de autoridade 

dos gerentes em relação a assuntos importantes. Um baixo grau de 

descentralização é caracteizado pela aprovação constante do gerente, inclusive 

para assuntos que são de menor importância.
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5.- Tolerância à falhas:

Refere-se à tolerância que a diretória tèm em relação a incerteza na tentativa de 

geração de novas idéias no processo de desenvolvimento de novos produtos, ou 

em qualquer estágio do processo. A tolerância indica incentivo a criação de novas 

idéias.

3.- Participação crescente ao longo dos níveis hierárquicos:

A participação crescente ao longo dos níveis hierárquicos inclui todos os níveis 

de P&D e Marketing em relação ao desenvolvimento de novos produtos, de 

maneira a permitir uma maior criatividade.

4.- Proximidade física:

A proximidade física dos departamentos de P&D e Marketing facilita a 

comunicação, melhora o entendimento e aumenta a confiança e pode reduzir o 

tempo de desenvolvimento do produto.

b) Quanto às atitudes gerenciais
Para SOUDER;CHAKRABARTI (1978), o tipo de gerenciamento exercido 

pode prover um ambiente, podendo tanto inibir quanto conduzir ao 

desenvolvimento de uma interface produtiva entre Marketing e P&D.. Os autores, 

ao analisarem os casos nos quais existe uma forte integração, encontraram que:

(1) sistemas de retaguarda foram utilizados por Marketing e P&D, e ambos os 

grupos sentiram responsabilidade conjunta pelo sucesso ou fracasso do projeto;

(2) ambos os grupos sentiram sinais de suporte da gerência, que permitiu criar 

clima para a integração.

As atitudes descritas a seguir, são consideradas importantes na construção de 

uma equipe integrada de Marketing - P&D.
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2.- Relacionamento participativo entre grupos:

Refere-se ao relacionamento entre os grupos de trabalho de P&D e Marketing. O 

relacionamento participativo se dá quando cada grupo pode confrontar o outro de

7.- Oportunidades de comunicação:

São as oportunidades que os gerentes de P&D e Marketing propiciam para 

facilitar a comunicação a respeito dos problemas que cada departamento tem, de 

forma a buscar um melhor entendimento das necessidades de cada um, assim 

como das perspectivas e limitações, um em relação ao outro.

6.- Sistemas de retaguarda compartilhados entre P&D e Marketing:

Refere-se a divisão da responsabilidade entre os grupos de P&D e Marketing 

pelo fracasso de um produto, assim como também do crédito pelo sucesso.

3.6.2.- Mecanismos Utilizados na Integração Marketing-P&D e suas Definições 

Operacionais na Pesquisa 

a) Qualidade do Relacionamento

Segundo GUPTA et ai. (op. cit. 1987), a qualidade do relacionamento 

existente entre os grupos de P&D e Marketing, tem sido de grande impacto no 

grau de integração atingido pelas empresas. Para os autores, dentre as 

características mais comuns nas empresas com um grau elevado de integração, 

citam as seguintes: organização para a atividade de desenvolvimento de produto, 

relacionamento participativo entre os grupos de trabalho, envolvimento o mais 

cedo possível de ambos os grupos no processo de desenvolvimento de produto, e 

solução rápida de conflitos e fluxo de informação nos dois sentidos.

1.- Organização para a atividade de desenvolvimento de produto:

A maneira como se organizam as equipes multidisciplinares: por produto, por 

projeto ou matriz gerencial, através de tarefas temporárias, através de 

departamentos separados de novos produtos, através de comités, etc.
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uma maneira construtiva e cada um se interessa no entendimento dos diferentes

pontos de vista.

da

3.6.3.- Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos e suas Definições Operacionais 
na Pesquisa 

Através

5.- Fluxo de informação:

O tipo de informação formal e informal que é compartilhada entre P&D e 

Marketing e vice-versa. Os níveis através dos quais a informação flui.

3.- Envolvimento mais cedo possível dentro do processo de desenvolvimento de 

novos produtos.

Ou seja, o envolvimento de P&D e Marketing nos estágios iniciais do processo de 

desenvolvimento de produto. Esse envolvimento permite enxergar as reais 

necessidades do consumidor e portanto o desenvolvimento de produtos que 

satisfaçam essas necessidades.

4.- Solução de conflitos:

Os conflitos são solucionados de uma maneira rápida e nos níveis hierárquicos de 

preferência mais baixos, sem necessidade de centralização para a sua solução. 

Os conflitos mais típicos são devidos a diferenças pessoais, desacordos a 

respeito de necessidades de mercado, prioridades não estabelecidas, ou 

diferentes pontos de vista sobre o cronograma.

análise de alguns elementos como avaliação pós- 

comercialização, tempo de desenvolvimento dos novos produtos, impacto dos 

produtos no mercado, frequência na introdução de novos produtos, taxas de 

sucesso nos produtos lançados e os critérios utilizados para determinar o sucesso 

do produto, é possível medir os resultados da integração havida nos vários 

projetos descritos.
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a

5.- Taxas de sucesso nos produtos lançados.

6.- Critérios utilizados na determinação de sucesso do produto.

evitando

4.- Frequência na introdução de novos produtos:

A política da empresa em termos de introdução de novos produtos no mercado 

em relação a sua estratégia.

1.- Avaliação pós-comercialização:

A maneira como é avaliado o produto após a comercialização com a finalidade de 

melhor entender as causas das falhas e os acertos em função do desempenho do 

novo produto no mercado.

2.- Tempo de desenvolvimento de novos produtos:

Refere-se ao tempo que os produtos levam no processo de desenvolvimento, 

para serem lançados no mercado. Ou seja, desde sua concepção até 

introdução no mercado.

3.- Impacto no mercado vis á vis com outras experiências internas e dos 

concorrentes:

3.7.-Validade, Confiabilidade e Limitações da Pesquisa
Para garantir a validade da pesquisa, MATTAR (1992), 

subjetividades, recomenda o uso da seguinte abordagem metodológica:

Uma comparação do produto em questão entre outras experiências, tanto internas 

na empresa quanto da concorrência, em termos de participação no mercado, 

qualidade percebida, comportamento do consumidor, etc.
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A confiabilidade da pesquisa está garantida através da documentação 

existente na empresa e depoimentos dos seus principais executivos, junto aos 

quais foram aplicados os questionários.

. seleção de variáveis específicas a serem estudadas

. utilização de várias fontes de evidência

. procurar o ajuste dos resultados às hipóteses teóricas de estudos

A validade externa da pesquisa não pode ser garantida devido ao fato de os 

resultados somente terem validade para as empresas pesquisadas. As 

generalizações analíticas somente serão possíveis mediante a replicação do 

estudo de forma descritiva e inferencial.
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CAPITULO 4

ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Com a finalidade de obter diferentes pontos de vista a respeito de um

mesmo assunto, foi aplicado o mesmo questionário tanto para o gerente de P&D

quanto para o gerente de Marketing. Durante a análise, apenas quando houver

diferenças nas respostas entre um e outro gerente, far-se-á a devida menção.

A análise dos dados não objetiva a comparação entre os diferentes casos,

diferentesdirigindo-se doslevantamento comportamentosapenas ao

relacionados aos elementos da estrutura conceituai proposta para o estudo.

Assim, a análise seguiu a ordem dos elementos contidos na estrutura conceituai,

considerando cada projeto, em separado, e agrupado por bloco de perguntas.

O questionário acha-se anexado à presente dissertação como ANEXO 1

Obediente à lógica apresentada no Capítulo III, os projetos foram

classificados aqui de forma mais completada e da maneira que se segue:

EmpresaProduto Setor

Reposição

Johnson & JohnsonAbsorventes

3

Quadro 4.1.- Projetos Pesquisados
Projeto

Químico
Químico

P1
P2
P3

P4
P5

Garrafas
Crylor Micro 

Filmes Poliester 
para Impressão 

Líquido para Freios 
Toalha Absorvente 

Care Free

Unidade de
Negócio 

Embalagens 
Fibras Acrílicas 
Filmes Poliester

Rhodia
Freios Varga

Rhodia
Rhodia

Químico 
Autopeças 
Químico e 

Farmacêutico
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4.1. Estrutura da Análise

3.- Qualidade do relacionamento:

Os resultados estão apresentados, incluindo os dados dos cinco projetos no 

bloco correspondente de perguntas, da seguinte forma:

4.2. Tabulação dos Dados e Resultados Encontrados
Com a finalidade de sintetizar a informação, foram elaborados quadros 

contendo o conjunto de informações colhidas nas entrevistas.

4.- Sucesso no desenvolvimento de novos produtos:

. perguntas 13 a 18

P1, P2, P3, P4, P5

2.- Quanto às atitudes gerenciais: 

. perguntas 5 a 7 

P1,P2,P3,P4,P5

1.- Quanto à estrutura organizacional: 

. perguntas 1 a 4

P1, P2, P3, P4, P5

. perguntas 8 a 12

P1, P2, P3, P4, P5
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4.2.1.- Quanto à Estrutura Organizacional

PROJETO 1:

1.- Não existe uma definição clara quanto à descrição de trabalhos e tarefas.

Cada envolvido sabe qual é o seu papel como decorrência de suas funções, mas

não existem papéis definidos formalmente quando se trata de trabalhar em

equipe. A responsabilidade e a autoridade estão a cargo do coordenador do

Estrutura Organizacional

4. Proximidade física2. Tomada de decisão

P1

P2

P3

P4

P5

1. Clareza e 
definição de 

papeis

Nâo há centralização. O 
trabalho é em equipe.

Para Marketing: não há 
centralização.
Para P&D: há 
centralização.

Centralizada. As 
decisões são tomadas 
ao nível de gerência e 
informadas aos outros 

níveis

Para Marketing: 
centralizada.

Para P&D: não 
centralizada.

Não existe participação 
de outros níveis. Pode, 
entretanto, ocorrer de 

maneira informal

Plena participação, 
sem preocupação de 
níveis hierárquicos.

Há participação de 
outros níveis nas 

reuniões de trabalho.

Não existe, 
formalmente. 

Normalmente, só os 
gerentes participam

3. Participação ao 
longo de níveis 

hierárquicos mais 
baixos

Não há. A distância 
compromete o 

acompanhamento de 
prazos e de outras 

decisões

PZ P&D: não há 
centralização. Há 

autonomia em todo 
processo decisório 

PZ Marketing: há 
centralização nas 

decisões estratégicas.

Toda a equipe de P&D 
é envolvida nas 

decisões. Marketing 
também participa 

intensamente em todas 
as decisões

Quadro 4.2.- Tabulação dos Resultados das Perguntas 1 a 4.
Fatores Organizacionais

Existe manual de 
procedimentos, 

explicitando todas 
as definições. 
Existe clareza 

nessas definições. 
As descrições estão 

manualizadas.

Não há clara 
definição dos 

papéis. As 
definições se dão 

informalmente 
As definições estão 

previstas em 
manual, certificado 

pelo ISO 9000. 
Contudo, nem 

sempre são 
____ seguidas____  

As definições estão 
expressas 

claramente no 
manual de 

procedimento, 
credenciado pelo 

ISO 9001

A proximidade física 
permite maior 

entendimento do 
______ mercado.______  

Não há proximidade 
física entre os 

departamentos. Esse 
distanciamento não é 

visto como um 
obstáculo à integração.

Há proximidade física, 
facilitando a 

comunicação e 
encurtando o tempo de 

desenvolvimento. 
Não há proximidade.

PZ Marketing: não 
incomoda.

PZ P&D: compromete 
aceitação do produto.
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3.- Existe participação de outros níveis. Nas reuniões de P&D participam os 

gerentes e os integrantes da equipe (técnicos, laboratoristas e outros). Um 

engenheiro pode ser o coordenador do projeto.

4.- Existe proximidade física entre as duas áreas, o que facilita a comunicação, 

encurta o tempo de desenvolvimento do produto e o tempo para tomar decisões. 

Também é possível ver e tocar o produto.

2- Para Marketing a tomada de decisão é centralizada. Geralmente, são decisões 

que implicam investimento e quem pode tomá - las é o gerente da unidade de 

negócios. Para P&D não há centralização. Há delegação de autoridade por parte 

do gerente de P&D, que preocupa - se fundamentalmente com os resultados 

esperados. Existe centralização com as decisões relacionadas especificamente 

com o projeto.

2.- A tomada de decisão é centralizada nos níveis gerenciais. As decisões ali 

tomadas, são informadas aos outros níveis hierárquicos.

PROJETO 2:
1.- Existe manual de procedimentos para novos produtos, porém nem sempre é 

seguido. Culturalmente a empresa não se submete a uma regra estabelecida. A 

obediência ao manual pode gerar impacto negativo quando o projeto se perde no 

caminho e, positivo, quando ele é consistente.

O manual de procedimentos para novos produtos está devidamente credenciado 

pelo ISO 9000.

3.- Para P&D não existe participação formal explicitada. Nos projetos 

normalmente não são incluídos outros níveis hierárquicos que não sejam os 

gerentes. Eles tomam as decisões e comunicam aos subordinados o que deve ser 

feito.
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enovos.

2.-

3.- A participação no desenvolvimento de novo produto não é frequente. Não 

existe envolvimento por parte dos diferentes níveis hierárquicos. Pode acontecer 

de uma maneira informal.

Não existe consenso na informação dos gerentes. Para o gerente de 

Marketing, não existe centralização; para o gerente de P&D, há centralização uma 

vez que as decisões são tomadas a nível de gerente de projeto. Ou seja, a 

tomada de decisão é relativamente hierarquizada.

4.- Não existe proximidade física. Os departamentos de P&D e Marketing distam 

130 Km. Para Marketing, isso não incomoda nem compromete o sucesso do 

produto. Para P&D essa distância produz uma demora no conhecimento das 

reações do cliente. P&D não conhece a opinião do mercado, senão através dos 

relatos de Marketing.

P&D não está perto do mercado porque Marketing não permite. Isso acarreta uma 

enorme dificuldade para o gerente de P&D, sobretudo na avaliação de certos 

aspectos relevantes, relacionados com o mercado, e que devem ser conhecidos 

com P&D.

processo de 

das

4.- Não existe proximidade física entre os departamentos. Distam 300 kms, entre 

si. Os contatos entre os gerentes de P&D e Marketing são feitos através do 

telefone. Marketing se queixa da necessidade de contato para melhor 

acompanhamento de prazos e decisões de projeto. P&D percebe a mesma

PROJETO 3:

1.- Existe clareza na definição de papéis e funções no 

desenvolvimento de produtos novos. A descrição dos papéis 

responsabilidades e autoridades das pessoas e dos cargos é formalizada, através 

do manual de procedimentos de produtos novos credenciado pelo certificado ISO 

9001.
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2.- Não há centralização, trabalha-se em equipe.

I

3.- A participação no processo decisório é intensa, tanto a nível estratégico 

quanto a nível operacional. A decisão das atividades a serem realizadas são 

tomadas na célula do negócio, a nível gerencial. A realização de atividades é 

delegada para os outros níveis.

2.- Para P&D a tomada de decisão por parte do gerente não é centralizada. As 

decisões são tomadas com autonomia. O gerente envolve seu grupo de trabalho 

nas decisões.

Para Marketing as decisões de nível estratégico são centralizadas. As de nível 

operacional não.

3.- Existe plena participação, sem preocupação de nível hierárquico. Busca - se 

otimizar o trabalho através dos conhecimento com que cada um pode contribuir.

4.- Existe proximidade física, o que ajuda para que o pessoal técnico possa 

participar das pesquisas e escutar o mercado. Contribui para a agilidade e 

flexibilidade das atividades de desenvolvimento de produtos.

PROJETO 5:
1.- Existe um manual chamado Manual de Macroprocessos, que descreve cada 

processo e define papéis e objetivos.

necessidade e adiciona que a falta de proximidade não permite ao Marketing 

valorizar a função P&D.

PROJETO 4:
1.- Existe manual de procedimentos que é normalmente cumprido.
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4.2.2.- Quanto às Atitudes Gerenciais

4.- Não há proximidade física. Distam 150 km. A distância não é vista como um 

obstáculo porque há muita integração. Por exemplo, P&D acompanha todas as 

discussões de pesquisa em grupo (focus groups).

PROJETO 2:
5.- Existe muita tolerância por parte da diretória. É política da empresa encorajar 

os funcionários a terem iniciativa sem medo de errar.

6.- A responsabilidade pelo fracasso é compartilhada sempre. Tanto que, neste 

momento, procede-se à revisão da especificação técnica do produto com 

objetivos de relançamento do produto, que é considerado como fracasso.

PROJETO 1:
5.- O processo de desenvolvimento de produto é considerado de incerteza 

elevada. Cada passo do processo é avaliado e questionado quanto a sua 

continuação. Dessa maneira, diminui-se o risco. A diretória aceita os erros no 

processo. Para a minimização da incerteza tem-se recorrido à formação de 

parcerias entre os diferentes integrantes do grupo de projeto e os clientes da 

empresa ou, então, com os seus fornecedores e outros.

6.- O fracasso é compartilhado pelos dois departamentos. As correções de 

deficiências dos produtos também são discutidas por ambos os grupos e as 

soluções são buscadas pelos dois departamentos.

7.- Não. No caso o responsável pela comunicação é o coordenador do projeto, 

através de quem é viabilizada qualquer iniciativa.
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específicas para solução de problemas eventuais.

Atitudes Gerencias

P1

P2

P3

P4

P5

PROJETO 3:
5.- Para P&D não existe muita tolerância . Existe muita crítica com relação ao

atraso e demora nos processos, o que origina barreiras no relacionamento P&D e

Marketing. Para Marketing existe tolerância a falhas.

i

7.- Não existem maneiras formais de oportunidades de comunicação que permita 

o aproveitamento consecutivo das informações. Às vezes acontecem reuniões

Formação de parcerias entre 
empresa, clientes e 

fornecedores diminui o risco dos 
projetos. Há tolerância com 

falhas e erros.

Existe tolerância. Os projetos 
aprovados pela diretória, que se 

torna solidária com a equipe.

Existe tolerância com as falhas 
durante o processo. Não se 

admite falhas quanto à 
qualidade do produto.

P/ P&D não existe tolerâncias. 
Existem muitas críticas que 

prejudicam o relacionamento 
entre os departamentos.

P/ Marketing: existe tolerância 
ás falhas.

Muita tolerância. E política da 
empresa encorajar seus 
funcionários ao processo 

criativo.

5.- Toierância a falhas em 
relação à incerteza

Para P&D, a culpa pelo 
fracasso é atribuída por um 
departamento ao outro. Para 

Marketing o fracasso é 
compartilhado.

Compartilha-se toda a 
responsabilidade entre os 

departamentos.

Existe divisão total da 
responsabilidade entre os 

departamentos.

Responsabilidade pelo 
fracasso compartilhada 

sempre.

Propicia-se a comunicação 
através de reuniões formais e 

informais. Não existem programas 
especiais.

Comunicação facilitada através de I 
trabalho rotativo, programas 

educacionais, treinamento, etc.

Não existe esforços formais de 
incentivo á comunicação. Existe 

apenas informalmente. A gerência 
não propicia oportunidades de 

comunicação.

Não existe. Qualquer iniciativa 
deve ser viabilizada através do 
coordenador de projeto, que é o 
gerente da unidade de negócios.

7.- Oportunidades de 
comunicação

Não existem oportunidades de 
comunicação. O gerente de 
Marketing procura reprimir a 
comunicação que ele acha 

desnecessária. As comunicações 
ocorrem em reuniões formais de 

grupos de projetos

Quadro 4.3.- Tabulação dos Resultados das Perguntas 5 a 7.
Fatores Organizacionais

6.- Compartilhamento de 
responsabilidade pelo 

_______ fracasso_______  
A responsabilidade é 

compartilhada entre P&D e 
Marketing.
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6.- Existe divisão da responsabilidade de uma maneira total.

7.- Propiciam-se oportunidades de comunicação através de reuniões formais e 

informais, que ocorrem nos diversos estágios de desenvolvimento do produto. A 

organização por célula motiva a comunicação. Não existem programas especiais.

7.- Não existem oportunidades de comunicação. O gerente de Marketing procura 

reprimir a comunicação que ele acha desnecessária. Os departamentos se 

comunicam através de reuniões formais de grupos de projetos.

PROJETO 5:
5. - Existe tolerância a falhas. Acima de tudo existe uma relação de parceria. O 

risco é compartilhado por todos os membros da célula de negócio e a diretória. O 

risco é aceito, após as avaliações necessárias. Existe discussão e seleção de 

projetos que são apresentados à diretória para aprovação.

6. - Compartilha-se toda a responsabilidade porque o trabalho é realizado em 

grupo.

PROJETO 4:
5.- Existe tolerância para os processos de desenvolvimento de produto, mas não 

para falhas de produto. O produto deve ser perfeito em termos de qualidade, 

funcionalidade e aplicabilidade.

6.- Para P&D não existe a divisão de responsabilidade pelo fracasso. 

Normalmente a culpa é jogada de um para outro. Para Marketing, o fracasso é 

compartilhado.

7.- A comunicação é facilitada através de trabalho rotativo, programas 

educacionais, treinamento, etc. Elege-se um responsável por um tema que é 

apresentado mensalmente e discutido entre os participantes.
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9.- Não existe grupo de trabalho nem de Marketing nem de P&D.

12.- As informações enviadas de P&D para Marketing são basicamente de 

natureza técnica: relatório de desempenho do produto e especificações técnicas 

em geral, desenhos, capacidades, pesos, etc.

Marketing avalia as informações e aprova ou reprova o projeto em função das 

necessidades do cliente. Dos projetos que nascem, 90% vem por demanda dos

10.-0 envolvimento de Marketing ocorre principalmente, no início do processo, na 

definição (especificação) do produto e, no final, no teste de mercado e na 

avaliação do produto no mercado.

4.2.3.- Quanto à Qualidade do Relacionamento Existentes nos Mecanismos de 

Integração entre P&D e Marketing

PROJETO 1:

8.- Existe um grupo multidisciplinar, pressupondo a parceria entre empresa, 

fornecedor e cliente, com a seguinte composição:

. Rhodia: P&D, Marketing e Engenharia,

. Cliente: qualidade e desenvolvimento de produto (acompanha testes e 

avalia),

. Fornecedores: acompanham o processo para fazer adaptações às suas 

máquinas.

O coordenador do grupo é o gerente da unidade de negócios. Não existe 

responsável pelo projeto. A responsabilidade é centralizada no coordenador. A 

cobrança não é pelo projeto, mas pelos seus itens.

11.- Os conflitos são normalmente solucionados. São decorrentes principalmente 

da falta de definição de quem deve pagar os custos do desenvolvimento nas 

diferentes etapas, tanto a nível interno, quanto a nível dos clientes e 

fornecedores.
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9.- Não existem grupos de trabalho. Nem em P&D, nem em Marketing.

11.- Para Marketing, os conflitos decorrem das estimativas excessivamente 

otimistas do potencial dos mercados realizadas por P&D. Normalmente, tais 

conflitos são resolvidos, em conversações, realizadas através de encontros 

formais entre as áreas.

clientes. A informação de Marketing para P&D é muito aberta, sem restrições e 

seguem, geralmente, através de canais informais. Versa sobre dados de vendas, 

avaliação do produto, dados de clientes e serviços.

PROJETO 2:
8.- Não existe grupo multidisciplinar e nem equipe de projeto. O projeto é 

desenvolvido pelos departamentos, com responsabilidades independentes para 

cada departamento.

10.- O envolvimento se dá no teste de mercado. Não existe envolvimento formal 

de Marketing no processo de desenvolvimento de produto. P&D participa na 

modelagem estatística e no estudo da escala piloto para determinar certas 

variáveis técnicas.

12. - Marketing para P&D:

. dados sobre a qualidade no desenvolvimento (têxtil)

. dados de qualidade percebida por cliente (fiação)

- P&D para Marketing:

. dados do processo para verificar especificação de produto, conforme 

especificação técnica.

As informações estão disponíveis a nível gerencial.
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Não se aplica.

■

P 
s

p 
4

P 
3

P 
2

P 
1

Existe, a nível 
estratégico, à 

maneira de célula de 
negócio e, a nível 
operacional, nos 
moldes dos task 

forces.

Organizados por 
projetos. Não é 
considerada a 

hierarquia, apenas o 
conhecimento 

técnico.

Grupo 
multidisciplinar 
composto por 

empresa, cliente e 
fornecedores. 

Coordenador do 
grupo é o gerente da 

unidade de 
negócios.

Não existem grupos. 
O projeto é 

trabalhado em cada 
departamento.

Os grupos estão 
organizados por 

comités compostos 
por Marketing, 

produção, P&D e o 
gerente da unidade 

do negócio.

Não existindo 
grupos de 

trabalho, não 
existem 

relacionamen
tos através 

deles.

Participação 
intensa.

Marketing participa 
ativamente desde 
o começo até o 

final do processo 
de 

desenvolvimento.

Marketing está 
envolvido na 

maioria das etapas 
do processo de 

desenvolvimento.

Não existe 
envolvimento 

formal de 
Marketing no 

processo. 
Não é permitido o 

contato direto entre 
P&D e o cliente. 
As participações 
no processo são 

pontuais e isoladas

10.- Envolvimento 
de Marketing no 

processo de 
desenvolvimento 

de novos 
produtos

Envolvimento no 
início do processo 
(na definição) e no 

final no teste de 
mercado.

Conflitos 
decorrentes da 

falta de definição 
de quem deve 

pagar os custos 
do projeto em 
cada uma de 
suas etapas.

11.- Causas dos 
conflitos

P/ Marketing os 
conflitos 

decorrem do 
superdimensio- 

namento do 
mercado por 

parte de P&D.

Compartilha todo tipo de 
informação sem 

restrições e em todas as 
direções.

De marketing para P&D: 
ampla informação de 
mercado, produtos, 

concorrência, etc. De 
P&D para marketing: 
informação técnica do 

produto.

De Marketing para P&D: 
informações de 

mercado.
De P&D para Marketing: 
informações técnicas.

De P&D para Marketing: 
informação técnica.

De Marketing para P&D: 
informação de mercado, 

sem restrições.

Marketing para P&D: 
dados sobre qualidade 
percebida/esperada por 

clientes e mercados. 
P&D para Marketing: 

dados sobre 
desempenho e 
especificações.

12.- Informação 
compartilhada entre 

P&D e Marketing

8.- Formação de 
grupos 

multidisciplinares

Marketing 
envolve-se com: 

protótipo, teste de 
mercado, na 

escala piloto. Para 
P&D o 

envolvimento de 
marketing é muito 

superficial.

O 
relacionamento 

não é 
participativo. 
P&D opina 
pouco nos 
assuntos 
relativos a 

clientes

As causas mais 
comuns dos 

conflitos 
decorrem de 

reclamações por 
demora nos 

prazos, alocação 
de recursos 
humanos e 

pontos de vista 
diferentes. 

As causas mais 
comuns estão 
relacionadas 

com o timing do 
processo e com 
a disponibilidade 

de recursos 
humanos.

Os conflitos 
decorrem da 

diversidade de 
pontos de vista 
próprios a cada 

área.

Quadro 4.4.- Tabulação dos resultados das perguntas 8 a 12._____
Mecanismos utilizados na integração P&D - Marketing 

____________ Qualidade do relacionamento________ ___  
9.Relacionam 

ento 
participativo 
entre grupos 

de trabalho de 
P&D e 

Marketing 
Não existem 
grupos de 

trabalho, nem 
em Marketing, 
nem em P&D.
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9.- 0 relacionamento entre os membros do grupo de trabalho não é participativo.

11.- As causas de conflitos mais comuns decorrem das reclamações por demora 

nos prazos, alocação de recursos humanos e pontos de vista diferentes no 

tocante ao modo de desenvolver as atividades relacionadas a produtos novos.

12.- De Marketing para P&D:

. informações de mercado

De P&D para Marketing:

. informações técnicas

10.- Marketing se envolve em :

. protótipo: para assegurar que as especificações técnicas estejam claras. 

Essas especificações são submetidas ao cliente na busca de ajustes. Não existe 

contato autorizado entre P&D e o cliente.

. testes de mercado: Marketing comparece aos testes de mercado, quando, e 

somente se julgar necessário.

. escala piloto

Para P&D, esse envolvimento é superficial, deixando muito a desejar. Segundo 

P&D, o envolvimento poderia ser mais intenso, mais compartilhado e mais 

próximo.

PROJETO 3:
8.- Os grupos multidisciplinares se encontram organizados por comités de 

desenvolvimento de produtos novos e encontram-se compostos por: Marketing, 

P&D, Produção, Comercial e o gerente da unidade de negócio. Existe um gerente 

de projeto que pode ser um dos componentes do grupo multidisciplinar. Existe 

uma carteira de projetos correndo paralelamente.
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12.- Compartilha-se todo tipo de informação que faz parte do projeto. A 

informação circula sem restrições e em todas as direções. Marketing passa suas

9. - Não se aplica porque existe um departamento de Marketing e P&D integrado.

10. - Marketing se envolve nas seguintes etapas do processo de desenvolvimento:

P&D explicita que deve conhecer melhor o cliente, suas necessidades, ir até ele 

mais freqúentemente e conhecer melhor o seu processo e aplicação.

. prospecção do negócio,

. cotação de produtos novos CPN,

. elaboração do projeto

. amostras

PROJETO 4:
8.- Os grupos multidisciplinares estão organizados por projetos e são compostos 

por pessoal de Engenharia, Custos, Suprimentos, Manufatura, Marketing, e P&D. 

Não é considerada a hierarquia do integrante do grupo, porém o conhecimento 

técnico do assunto. Cada projeto tem um líder independentemente da sua 

hierarquia.

. teste de marketing

. protótipo

. fabricação de ferramental

. aquisição de maquinaria

. validação de amostras

11.- As causas mais comuns dos conflitos estão relacionadas com o timing do 

processo e com a disponibilidade de recursos humanos para alocação nos 

diferentes projetos. Os conflitos são resolvidos nas conversas mantidas dentro 

dos próprios grupos.
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10. - Marketing participa ativamente desde o começo até o final do processo de 

desenvolvimento de produto. Marketing permeia todo o processo.

11. - Os conflitos são devido a diversidade dos pontos de vista. São facilmente 

superados dentro da própria célula.

9.- A participação é muito intensa. Tem como elemento central de sua motivação, 

os objetivos comuns de seus membros. Por exemplo, cuidar de uma marca.

12.- Marketing para P&D:

. diagnóstico do mercado, segmentos, comportamento do consumidor e 

necessidades.

. participação de mercado por marcas, performance do mercado por tipos 

de produtos.

. informações da concorrência (sobre lançamento de novos produtos, 

novos processos, novas campanhas, etc.).

P&D para Marketing:

. comportamento técnico do produto

PROJETO 5:
8.- Formam-se grupos, a nível estratégico, organizados por células de negócio, 

compostos por gerentes das áreas de Manufatura, Marketing, P&D, Finanças, 

Engenharia e Produção. A nível operacional, os grupos obedecem aos 

parâmetros das chamada "task force". Não existe um gerente de projeto, senão 

um líder de projeto, que muda, dependendo do assunto tratado. Geralmente os 

líderes de projeto são os gerentes.

informações relacionadas ao mercado e 

desenvolvimento do produto.

P&D as relacionadas com o
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4.2.4.- Quanto ao Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos

15.- O maior impacto no mercado diz respeito à percepção de qualidade. O 

consumidor reconhece a maior qualidade do PET e demonstra nítida preferência 

por esse produto, para várias aplicações . Em termos de segmento de mercado, a 

garrafa para bebidas carbonatadas está chegando à maturidade. Em outros 

segmentos, como o de sucos e molhos, defensivos agrícolas, destilados e óleos a 

demanda pelo produto está crescendo aos poucos. Isso parece demonstrar uma 

mudança nos padrões de consumo.

14.- O tempo de desenvolvimento para a garrafa de sucos Maguary foi de 2 anos. 

Em relação à concorrência há nisso uma vantagem competitiva, pois esse tempo 

equivale a 50% do tempo dos concorrentes. De todos os concorrentes, somente 

20% deles realiza desenvolvimento de produto. Em relação a Europa e EUA o 

tempo de desenvolvimento é o dobro.

PROJETO 1:
13.- Para P&D não é feita avaliação do produto após a comercialização. 

Geralmente é o cliente quem faz.

Para Marketing é feita avaliação técnica e de acompanhamento do produto. A 

avaliação técnica se realiza em laboratório equipado para essa finalidade. A 

avaliação comercial é feita por meio da análise informal do preço de venda, peso 

da embalagem do concorrente em relação ao preço, volume de vendas, etc.

. informações sobre o atendimento de volumes de venda por parte da 

produção.

. evolução dos processos de desenvolvimento de produtos

. novas tecnologias existentes

. claim support, o foco de vendas, dados a respeito dos atributos do produto, 

dados sobre diferenciação dos produtos em relação aos da concorrência.
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16.- Não tem estratégia de frequência de lançamento de novos produtos.

17.- A taxa de sucesso, para os últimos 4 anos, tem sido de 60% para um total de 

seis produtos novos.

15.- O produto impactou o mercado pela sua grande aceitação. O consumidor 

respondeu a esse lançamento com entusiasmo inicial bastante forte. O produto 

passou a representar 0,5 % das vendas totais, estacionando nesse patamar, sem 

aumentar suas vendas nos períodos que se seguiram.

A inovação tecnológica implicava em transformar um tecido de inverno em outro 

que pudesse ser usado no verão também. O mercado não entendeu o novo 

conceito e as vendas não decolaram. Não foi possível mudar o comportamento do 

consumidor em relação à qualidade percebida.

14.- O projeto foi desenvolvido em um tempo recorde de 2 anos, o que levaria 

normalmente de 3 a 5 anos. Mesmo assim ,o tempo não é considerado um fator 

de vantagem para esse produto.

PROJETO 2:
13.- Não foi feita avaliação do produto após a sua comercialização, apenas 

controle de vendas. A avaliação foi feita pelo cliente, cujos dados foram 

aproveitados pela empresa.

17. - A taxa de sucesso é de 90%

18. - O sucesso da introdução do produto novo é medido pelo valor de suas 

vendas, pelo crescimento de vendas em relação à capacidade de fabricação.

16.- Existe um planejamento estratégico participativo onde é determinado o nível 

de investimentos. Estabelecem-se quotas para cada segmento. Não existe 

estratégia formal na introdução de novos produtos.
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16.- Não existe estratégia de introdução de novos produtos.

18.- Para Marketing: como mínimo, 2% do faturamento. Para P&D: a partir de 1% 

do volume total de vendas.

17.- Nos últimos cinco anos, foram desenvolvidos quatro produtos novos, dos 

quais um fracassou.

15.- O produto IC elimina uma etapa do processamento no cliente, diminuindo em 

10% o custo, apesar do produto ser mais caro que os da concorrência indireta. O 

impacto no mercado traduz-se pela preferência que o consumidor manifestou pelo 

produto. Tornou-se o carro chefe da empresa e um campeão de vendas.

18.- É considerado sucesso, o lançamento que atinge volumes superiores a 2 % 

em relação à produção total.

PROJETO 4:
13.- O acompanhamento do produto é feito até noventa dias após o lançamento 

do produto. O timing para determinar o sucesso do produto no mercado varia de 

noventa a cento e vinte dias. A avaliação do produto visa a melhoria da qualidade

PROJETO 3:
13.- A avaliação é feita por Marketing, através de visita aos clientes. Marketing 

informa P&D sobre as correções que devem ser feitas. Contudo, as avaliações 

não são feitas de uma maneira regular e sistemática.

14.- O tempo de desenvolvimento para esse produto foi de seis anos. O tempo de 

desenvolvimento não é um ponto forte. Isso, contudo, não chega a prejudicar a 

empresa uma vez que ela não tem concorrentes diretos. Normalmente os 

produtos levam um tempo de dois a três anos para desenvolvimento.
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18.- Menos de 20 % do volume de vendas já é considerado como fracasso.

PROJETO 5:
13.- É realizada uma avaliação contínua com o objetivo de medir o desempenho 

dos produtos, corrigir os erros e acompanhar a concorrência. É avaliado:

.crescimento do mercado vis à vis ao consumo do produto

. distribuição do produto

. preço do produto x preço da concorrência

. produto, mercado e consumidor

. espaço na gôndola

17.- No último ano, foram desenvolvidos oito produtos dos quais 90% tiveram 

sucesso no mercado.

De cada três projetos, dois são implementados. Geralmente apresentam-se uma 

média de dez projetos por ano.

16.- Não tem estratégia de lançamento de novos produtos. Depende muito da 

demanda.

15.- Impacto na qualidade percebida. Depois do re-lançamento, o consumidor 

passou a perceber todos os atributos que eram comunicados. A participação de 

mercado aumentou para 60%, colocando o produto como líder de mercado.

14.- Normalmente dura de dez a onze meses, para projetos mais simples e, de 

vinte e quatro a trinta meses, para projetos mais complexos. A empresa tem nisso 

uma respeitável vantagem competitiva, proveniente, sobretudo, do uso de 

sistemas integrados CAD/CAM.

em função da concorrência. O que ajuda muito na avaliação são as auditorias do 

produto realizadas pelas montadoras periodicamente.
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17.- Entre 60 e 70%

16.- Normalmente cinco por ano. São feitas, nestes períodos, extensões de linha 

de produtos, variações de tamanho e apresentações diferentes.

15.- Os impactos produzidos no mercado estão associados a:

. Inovação tecnológica no mercado

. qualidade percebida pelo consumidor

. aceitação do produto no mercado

. substituição do produto carro chefe

. agilização no processo de desenvolvimento e diminuição de custo 

O produto não tem ainda concorrência.

18.- . participação de venda

. lucro, retorno, margem e custo

. resposta do consumidor através de pesquisa de mercado

. participação no mercado.

. linha de produtos

. características do consumo através de pesquisa de mercado

. giro do produto

. atributos técnicos e matéria prima

A observação é rigorosamente realizada durante os seis primeiros meses. Neste 

período o produto apresenta suas tendências definitivas de vendas.

14.- O produto em questão demorou dois e meio anos. Normalmente o tempo de 

desenvolvimento vai de dois até vinte e quatro meses. O tempo de 

desenvolvimento é considerado como um fator muito importante para conseguir 

competitividade no mercado.
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4.3. Análise dos Dados Tabulados

i

PROJETO 1: RIIODIA - GARRAFAS

caráter informal decorrem,e

II

comoas

comunicação.

B) Qualidade da Interface

• Os grupos multidisciplinares, formados por profissionais das várias áreas da 

Rhodia e seus parceiros, tem um coordenador único: o gerente da Unidade de 

Negócios. Tais grupos não respondem pelo projeto, apenas por itens de seu

Como já se disse anteriormente, o estudo não foi planejado para permitir 

comparações entre as diversas empresas. Cada empresa é vista como um caso 

isolado, de maneira a poder revelar, pela análise da natureza e da qualidade das 

interfaces entre Marketing e P&D, os elementos obstrutivos e facilitadores dessas 

interações.

Naturalmente, existe, de forma subjacente a todo o estudo, o pressuposto de que 

quanto mais intensa e de melhor qualidade for essa interação, maior será a 

eficácia da empresa no seu empreendimento inovador. Esse pressuposto está 

amplamente consagrado na literatura revisada neste estudo e, a partir dele, 

elabora-se a análise de cada um dos casos apresentados.

A) Análise da Natureza da Interface

• As interfaces existentes apresentam

fundamentalmente, da proximidade física dos dois departamentos.

• A informalidade das relações interpessoais parece suprir, em alguma medida, a 

ausência de definições acerca de papéis, funções e atividades.

• A centralização das decisões no coordenador do projeto, bem como a 

concentração da autoridade e da responsabilidade em torno dessa mesma 

figura, impedem a maior integração das atividades, funções e pessoas.

• As oportunidades de comunicação não são estimuladas. Ao contrário, o 

coordenador as inibe, conservando-se como único canal formal de
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C) Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos

• As medidas de desempenho do produto no mercado são bastante precárias, 

sinalizando a despreocupação da empresa com a concorrência.

• A mesma despreocupação reflete-se nas declarações acerca do tempo de 

desenvolvimento de produto e da freqúéncia dos lançamentos.

• As estratégias referidas a produtos novos também refletem a centralização 

decisória no que diz respeito aos orçamentos para essa atividade.

• O não comprometimento de todos os membros com o projeto como um todo, 

parece induzir ao não comprometimento financeiro de fornecedores e clientes 

com as etapas do desenvolvimento.

As informações trocadas são de caráter funcional e obedecem a canais formais, 

que, por sua vez, acentuam a centralização gerencial do desenvolvimento de 

produtos.

desenvolvimento. Essa centralização parece desestimular interações e inibir o 

envolvimento do grupo com todo o projeto.

• O envolvimento de Marketing acaba ocorrendo apenas em dois momentos: no 

início do processo, para a definição do produto e, no final, para realização do 

teste de mercado.

D) Conclusões sobre o PROJETO 1

As principais barreiras à integração Marketing - P & D são:

• Centralização decisória,

• Indefinições quanto a atividades, papéis e funções,

• Ausência de canais laterais de informações,

• Envolvimento apenas pontual dos participantes do grupo com itens do 

projeto e não com o projeto como um todo,

• Envolvimento de Marketing apenas com as etapas situadas nos 

extremos do projeto, sem participação em todas as suas fases,
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• Despreocupação com os aspectos concorrenciais.

B) Qualidade da Interface

• Não existem grupos multidisciplinares, prejudicando a integração e induzindo a 

execução da tarefa por departamentos.

• Marketing participa pontualmente no processo, sobretudo no início, através da 

tarefa de dimensionamento de mercado e, no final, no teste de produto. Os

São facilitadores dessa integração, estimulando-as

• A proximidade física dos dois departamentos,

• A informalidade, desenvolvida ao longo do processo, pelos participantes 

nas atividades relativas a produtos novos,

A existência de grupos multidisciplinares, com a presença de fornecedores e 

clientes nos grupos de projeto.

PROJETO 2: RHODIA - FIBRAS ACRÍLICAS (CRYLOR MICRO)
A) Análise da Natureza da Interface

• A clareza das definições de papéis e funções parece não impedir a flexibilidade 

nem a agilidade da organização no exercício das atividades de 

desenvolvimento de produtos.

• As decisões estão centralizadas, muito embora os demais níveis participem dos 

problemas e discutam soluções.

• O distanciamento físico sugere a separação de funções. Marketing preocupa - 

se com os aspectos mercadológicos do empreendimento e, P&D, com os 

aspectos técnicos.

• Responsabilidades compartilhadas e reuniões de avaliação favorecem a busca 

de soluções conjuntas para as falhas havidas.

• A ausência de estímulos para estabelecimento de maiores níveis de 

comunicação também induz ao relativo isolamento das funções. Novamente, 

não são estimuladas as comunicações laterais.
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induzindofísico exercícioao

São facilitadores dessa integração, estimulando-as:

C) Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos

• A ausência de avaliações sistemáticas sobre o desempenho do produto 

refletem o distanciamento de Marketing do processo de desenvolvimento de 

produtos.

• Igualmente, a não existência de estratégias referentes à frequência de 

lançamentos e subestimação das reações do consumidor ao novo conceito, 

demonstra a não integração de Marketing ao processo.

conflitos mais evidentes decorrem das estimativas de vendas, contrapondo 

departamentos que já se encontravam afastados.

• O fluxo de informações reflete a falta de integração e cingem-se aos aspectos 

funcionais próprios a cada departamento.

existente,

departamentalizado das tarefas,

• Inexistência de estímulos ao aproveitamento de oportunidades de 

comunicação, e ausência de comunicações laterais.

• Inexistência de grupos multidisciplinares de ambos os departamentos, 

favorecendo o isolamento das atividades,

• A presença apenas pontual de Marketing no processo, levando-o ao 

descompromisso com os resultados finais alcançados.

• Fluxo de informações não regular e limitado aos aspectos funcionais de 

cada área.

D) Conclusões sobre o PROJETO 2

As principais barreiras à integração Marketing e P & D são:

• Centralização administrativa no processo de desenvolvimento de 

produto novo,

• O distanciamento
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PROJETO 3: RHODIA - FILMES POLIESTER (PARA IMPRESSÃO 12IC)

■

B) Qualidade da Interface

• As interfaces ocorrem sobretudo nos comités de desenvolvimento de produtos 

novos, geridos por um gerente de projetos. Embora multidisciplinares, esses 

pequenos grupos não são geridos de forma participativa, comprometendo a 

integração dos departamentos envolvidos.

A) Análise da Natureza da Interface

• A clareza das definições de papéis e funções facilita o relacionamento entre as 

duas áreas.

de produtos,

• O compartilhamento de responsabilidades, acompanhado de reuniões 

de análise e de buscas conjuntas de soluções,

• A clareza das definições sobre papéis e funções, que parecem permitir 

um nível de informalidade conveniente à atividade de desenvolvimento

• A relativa centralização do processo decisório permite apenas a participação 

dos níveis hierárquicos gerenciais, enquanto os níveis inferiores são 

alcançados por expedientes informais.

• A distância física é identificada como causa impeditiva de integração de ambas 

as funções. Atribui-se a essa razão, o não reconhecimento recíproco das 

importâncias da contribuição, de um e outro departamento, ao sucesso do 

empreendimento inovador.

• A baixa tolerância a falhas e o não compartilhamento de responsabilidades 

pelos fracassos, rivaliza as áreas e produz relações antagónicas, sobretudo no 

que diz respeito a prazos.

• As oportunidades de comunicação são reprimidas, aumentando a separação 

das tarefas.
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C) Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos

• A ausência de concorrentes diretos parece despreocupar a organização com 

relação às suas atividades de desenvolvimento de novos produtos. Em nenhum 

momento são buscadas sinergias entre as áreas em questão.

• Assim, o tempo de desenvolvimento de produtos é considerado elevado e as 

medidas de desempenho do produto no mercado não são realizadas de forma 

sistemática.

• Não existem definições quanto à frequência para lançamento de produtos í'

í

• O envolvimento de Marketing é tido apenas como superficial e, novamente, 

ocorre de maneira pontual e descomprometida com os resultados da atividade 

de desenvolvimento.

• 0 descomprometimento, derivado do envolvimento apenas parcial, parece 

produzir conflitos que gravitam em torno de prazos, alocações de recursos e 

pontos de vista diversos.

• Os fluxos de informações, refletindo o baixo nível de integração entre P&D e 

Marketing, cingem-se às informações típicas das áreas envolvidas e obedecem 

a canais formais.

D) Conclusões sobre o PROJETO 3

As principais barreiras à integração Marketing -P&D são:

• A distância física entre os departamentos,

• A gestão não participativa dos grupos comités de desenvolvimento,

• A baixa tolerância a falhas e o não compartilhamento de

responsabilidades,

• O baixo aproveitamento das oportunidades de comunicação,

• O envolvimento apenas parcial - e certamente insuficiente -, 

Marketing e o decorrente descomprometimento com os resultados,
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PROJETO 4: FREIOS VARGA - FLUÍDO PARA FREIO
■

■

i

i

A) Análise da Natureza da Interface

• Manuais de procedimentos definem papéis e funções, favorecendo a redução 

dos níveis de conflitos, provenientes da descentralização decisória.

• A participação dos diversos níveis hierárquicos é intensa, mas limitada às 

possibilidades de contribuição dos elementos do grupo.

• A proximidade física favorece a participação dos elementos do grupo e induz à 

agilidade e flexibilidade decisória.

• A tolerância a falhas é grande e a responsabilidade é dividida entre os dois 

departamentos, estimulando comportamentos competitivos entre essas duas 

áreas.

• As comunicações são altamente estimuladas por programas formais, como 

tentativa de superação dos comportamentos competitivos mencionados.

• Os fluxos unicamente formais de comunicação, realizados para 

atendimento a obrigações meramente funcionais , mas não inspirados 

em metas e resultados a serem alcançados,

• A despreocupação com aspectos concorrenciais,

• A inexistência de qualquer estratégia voltada ao desenvolvimento de 

produtos novos e a ausência de instrumentos de controle.

■

r

i

São facilitadores dessa integração, estimulando-as:

• A clareza das definições de papéis 

descentralização das atividades,

• Um grau de informalidade existente na estrutura hierárquica, permitindo 

um certo envolvimento dos níveis operacionais nos projetos de 

desenvolvimento,

• A existência de grupos multidisciplinares, embora administrado de forma 

não participativa.

e funções e a relativa
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1

iD) Conclusões sobre o PROJETO 4

As principais barreiras à integração Marketing - P & D são:

• Comportamentos competitivos, decorrente da atribuição individualizada 

de responsabilidades sobre fracassos.

• Conflitos emergentes das disputas por recursos humanos e por prazos 

de desenvolvimento de produtos.

B) Qualidade da Interface

• Os grupos multidisciplinares são liderados por indivíduos, independentemente 

do posto hierárquico que ocupa. Aqui, o conhecimento técnico supera a 

condição hierárquica, introduzindo um importante elemento de informalidade 

nas relações interpessoais. Tal elemento parece garantir maior integração 

entre os participantes e favorecer a qualidade decisória.

• O envolvimento de Marketing ocorre em quase todas as fases do processo, 

comprometendo-o com a totalidade do projeto. Esse comprometimento implica 

conflitos sobre a alocação de recursos escassos e sobre os prazos definidos 

para o projeto.

• Todas as informações fluem, sem restrições de conteúdo, em todas as 

direções, corroborando o clima participativo existente na organização.

C) Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos

• Todos os elementos de avaliação do sucesso do produto são sistematicamente 

realizados, sobretudo porque a empresa tem a clara noção dos riscos 

concorrenciais que está exposta.

• Ainda pelas razões competitivas, a empresa buscou caracterizar, no tempo de 

desenvolvimento de produto novo, um diferencial competitivo substancial, 

através da implantação do sistema CAD/CAM.

• As avaliações feitas pelas montadoras são consideradas de grande 

importância para a aferição dos níveis de qualidade alcançados.
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PROJETO 5: JOHNSON & JOHNSON - ABSORVENTES

■

I

!
{-

!

B) Qualidade da Interface

• Dada a organização em células de negócios, as responsabilidades pelos 

fracassos são sempre compartilhadas por todos os elementos da célula. A 

assunção de riscos é estimulada pela diretória, através de uma postura de 

parceria. Os projetos apresentados são também, no que tange a esses riscos, 

compartilhados com a diretória, que os estuda e aprova.

São facilitadores dessa integração, estimulando-as:

• A descentralização, apoiada em manuais que definem com a suficiente 

clareza as atribuições de cargos e de papéis,

• A proximidade física dos departamentos, com a participação intensa dos 

membros dos grupos,

• A tolerância a falhas estimula a disposição em assumir riscos e garante 

o envolvimento de todos os níveis hierárquicos.

• Os estímulos às comunicações reduzem os níveis de conflitos,

• A formação multidisciplinar dos grupos, valorizando o conhecimento em 

detrimento da posição hierárquica,

• O envolvimento de Marketing na quase totalidade do processo,

• Fluxo de informações sem restrições de conteúdo, em todas as direções.

A) Análise da Natureza da Interface

As definições de papéis e funções facilitam o relacionamento entre os 

departamentos e permitem a descentralização das decisões. Apenas as 

decisões estratégicas são centralizadas, muito embora delas participem os 

níveis operacionais.

• O distanciamento físico entre os departamentos é superado pela organização 

em células de negócios e de task force.
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D) Conclusões sobre o PROJETO 5

As principais barreiras à integração Marketing - P & D são:

• Os conflitos decorrentes de elementos culturais. Os valores das áreas 

técnica e de mercado tendem a se antagonizarem em torno de alguns 

elementos já considerados como clássicos na administração,

C) Sucesso no Desenvolvimento de Novos Produtos

• Refletindo a preocupação com os elementos competitivos presentes em seu 

ambiente, o tempo de desenvolvimento de produto é entendido como fator 

competitivo de grande importância. Entretanto, as estratégias de frequência 

para lançamentos de produtos não estão claramente definidas, procurando 

responder, de maneira ainda reativa, à demanda do mercado .

• Os elementos de aferição do desempenho do produto no mercado são 

definidos e, sistematicamente, realizados pela área de Marketing.

• As comunicações são estimuladas formalmente e informalmente, 

compartilhamento das responsabilidades por eventuais fracassos estimulam as 

comunicações verticais e laterais.

• O conceito de grupo multidisciplinar evoluiu para o conceito de célula. O 

conceito de coordenador evoluiu para o conceito de líder. A liderança é 

exercida por qualquer elemento do grupo que apresente, dada a natureza do 

problema, maior capacitação para tratar com ele. Isto parece aumentar a 

qualidade decisória e aportar maior flexibilidade ao processo de gerenciamento 

de produtos novos.

• A participação de Marketing se faz em todas as etapas do processo, dentro da 

célula, e os conflitos decorrem, sobretudo, da existência de pontos de vistas 

diversos.

• O fluxo de informações, independentemente de serem de natureza técnica ou 

mercadológica, é totalmente compartilhado pela célula.
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• Ausência de uma política explícita e pró-ativa relacionada à frequência 

de lançamento de novos produtos no mercado.

I

São facilitadores dessa integração, estimulando - as:

• A organização em células, com suas comunicações em todos os 

sentidos e com um conceito móvel de liderança entre os membros que 

constituem os grupos,

• Os estímulos à assunção dos riscos da inovação, 

compartilhamento das responsabilidades pelos fracassos 

diretória,

• O clima de participação intensa e responsável dos elementos que 

compõem as células, mediante os compromissos de parceria assumidos 

junto à diretória da organização,

• O envolvimento de Marketing em todas as etapas do processo associado 

a um fluxo completo de informações dentro da célula, garantido pelos 

dois departamentos.

com a
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1.- Conclusões
O estudo teve como objetivo principal identificar, nos relacionamentos 

havidos entre as áreas de P&D e Marketing, os elementos restritivos e 

facilitadores da eficácia do processo de desenvolvimento de produto. Para tanto, 

desenvolveu-se pesquisa que pudesse , especificamente, proceder à análise da 

natureza das interfaces existentes entre essas duas áreas, avaliando a qualidade 

dessas interações através dos mecanismos que as substanciam.

O estudo dos casos realizados permite as seguintes conclusões:

CONCLUSÃO 1:
As empresas que participam de mercados competitivamente mais 

disputados, valorizam mais fortemente a integração de marketing às atividades de 

desenvolvimento de produtos. Por essa razão, tendem a imprimir em suas 

estruturas organizacionais formas gerenciais que facilitem essa integração. 

Assim, a Johnson & Johnson, participante de um disputado mercado de consumo, 

encontrou nas estruturas celulares, a resposta em termos processo decisório, de 

atitudes gerenciais e de mecanismos integrativos à agilidade e à flexibilidade 

demandadas pelos seus mercados. De igual maneira, a Freios Varga, submetida 

à pressão competitiva da indústria automotiva, ainda que estruturada por projetos, 

enfatizou mecanismos que garantissem a participação efetiva dos diverso níveis 

hierárquicos na decisão, envolvendo-os em quase todo o processo de 

desenvolvimento e estimulando-os a comprometerem-se com os resultados 

esperados. De outro lado, os demais casos estudados, poupados de uma 

concorrência mais direta, optaram por estruturas mais tradicionais, centralizadas 

e mais claramente hierarquizadas.
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CONCLUSÃO 4
Nas organizações onde não existe o contato direto entre P&D e seus clientes, 

ocorre uma centralização das decisões relacionadas aos mercados servidos,

CONCLUSÃO 3
Nas organizações onde P&D mantém contatos diretos com o mercado, o nível 

de integração entre os dois departamentos é mais intenso e as funções de 

Marketing são mais valorizadas. Os executivos manifestam a opinião de que os 

recursos são melhor alocados, graças ao maior conhecimento que P&D acaba 

tendo sobre seus clientes e consumidores finais. Isso, segundo crêem, reduz 

incertezas e minimiza fracassos.

I

seus grupos 

indivíduos

CONCLUSÃO 2
Como corolário dessa situação, os casos voltados aos mercados industriais 

caracterizaram-se pela prática Tecnotogy Pull, e, portanto, pouco impregnados do 

conceito e das práticas de marketing. Nesses casos, constata-se, nas atitudes 

gerenciais dos responsáveis pelo desenvolvimento de produtos, uma nítida 

ênfase nos aspectos relativos às especificações do produto e nos meios técnicos 

para desenvolvê-los. Essas empresas antes de valorizarem os conhecimentos 

mercadológicos, optam por incluir em 

representantes de seus clientes. Esses 

características, especificações e atributos daquilo que 

dispensando, por essa razão, as habilidades que Marketing poderia apresentar na 

pesquisa de mercado e nos seus testes de produto, conceito e mercado. Isso leva 

a um isolamento entre ambas as funções, não permitindo uma participação mais 

efetiva de Marketing nas atividades de P&D. Contrariamente, nas organizações 

mais próximas dos estágios finais da cadeia de distribuição, o Marketing volta a 

realizar funções mais integradas ao desenvolvimento de produtos novos, 

sobretudo pelos mecanismos de prospecção de mercado e de entendimento de 

valores e hábitos de uso e consumo.

multidisciplinares os 

conhecem bem as
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marginalizando P & D desse processo decisório, e restringindo sua participação 

apenas aos aspectos de produção. Em tudo, isso constitui-se em forte barreira à 

integração dessas duas áreas.

A proximidade física dos departamentos de P & D e Marketing revelou-se 

quase sempre desejável. De modo geral, o distanciamento entre as áreas tende 

a departamentalizar as atividades e, destarte, obstruir a integração pretendida. 

Entretanto, nas estruturas organizacionais do tipo celular, o distanciamento 

mostrou-se irrelevante à integração. Neste caso a integração está garantida no 

bojo da própria célula, pela multifuncionalidade que lhe é intrínseca, de um lado, 

e, de outro, pela evolução da célula ao longo de todas as etapas do processo,

i

CONCLUSÃO 6

A clareza nas definições de atividades, papéis e funções ganha maior 

importância nas empresas estruturadas através de formas mais tradicionais. 

Nelas, as pessoas necessitam de parâmetros mais formais para sua ação, 

principalmente no que tange aos limites da autoridade e das atividades que 

devam exercer. Nas organizações, cujas estruturas objetivam maiores níveis de 

agilidade e flexibilidade, as explicitações formais são menos valorizadas e, 

freqúentemente, substituídas pelos conceitos de liderança e de conhecimentos 

específicos para a solução de problemas surgidos.

CONCLUSÃO 5

Do ponto de vista das estruturas organizacionais, a centralização decisória e a 

menor participação das áreas nas múltiplas funções envolvidas no 

desenvolvimento de produtos novos, constitui-se em um elemento fortemente 

obstrutivo à integração de ambas as áreas. Nesse sentido, as restrições aos 

fluxos de informações entre ambas as áreas deixam de ser apenas sintomas da 

não integração, e passam a ser uma de suas principais causas.
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CONCLUSÃO 10

1

f

Em todas as organizações, o tempo de desenvolvimento de produtos novos 

foi citado como uma importante vantagem competitiva. Entretanto, apenas nas 

organizações mais competitivas notaram-se esforços concretos para a redução 

desse tempo.

responsabilizando seus membros, solidariamente, por sucessos e fracassos 

alcançados no empreendimento inovador.

CONCLUSÃO 9

Avaliações pós-comercialização de lançamentos de novos produtos é uma 

preocupação mais forte nas empresas submetidas a regimes competitivos mais 

intensos. De igual maneira, os esforços para identificação dos impactos dos 

produtos novos, nos mercados servidos, estão mais acurados nas empresas mais 

assediadas pela concorrência. Outrossim, nota-se uma associação desses 

elementos ao desenvolvimento de parâmetros mais elaborados para a avaliação 

do sucesso dos produtos nesses mercados.

CONCLUSÃO 8

Mesmo que a estrutura organizacional para o desenvolvimento dos novos 

produtos não seja do tipo celular, a integração pode ser alcançada. Esforços que 

favoreçam a participação dos diversos níveis hierárquicos nas decisões, 

acrescidos de outros esforços que favoreçam os fluxos de informações entre 

departamentos e, simultaneamente, estimulem as comunicações laterais 

induzem a níveis superiores de integração. As análises estão a sugerir que a 

generalização das informações e a intensificação das comunicações promovam 

condições mais favoráveis à integração de Marketing e P & D.
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Quanto á validade interna, a pesquisa baseia-se no depoimento dos principais 

executivos de Marketing e P&D das empresas pesquisadas e no uso de material 

próprio da empresa como utilização complementar de outras fontes de evidência. 

O uso do modelo conceituai oferece subsídios seguros para a análise das 

variáveis pesquisadas.

5.2.- Limitações e Recomendações
Como já se afirmou no Capítulo 3, o presente trabalho tem caráter exploratório 

e, portanto, não submete-se a preocupações inferenciais. Suas conclusões estão 

cingidas aos estritos limites da amostra de empresas pesquisadas.

Finalmente, quer-se entender que o tema “A integração Marketing - Tecnologia” é 

muito rico, possibilitando a sua exploração tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente, sob várias óticas. Dentro de cada ótica que o tema possa ser 

desenvolvido existem ainda várias possibilidades de análise que levariam a uma 

compreensão melhor e maior dos elementos envolvidos na interface P&D- 

Marketing. Outros estudos que analisam a natureza da interface têm sido 

desenvolvidos, porém estudos mais pontuais relacionados ao que fazer para

As conclusões alcançadas pela metodologia de estudo de caso devem ser 

consideradas apenas como hipóteses a serem testadas em estudos posteriores, 

de caráter quantitativo.

Comparações entre as empresas estudadas foram propositadamente evitadas. 

Compará-las entre si exigiria expedientes metodológicos diversos dos adotados. 

Entretanto, algumas associações entre empresas e seus comportamentos 

gerenciais podem inspirar pesquisas futuras. Por essa razão, em algumas poucas 

vezes, evidenciaram-se essas associações, sem contudo caracterizar correlações 

ou elementos causais. Certamente, estar-se-ia incorrendo em abuso metodológico 

de imperdoável audácia.
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Objetivamente, a problemática descrita nessa dissertação pode abrir caminho 

para a reflexão sobre outros fatores inibidores da integração marketing - P&D e 

que, certamente, poderiam ser utilizados como base para o delineamento de 

estudos de caráter descritivo.

conseguir melhorar a integração de maneira a obter efetivamente melhores taxas 

de sucesso no contexto de produto e de organização, ainda precisam ser 

realizados.

Suspeita-se existirem setores, como o de software, por exemplo, onde a interface 

Marketing-Tecnologia pode ocorrer de uma maneira diferente daquela 

caracterizada na organização produtiva de bens de consumo e que não pode ser 

abordada nesta dissertação.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO INTEGRAÇÃO MARKETING TECNOLOGIA
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2- A tomada de decisão por parte dos gerentes é centralizada? Explique

I
4.- Existe proximidade física dos departamentos de P&D e marketing? Explique.

b) Quanto as atitudes gerenciais

i

8.- Existem grupos multidisciplinares para trabalhar no desenvolvimento de novos 
produtos? De que maneira eles se encontram organizados?

9.- Poderia se dizer que o relacionamento entre os grupos de trabalho de P&D e 
marketing é participativo de modo a permitir o entendimento de diferentes pontos 
de vista de cada grupo?

II.- Mecanismos utilizados na integração P&D - Marketing 
a) Qualidade do relacionamento

6.- P&D e marketing compartilham a responsabilidade pelo fracasso de um 
produto? De que maneira essa responsabilidade é dividida?

7.- Os gerentes de P&D e marketing facilitam propiciam a comunicação entre os 
departamentos de forma a criar oportunidades de comunicação e troca de idéias? 
Ex: workshops, sessões informais, programas educacionais, trabalhos rotativos, 
etc.

3.- Existe participação de outros membros que não os gerentes no processo de 
desenvolvimento de produto? Ela se da ao longo dos níveis hierárquicos? Ou seja 
por parte dos outros funcionários?

I.- Fatores Organizacionais
a) Quanto a estrutura organizacional

1.- Existe clareza e definição quanto a descrição de trabalhos e tarefas, papeis, 
autoridade e responsabilidade nos processos de desenvolvimento de produto?

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
PESQUISA 

INTEGRAÇÃO MARKETING-TECNOLOGIA 
QUESTIONÁRIOS

il 
.15.- Existe tolerância a falhas em relação a incerteza no processo de 

desenvolvimento de novos produtos por parte da diretória? De que maneira é 
explicitada?
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11.-De que maneira são solucionados os conflitos, quais as causas mais comúns

III.- Sucesso no desenvolvimento de novos produtos

16.- Qual a estratégia de frequência na introdução de novos produtos?

17.- Taxas de sucesso nos produtos lançados.

18.- Como é considerado o sucesso do produto? A partrir de que parâmetros?

10.- De que maneira se da o envolvimento de P&D e marketing nos diferentes 
estágios do processo de desenvolvimento de produto? O envolvimento se da o 
mais cedo possível no processo ou nos estágios iniciais do processo?

12.- Que tipo de informação é compartilhada por P&D e marketing? Ela se da de 
uma maneira formal ou informal? A quais níveis hierárquicos ela chega?

13.- É realizada uma avaliação do novo produto após a sua comercialização? De 
que maneira? Quais são os objetivos da avaliação?

14.- Qual é o tempo de desenvolvimento do produto? Pode se dizer que existe 
uma vantagem de tempo?

15.- Qual o impacto do produto no mercado em relação com outras experiências 
internas e da concorrência em termos de participação no mercado, qualidade 
percebida, comportamento do consumidor, Etc.?
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