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RESUMO 

 

Muitas empresas que buscam vantagens competitivas ou liderança tecnológica 

necessitam incorporar novas tecnologias ao seu modelo de negócio de forma ágil e 

eficaz, sendo assim, o sucesso de sua estratégia depende de quão rápido a nova 

tecnologia pode ser prospectada, desenvolvida e integrada à cadeia de valor da 

empresa. 

No entanto, o desenvolvimento de tecnologias é um processo complexo, 

multidisciplinar, constituído por várias etapas e que possui um elevado risco 

associado, o que pode gerar grandes frustrações e aversão das empresas por 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Este trabalho propõe um framework para empresas, de qualquer natureza, 

desenvolver novas tecnologias de forma integrada ao modelo de negócio, à 

estratégia corporativa e à percepção de valor de seus clientes e mercado, visando 

otimizar o processo de inovação tecnológica. 

O modelo proposto neste trabalho para o desenvolvimento integrado de tecnologias 

baseia-se na integração do Technology Roadmapping e da ferramenta de design 

Double Diamond, devido à complementação conceitual existente entre a predição 

futura de rotas tecnológicas e o design estratégico.  

Em estudo da aplicação deste modelo no SENAI/SP, evidenciou-se a interação das 

áreas organizacionais, desde a etapa de pré-desenvolvimento ao plano de 

desenvolvimento das novas tecnologias, alinhado aos objetivos estratégicos da 

empresa e às oportunidades de mercado.  

 

 

Palavras chaves: Technology roadmapping tecnológico. Design estratégico. 

Plataforma tecnológica.  
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ABSTRACT 

 

 

Many companies that look for competitive advantages or technology leadership need 

to incorporate new technologies into their business model in an agile and effective 

way, consequently, their strategy success relies on how fast the new technology may 

be prospected, developed and integrated to the company´s value chain. 

However, technology development is a complex and multi-tasking process, 

established by many steps and that has an associated high risk, that may generate 

big frustrations and aversion from companies by activities of research and 

development. 

This paper proposes one framework for the companies, any kind of them, in order to 

develop new technologies in an integrated way to their business model, corporate 

strategy and to the perception of the customer´s value and   the market, aiming one 

process optimization for the technology innovation. 

The proposed model in this paper for technology integrated development is based on 

the technology road mapping integration and on the design tool called “Double 

Diamond”, due to the conceptual complemental existing among future prediction of 

the technologies routes and the strategic design.  

During studies on this model application at SENAI/SP, Brazil, interaction in the 

organizational areas becomes evident, from “pre-development” to the “development 

plan” of new technologies, lining up to the companies’ strategical objectives and to 

the market opportunities.  

 

 

Key words : Technology Roadmapping. Strategic Design. Technology Platform.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo contextualiza esta dissertação, apresentando a motivação do autor 

para o trabalho, a pergunta norteadora da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

específicos, o escopo do trabalho, a justificativa do trabalho, os resultados e 

contribuições da pesquisa, a metodologia científica utilizada para o desenvolvimento 

e a estrutura da dissertação. 

 

     

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

 

Os consumidores estão cada vez mais ávidos por inovações e produtos 

personalizados. O desenvolvimento de novos produtos e novos serviços é 

fundamental para a competitividade das empresas ou a própria continuidade do 

negócio de praticamente todos os três segmentos: indústria, comércio e serviços. As 

pressões do mercado estão forçando as empresas a repensar suas organizações 

para o desenvolvimento ágil de novos produtos/processos e, consequentemente, 

novas tecnologias. 

Observa-se que o desenvolvimento de novas tecnologias como um processo 

desagregado ao modelo de negócio e desconectado com as tendências de mercado 

acarretam, normalmente, retrabalhos e insucessos, e dispendem mais tempo para 

serem incorporadas aos negócios das empresas, além das incertezas e riscos 

inerentes ao próprio processo. 

O Processo de Desenvolvimento de Produto <PDP> compõe o processo de 

inovação, é multidisciplinar, requer simultaneidade de informações, interage com 

diversas áreas e especialidades da empresa e posiciona-se dentro da estratégia 

corporativa (CLARK e WHEELWRIGHT, 1993; COOPER 2006 e ROZENFELD et al. 

2006; PARK et al. 2009).  

O Desenvolvimento Integrado de Produto <DIP> surge como uma abordagem de 

gestão para integrar as várias áreas departamentais da empresa e coordenar as 

atividades de PDP, que segundo Rozenfeld et al. (2006), traz ganhos às empresas 
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em redução de custos de desenvolvimento/produção de novos produtos, diminuição 

do tempo de lançamento dos produtos no mercado e no aumento da taxa de 

sucesso de aceitação desses pelo cliente. 

Novas tecnologias são os principais agentes da inovação de alto impacto nos 

negócios das empresas, potencializado devido ao acelerado avanço tecnológico 

observado dos últimos anos. Este avanço tecnológico foi impulsionado pela 

mudança de padrão de consumo do mercado que a cada dia está mais exigente por 

produtos com diversas funcionalidades, mais resistentes, mais baratos, com maior 

interatividade e conectividade, enfim, mais inovadores. 

A internalização de novas tecnologias ao modelo de negócio, visando o 

provimento de produtos alinhados às necessidades dos clientes, seja por 

desenvolvimento interno como por aquisição, necessita da combinação de recursos 

e competências das unidades de negócios. 

Muitas empresas tentam se posicionar no mercado como líderes de tecnologia, 

sendo as pioneiras em introduzir inovações tecnológicas, e para isso, adotam 

práticas de gestão, monitoramento e desenvolvimento tecnológico orientado às 

necessidades do mercado. Respondendo essas expectativas, muitas empresas 

traçam uma arquitetura organizacional visando à integração funcional de 

capacitações especializadas com foco em projetos e desenvolvimentos de novas 

tecnologias, produtos e processos.  

Segundo Dao e Zmud (2013), a implantação de uma nova tecnologia ou uma 

plataforma tecnológica baseada em novas tecnologias podem possuir incertezas 

consideráveis que estão, principalmente, relacionadas às vantagens relativas das 

novas características técnicas desenvolvidas, ao entendimento real do mercado 

quanto à demanda/competitividade e à inexistência de normas, padrões e marco 

regulatórios. Justamente por essas incertezas existirem, que as plataformas 

tecnológicas necessitam ser projetadas com robustez e flexibilidade para melhor 

responder às necessidades futuras.  

Processo de Desenvolvimento de Tecnologia <PDT> depende da integração de 

conhecimentos de diferentes naturezas e para se lograr maior eficiência e eficácia 

na transferência tecnológica, o PDT necessita estar integrado à cadeia de valor, à 

estratégia corporativa, e ser confrontado ao modelo de negócio da empresa, pois a 

nova tecnologia, não necessariamente, adequa-se ao modelo de negócio praticado 

(CHESBROUGH, 2010). 
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Neste contexto, as empresas, nascentes ou já estabelecidas, de base 

tecnológica ou tradicional, pequeno ou grande porte, que necessitem implantar, 

reestruturar, migrar ou adequar sua plataforma tecnológica; seja por evolução da 

tecnologia, melhoria da competitividade de seus produtos, e/ou serviços, ou abertura 

de um novo mercado, necessitam de um processo de gestão que possibilite o 

planejamento e controle do desenvolvimento de tecnologia integrado à cadeia de 

valor da empresa. 

Vários autores (SCHULZ et al., 2000; PHAAL et al., 2006; NASIRIYAR, 2010; 

LICHTENTALER, 2007) atestam a falta de um claro entendimento dos conceitos de 

transferência tecnológica, tanto no meio empresarial como no meio acadêmico. 

Muitas empresas conduzem o PDT e o PDP com as mesmas técnicas de gestão e 

critérios de avaliação e desempenho (SCHULZ, 2000; ROZENFELD, 2000; 

JUGEND, 2010). Segundo Burgelman et al. (2009), os principais critérios de sucesso 

para o desenvolvimento de uma tecnologia ou invenção são técnicos, já os principais 

critérios de sucesso para o desenvolvimento de um produto ou inovação são 

comerciais, necessitando, portanto, técnicas de gestão específicas, tanto para o 

desenvolvimento da tecnologia, como para o desenvolvimento do modelo de 

negócio, sendo fundamental que possam ser integradas entre si. 

Identificaram-se poucos trabalhos que relatam práticas de gestão e 

procedimentos para a transferência tecnológica integrada ao modelo de negócio e 

ao PDP (KURUMOTO, 2009; JUNGED, 2010). Os trabalhos de Iansiti (1995), Drejer 

(2002) e Nobelius (2004) propõem três dimensões de conhecimento: visão 

compartilhada <O quê?>, atividades de transferência <Como?> e gestão da 

transferência tecnológica <Quando, Quem e Quanto?>, porém em nenhum destes 

trabalhos há um aprofundamento teórico e prático sobre práticas de gestão que 

propiciem a integração do desenvolvimento de novas tecnologias.  

Várias ferramentas de gestão são utilizadas no desenvolvimento de tecnologias e 

na transferência tecnológica aos processos produtivos, por exemplo, QFD, TRIZ, 

FMEA, DFSS e TRM. Tem aumentado significativamente o número de citações em 

publicações, tanto científicas, como aplicações empresariais, do Technology 

Roadmapping <TRM> (LOPES et al., CARVALHO e FLEURY 2013; GROENVELD, 

2007; LICHTENTHALER, 2007), como ferramenta de estudo e mapeamento da 

interação entre tecnologias, produto, processo e estratégia corporativa, sendo que a 

principal utilização do TRM é na fase de pré-desenvolvimento de tecnologia. 
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As ferramentas de gestão baseadas em Design Thinking visam manter a 

qualidade no desenvolvimento de novos produtos com foco nas expectativas de 

valor dos clientes, essas ferramentas também tem ganhado bastante atenção do 

meio acadêmico e empresarial, onde são internalizados tanto em níveis táticos 

operacionais (FRANZATO, 2010; VEGANTI, 2008, ZURLO, 2004), como também, 

níveis estratégicos gerenciais das companhias (FRANZATO, 2011, MARTIN, 2009; 

BROWN, 2008).     

Portanto a motivação deste trabalho surgiu da necessidade de se explorar o 

desenvolvimento de tecnologia integrada ao modelo de negócio, ao desenvolvimento 

de produtos das empresas e à estratégia corporativa de empresas de qualquer 

natureza, podendo assim, municia-las com algumas ferramentas de gestão que 

facilite a transferência tecnológica aos seus processos produtivos com foco no 

design de produto e design estratégico de tecnologia. 

 

 

1.2. PERGUNTA DA PESQUISA 

 

 

Como foi discutido na seção anterior, há diversos trabalhos relacionados ao 

desenvolvimento de produtos/serviços e ao desenvolvimento de tecnologia, porém 

separadamente. Contudo, foram identificados poucos trabalhos que analisam 

ferramentas de gestão para o desenvolvimento de tecnologias integrado ao modelo 

de negócio para aplicações empresariais.   

Esta lacuna pode ser traduzida nos seguintes questionamentos de pesquisa: 

Questão 1: Como definir, planejar e desenvolver uma plataforma tecnológica, ou 

segmento de uma plataforma tecnológica, integrada ao modelo de negócio e ao 

processo de desenvolvimento de produto ou serviços? 

Questão 2: Qual ferramenta de gestão pode ser utilizada para a integração do 

desenvolvimento de tecnologias ao processo de desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços alinhados à estratégia corporativa? 

Os problemas apresentados são muito abrangentes e genéricos, sendo assim, 

são subdivididos, para serem mais bem trabalhados e resolvidos, nos seguintes 

subproblemas: 
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a) Quais os principais modelos existentes na literatura para gestão do 

processo de desenvolvimento de novas tecnologias?  

b) Como representar o plano de desenvolvimento de tecnologia integrado ao 

modelo de negócio das empresas? 

c) Quais ferramentas de gestão podem corroborar com o desenvolvimento da 

tecnologia integrado ao modelo de negócio? 

Sendo assim, no sentido de agregar as necessidades das empresas de como 

selecionar e planejar o desenvolvimento e internalização de novas 

tecnologias elaborou-se a hipótese de que o sucesso ou não sucesso 

dessa iniciativa depende da integração funcional das áreas envolvidas 

no desenvolvimento das tecnologias às tendências de mercado e à voz 

do cliente e mercado. 

 

 

1.3. OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral dessa dissertação é a proposição de um modelo para o 

Desenvolvimento Integrado de Tecnologia – DIT, que auxilie empresas no processo 

de incorporação de novas tecnologias ou novas plataformas tecnológicas, integrado 

ao modelo de negócio, ao plano de desenvolvimento de novos produtos, ou 

serviços, e à proposta de valor percebida pelo mercado. 

Para a consecução do objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos 

seguintes. 

 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Pesquisar na literatura práticas empresariais de seleção e escolha de novas 

tecnologias e compará-los aos modelos existentes e identificar possibilidades de 

melhoria. 
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Investigar mecanismos de integração do Desenvolvimento de Tecnologias – DT à 

cadeia de valor corporativa e ao plano de desenvolvimento de produtos ou famílias 

de produtos. 

Analisar a integração da ferramenta de gestão, Technology Roadmapping com os 

conceitos de design thinking, como proposta para o DIT.  

Aplicar o modelo DIT em um caso real e analisar os resultados da aplicação. 

 

 

1.5. ESCOPO DA PESQUISA 

 

 

O escopo desse trabalho está na formulação de um modelo para o 

Desenvolvimento Integrado de Tecnologia - DIT, baseado em pesquisa bibliográfica 

e aplicação do modelo em um caso real, com a elaboração de uma ferramenta de 

gestão de suporte a esse modelo. 

A proposta do modelo DIT apresentado neste trabalho tem aplicação apenas 

para empresas privadas e, portanto, não é escopo deste trabalho, analisar a 

aplicabilidade do modelo para o desenvolvimento de plataformas tecnológicas em 

organizações públicas, em virtude da complexidade legislativa.  

Não é escopo da pesquisa a validação da ferramenta proposta e do modelo DIT, 

pois haveria necessidade de aplicar ferramentas de gestão em uma fase posterior 

ao desenvolvimento tecnológico, em várias empresas diferentes e compará-las a 

processos similares suas respectivas análises técnica e mercadológica, o que 

levaria muito tempo para sua execução. 

 

 

1.6. JUSTIFICATIVA 

 

 

As empresas buscam vantagens competitivas no mercado pela agregação de 

valor aos seus produtos. A criação de valor pelo desenvolvimento de novos produtos 

ou significativamente melhorados, em linha com as necessidades e expectativas dos 

clientes, depende da capacidade e competência das empresas em transferir novas 

tecnologias aos seus processos (CLARK e WHEELWRIGHT, 1993; IANSITI, 1995). 
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Sherman (2005) analisou uma amostragem de 248 indústrias e 466 projetos de 

desenvolvimento de novos produtos nos Estados Unidos e diagnosticou que a 

integração funcional e a gestão do conhecimento são os principais diferenciais das 

empresas em inovar.  

Segundo Scott (2001), a integração do planejamento tecnológico estratégico nas 

empresas, consequentemente, criando aprendizagem organizacional e 

desenvolvendo competências essenciais, é fundamental para a incorporação de 

novas tecnologias com maior eficácia e eficiência. 

Problemas relacionais internos, falta de entendimento comum dos conceitos de 

tecnologia e de práticas de gestão tecnológica e ausência de comunicação e 

práticas institucionais são os principais motivos que empresas relatam como 

entraves à incorporação de novas tecnologias (KAPPEL, 2001).  

A gestão tecnológica, atualmente, tema de muitos trabalhos e livros publicados, 

aborda o tema tecnologia como fator crucial para a competitividade e a própria 

manutenção do negócio. Engloba desde a etapa de pré-Desenvolvimento de 

Tecnologia (p-DT), mapeamento, seleção e monitoramento tecnológico 

(LICHTENTHALER, 2007; GINDY et al., 2006), conduz a gestão do 

Desenvolvimento de Tecnologias nas empresas (COOPER, 2007) e insere a gestão 

tecnológica na estratégia corporativa (FUSFELD, 2009; CHESBROUGH, 2010).  

Diversos estudos foram elaborados no sentido de caracterizar a necessidade da 

integração do desenvolvimento de tecnologia e produto nas empresas, alinhadas ao 

plano estratégico (NOBELIUS, 2004), mas sem a proposição efetiva de ferramentas 

de gestão que propiciem a integração de tais processos. 

A maioria dos trabalhos realizados que caracterizam a integração do 

desenvolvimento da tecnologia e produto foi abordada apenas grande empresas 

estrangeiras (IANSITI, 1995; DREJER, 2002; COOPER 2006). Kurumoto (2009) e 

Jugend (2010) caracterizaram e analisaram a integração do desenvolvimento de 

tecnologias – DT e Desenvolvimento de Produtos – DP em empresas nacionais de 

base tecnológica, de pequeno a médio porte, sob o ponto de vista da gestão, porém 

não contemplaram em seus trabalhos o estudo da aplicação de uma ferramenta 

específica de gestão para a integração DT e DP.  

Outra deficiência identificada na revisão da literatura foi à ausência de estudos 

que tratassem o tema incorporação de novas tecnologias por empresas de serviços, 

haja vista, que muitas empresas de serviços que utilizam tecnologias em seus 
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modelos de negócios possuem a necessidade de monitorar, incorporar e em 

algumas situações, desenvolver suas próprias tecnologias, por exemplo, empresas 

prestadoras de serviços especializados, extração de petróleo, tecnologias de 

informação, logística e outros. 

A presente pesquisa, nesse sentido, visa contribuir com a apresentação do 

modelo DIT, que pode ser usado para a sistematização da transferência tecnológica, 

independente da natureza, integrando ao plano estratégico modelo de negócio e a 

voz do mercado.  

 

 

1.7. RECURSOS E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa tem objetivo exploratório, e sua natureza é aplicada, com avaliação 

qualitativa dos resultados, portanto percepção não mensurável. Os procedimentos 

técnicos adotados, Tabela 1.1, foram o de pesquisa bibliográfica e análise de 

aplicação em um caso real, como base teórica das observações do pesquisador e 

sua respectiva análise, portanto, o método científico utilizado foi o hipotético 

construtivo. 

Tabela 1.1 – Recursos e métodos 

Objetivos Específicos Recursos Método 

Identificar práticas 

empresariais de gestão 

da tecnologia 

Burgelman et al. (2009); Clausing (1993); Cooper 

(2006); Iansiti (1995); Levandowski et al. (2013); 

Lichtenthaler (2007), Mattos e Guimarães (2005); 

Nobelius (2004); Oliveira (2009); Phaal (2004b, 

2004b) 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Investigar mecanismos 

de integração do DT à 

cadeia de valor de 

empresas 

 

Drejer (2002; Jugend (2010); Kurumoto (2009); 

Groenveld (2007); (2006); Park et al. (2009); Phaal 

(2004a, 2004b); Rozenfeld (2006); Schulz et al. 

(2000); SENAI (2013); Sherman (2005). 

Pesquisa 

bibliográfica 

e aplicação 

prática 

Analisar a integração 

da TRMDD como 

ferramenta para o DIT 

SENAI (2013) 

 

Aplicação 

prática 
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Como o objetivo é a elaboração de um framework para o desenvolvimento 

integrado de tecnologia e a proposição de uma ferramenta para tal integração, 

juntamente com a análise de sua efetividade, a metodologia adotada baseou-se em 

observações qualitativas da aplicação em um caso real. 

 

 

1.8. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Este trabalho é constituído de sete capítulos e é organizado a apresentar a 

construção do modelo Desenvolvimento Integrado de Tecnologias – DIT e da 

ferramenta de gestão, como também, relatar a aplicação destes em uma caso real.  

No primeiro Capítulo realizou-se a introdução do trabalho e sua motivação, com a 

delimitação do tema, justificativas e apresentou-se os objetivos da pesquisa. Definiu-

se também metodologia científica adotada. 

No segundo Capítulo apresenta-se a fundamentação teórica sobre os principais 

elementos constituintes dessa dissertação, com base em pesquisa bibliográfica a 

cerca dos temas: Desenvolvimento de tecnologias, Integração entre 

desenvolvimento de tecnologias e de produtos, Technology Roadmapping, Design 

Thinking e Double Diamond. 

No terceiro Capítulo desenvolve-se o modelo para Desenvolvimento Integrado de 

Tecnologia <DIT> e a ferramenta de gestão TRMDD para sua operacionalização 

do DIT, em atendimento ao objetivo geral. 

Nos Capítulos quatro e cinco, respectivamente, relata-se o desenvolvimento da 

aplicação da ferramenta TRMDD em um caso real e a análise e discussões dos 

resultados obtidos, com base no modelo proposto DIT. 

Por fim, o sexto Capítulo realiza-se as conclusões finais da pesquisa acerca do 

DIT e da capacidade de integração da ferramenta de gestão TRMDD, como 

também, sua aplicabilidade e recomendações de trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este Capítulo apresenta os conceitos gerais de plataforma tecnológica e como 

ocorre a incorporação de novas tecnologias e suas interações com o 

desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. O capítulo é composto 

por quatro seções. 

Na primeira seção define-se processo de desenvolvimento de tecnologia <PDT>, 

contextualizando a importância da gestão da tecnologia para a capacidade inovativa 

das empresas.  A integração do PDT com o PDP é discutida na segunda seção, 

analisando as dimensões de integração e uma breve apresentação dos modelos e 

ferramentas de gestão existentes. A terceira seção apresenta as definições e 

conceitos da ferramenta de gestão Technology Roadmapping <TRM>, muito 

utilizada na fase de pré-desenvolvimento de novas tecnologias. Os conceitos do 

design estratégico e a ferramenta de design chamada Duplo Diamante, ou Double 

Diamond, <DD> são apresentados na Seção 2.4.  

 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 

 

 

Esta seção apresenta os conceitos e definições de plataforma tecnológica, 

devido a grande variedade de entendimentos sobre o tema tecnologia. Em seguida, 

as principais práticas do processo de desenvolvimento de tecnologias, segundo a 

revisão da literatura. 

 

 

2.1.1. Definição de tecnologia 

 

 

O termo tecnologia tem sido utilizado para diferentes propósitos e por diferentes 

áreas, tanto no meio acadêmico, como no meio empresarial. Sendo assim, faz-se 

necessário definir o conceito de tecnologia a ser utilizado neste trabalho. 
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Para Martino (1983), tecnologias são os meios para prover os produtos 

necessários para o sustento e conforto do homem. Definem-se meios como sendo 

os equipamentos, conhecimento e matérias primas utilizados nos processos.   

Longo (1984) define tecnologia como o conjunto de conhecimentos científicos ou 

empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. Abetti 

(1989) apud Steensma (1996, p.270) elabora uma definição mais abrangente do 

significado tecnologia como: 

 
“um corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas, derivados da ciência 

e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, 
produção, e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços”. 

 

Todas essas definições trazem como núcleo a aplicação do conhecimento 

científico em um produto ou processo. Diante deste contexto, para este trabalho 

utiliza-se a definição considerada por Kruglianskas (1996) apud Silva (2002), que 

define “tecnologia como um conjunto de conhecimentos necessários para se 

conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma competitiva”, por trazer à 

definição o termo competitividade, que é o grande objetivo das empresas ao 

desenvolver novas tecnologias para seus processos atuais. 

Sendo assim, quando a organização desenvolve sua própria tecnologia, adquire 

competência naquela tecnologia. Muitas empresas tentam se posicionar no mercado 

como líderes de tecnologia sendo pioneiras em introduzir inovações ao mercado 

(KOSTOFF et al., 2004). 

 

 

2.1.2. Plataforma tecnológica 

 

 

A definição de plataforma como eixo da produção e desenvolvimento de produtos 

ou aplicações, tem como conceito chave a reutilização de máquinas ou peças, 

conhecimentos, ideias, conceitos e tecnologias para o desenvolvimento de novos 

produtos e novas aplicações (LEVANDOWSKI et al., 2013). 

Uma plataforma para famílias de produtos, ou apenas, plataforma de produto, 

segundo Hernandez et al. (2003), constitui-se de um conjunto de subsistemas e 

interfaces desenvolvidas para formar uma estrutura comum a partir do qual um fluxo 
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de produtos derivados podem ser eficientemente desenvolvido e produzido. Na 

Figura 2.1, observam-se as conexões das tecnologias e as plataformas de produtos. 

 

 

Figura 2.1 – Plataforma de produtos ou famílias de produtos 

Fonte: Meyer e Lehnerd (1997) apud Levandowski et al. (2013) 

 

Tais plataformas de produtos são suportadas por um conjunto de tecnologias que 

garantem à empresa que seus ativos possam lhe conferir competitividade de seus 

produtos no mercado frente aos seus concorrentes. Este conjunto de tecnologias é 

chamado de plataforma tecnológica. 

Neste trabalho, define-se plataforma tecnológica segundo Levandowski et al. 

(2013), como “um portfólio de conhecimentos ativos, genéricos, configuráveis e 

independentes, necessário como meio de disponibilizar uma plataforma diversificada 

de produtos”. 

Nasiriyar (2010) salienta que tecnologias e plataformas tecnológicas estão 

presentes em empresas de qualquer natureza e porte, e estes conhecimentos são 

acumulados ao longo de sua existência. Em algum momento as empresas são 

levadas a procurar novos conhecimentos, pelo abandono do conhecimento obsoleto, 
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ou pelo crescimento orgânico ou por fusões/contratações, de modo a manter a 

vantagem competitiva da empresa.   

A expansão dos conceitos de plataforma tecnológica e de produto para outras 

áreas, como o setor de serviços, software, infraestruturas de grande escala, militares 

e outros sistemas do governo já é observado (CARVALHO, 2012; WALSH, 2009; 

DAIM e MARTIN, 2012). 

A gestão tecnológica é uma iniciativa organizada em torno de um nível de macro 

funcionalidades da plataforma tecnológica que fornece à empresa subsídios técnicos 

e econômicos para o melhor aprimoramento técnico e respectivas correlações com 

as plataformas de produtos (SHAPIRO, 2006), propiciando a otimização dos 

investimentos em tecnologias (HERNANDEZ et al., 2003) e a reconfiguração das 

tecnologias desenvolvidas, capabilidade dinâmica. A Figura 2.2 apresenta a relação 

entre desenvolvimento de tecnologias, plataforma tecnológica e plataforma de 

produto, de acordo com Levandowski et al. (2013). 

 

Figura 2.2 – Níveis de plataformas tecnológicas e de plataformas de produtos 

Fonte: Volvo Aero Corporation (2008) apud Levandowski et al. (2013) 
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Um benefício tangível do gerenciamento de plataformas tecnológicas é a 

possibilidade de expansão do negócio com a entrada em novos mercados e 

inovações de produtos de forma sistemática e acelerada, propiciada por uma visão 

holística de segmentos de plataformas tecnológicas (LEVANDOWSKI et al., 2013). 

O conceito de plataforma tecnológica também confere à empresa uma 

perspectiva de aprendizagem e inovação, ou seja, desenvolve o conhecimento sobre 

os ambientes externos e ecossistemas em que o empresa está inserida, 

capacitando-a a lidar com as mudanças de mercado, cenários desfavoráveis e 

mudanças do ambiente interno à empresa.  

O desenvolvimento das novas tecnologias emergentes podem causar, segundo 

Schumpeter (2003), longas ondas de mudanças tecnológicas e destruição criativa de 

processos existentes. Tecnologias emergentes podem ser entendidas como 

descobertas científicas que rompem as capacidades tecnológicas e produtos atuais, 

e fornecem base para um novo paradigma competitivo (KOSTOFF et al., 2004). 

Nesse sentido, muitos autores têm publicado sobre o impacto das plataformas 

tecnológicas baseadas em tecnologias emergentes e seus possíveis impactos na 

indústria (CHRISTENSEN et al., 2001; MOORE, 1991), tanto na abertura de novos 

mercados, como na extinção de outros.  

 

 

2.1.3. Gestão tecnológica 

 

 

A gestão tecnológica consiste nos processos que envolvem, desde o 

monitoramento e seleção de novas tecnologias, até as estratégias corporativas de 

incorporação e de lançamento no mercado de novos produtos ou serviços. 

A gestão da tecnologia torna-se desafiadora devido ao aumento da complexidade 

tecnológica, do custo de aquisição e desenvolvimento, das rápidas mudanças dos 

mercados e tecnologias e da interdisciplinaridade exigida para essas atividades 

(PHAAL et al., 2006). 

Cunha (2005) trata a gestão unificada de tecnologia, gestão da pesquisa e 

desenvolvimento e inovação como sendo toda atividade da empresa relacionada à 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), aquisição de novos equipamentos e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 



28 
 

Na Figura 2.3., Kuromoto (2009) apresenta as conexões existentes entre 

pesquisa básica e inovação, posicionando as áreas de gestão correspondentes 

atualmente praticadas. 

 

Figura 2.3 – Gestão da tecnologia, Gestão de P&D e Gestão da Inovação 

Fonte: Kurumoto (2009) 
 
Um modelo de gestão de tecnologia e inovação eficiente capacita a empresa ao 

uso inteligente de seus recursos, Figura 2.4, permitindo a organização maior 

compreensão, orientação, fomento e medição dos processos de inovação 

tecnológica, juntamente com a inteligência competitiva, e isso é o diferencial das 

empresas na competitividade estratégica (MATTOS e GUIMARÃES, 2005). 

 

Figura 2.4 – Gestão tecnológica: uso “inteligente” dos recursos 

Fonte: Mattos e Guimarães (2005) 
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Burgelman, Christensen e Wheelwright (2009) apresentam a integração dos 

conceitos chaves relacionados a plataformas tecnológicas: tecnologia, estratégia 

competitiva e visão de mercado, como framework para desenvolvimento da inovação 

tecnológica, apresentado na Figura 2.5, com destaque essencial para a importância 

da liderança do gestor para o sucesso desses esforços.  

Para Wheelwright e Sasser (1989) apud Burgelman et al., (2009; p.559-568) o 

benefício mais estimulante às empresas oriundas das atividades de 

desenvolvimento tecnológico é intangível, revigorando as pessoas da empresa, 

criando confiança e estímulos à organização.  

 

 

Figura 2.5 – Integração dos conceitos chaves para a inovação tecnológica 

Fonte: Burgelman, Christensen e Wheelwright (2009) 

 

 

2.1.4. Processo de Desenvolvimento de Tecnologia (PDT) 

 

 

O Processo de Desenvolvimento de Tecnologia (PDT) tem como resultado 

pretendido novo conhecimento, nova capacidade técnica ou nova plataforma 

tecnológica, com relativo uso comercial, devendo ser transferido à cadeia de valor 

das empresas (IANSITI, 1995). O PDT é interdisciplinar, com interação de diversas 
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áreas funcionais, requer input <necessidades do mercado> e output <transferência 

tecnológica> (CLAUSING, 1993; JUGEND, 2010).  

Segundo Cooper (2006), o PDT possui um alto grau de risco, grandes incertezas 

e características específicas e particulares. Kuromoto (2009) listou as atividades 

presentes no PDT, Tabela 2.1, mais comumente praticadas, não excludentes, após 

revisão bibliográfica. 

Tabela 2.1 – Atividades do PDT 

Processo de Desenvolvimento de Tecnologias (PDT) 

Definir planejamento estratégico da empresa; 

Determinar estratégia tecnológica; 

Identificar a voz da tecnologia (TRM) e a voz do consumidor (pesquisa de mercado); 

Gerar ideia; 

Elaborar escopo do projeto; 

Mapear planos futuros, realizar pesquisa na literatura e em bancos de patentes; 

Identificar viabilidade da ideia, se possível, através de experimentos preliminares; 

Identificar recursos necessários e soluções para as falhas identificadas; 

Projetar plataformas de produtos; 

Conduzir benchmarking de tecnologias disponíveis; 

Desenvolver rede de parceiros; 

Definir funcionalidades da nova tecnologia; 

Identificar impactos da nova tecnologia na companhia; 

Analisar documentos e gerar conceitos de tecnologia; 

Selecionar e desenvolver conceito superior de tecnologia; 

Definir produtos comerciais e possibilidades de processos; 

Definir arquitetura do sistema; 

Desenvolver e testar protótipo; 

Identificar impacto no mercado e na manufatura das possibilidades; 

Preparar a implantação do business case; 

Identificar e avaliar parâmetros críticos; 

Otimizar a tecnologia a partir dos seus parâmetros críticos; 

Analisar fatores que podem resultar em plataformas; 

Realizar e otimizar experimentos; 

Desenhar uma plataforma; 

Integrar os subsistemas e realizar testes de performance; 

Definir critério de seleção da tecnologia. 

Fonte: Kuromoto, 2009 
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Além da tecnologia propriamente dita, espera-se do PDT que sejam 

caracterizadas e bem definidas, sete características que determinam o sucesso de 

qualquer implementação de qualquer tecnologia genérica por qualquer empresa 

(FUSFELD, 2009), quais sejam, desempenho funcional, custo de aquisição, 

características de facilidade de uso, custo de operação, confiabilidade, manutenção 

e compatibilidade. 

O principal objetivo do PDT é garantir a robustez e a flexibilidade das novas 

tecnologias desenvolvidas com a finalidade de melhorar a qualidade da transferência 

tecnológica, redução de custos e incertezas dos projetos de DP (SCHULZ et al., 

2000). O PDT faz parte do escopo da estratégia tecnológica e segundo Phaal et al. 

(2004b), esse processo tem por finalidade atingir os objetivos de negócio e fornecer 

sustentação à competitividade do portfólio de produtos da empresa. 

 

 

2.2. INTEGRAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E DE 

PRODUTOS 

 

 

O Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP), segundo Clark e Fujimoto 

(1991), é o conjunto de atividades pelo qual uma organização transforma dados 

sobre oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em informações para a 

fabricação, distribuição, uso, manutenção e descarte de um produto comercial, o que 

requer uma integração da expectativa de valor do consumidor e a capacidade 

tecnológica da organização. 

Neste contexto, o Desenvolvimento Integrado de Produto <DIP> surge como um 

processo para integrar as várias áreas departamentais no sentido de otimizar as 

etapas de desenvolvimento de produto e garantir maior assertividade de mercado, 

menor custo e prazo estimado.  

Sendo assim, o desenvolvimento de produtos é um processo de negócio 

(JUGEND, 2010) e as áreas funcionais e especialidades envolvidas em trabalhos 

integrados são, segundo Rozenfeld (2006), P&D, Marketing, Engenharia, 

Suprimentos, Produção e Logística. 

Rozenfeld (2006) destaca que 85% dos custos do produto final são decorrentes 

de decisões tomadas na etapa de projeto conceitual do produto; consequentemente, 
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quanto maior for a energia dispendida na etapa de planejamento e na etapa de 

desenvolvimento, menor serão os problemas e custos incorridos na fase de 

produção, conforme mostrado na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Curva de comprometimento do custo do produto 

Fonte: Rozenfeld, 2006 

 

Uma das etapas do processo de desenvolvimento de produtos é a análise da 

tecnologia vigente a ser utilizada. Segundo Kuromoto (2009), a tecnologia a ser 

transferida ao PDP precisa estar disponível e madura, e a transferência ocorre pelo 

alinhamento da estratégia do negócio, com os produtos que devem ser produzidos e 

os respectivos conhecimentos tecnológicos necessários.  

Nesse sentido, Kuromoto define a integração entre o PDT e o PDP como: 

 

“o conjunto de atividades ou práticas realizadas em ambos os processos 
que possibilitam a compatibilidade entre tecnologia e produto, de forma que 
a tecnologia desenvolvida no PDT seja aplicada no desenvolvimento de um 
ou mais produtos no PDP”. 

 

A Tecnologia pode ser uma oportunidade ou uma limitação ao processo de 

desenvolvimento de produtos. Dentre as variáveis  

A Figura 2.7 mostra o esquema de integração entre PDP e PDT, onde a 

tecnologia é transferida ao PDP após o seu total desenvolvimento, porém 

dependendo de sua flexibilidade e maturidade, poderá haver circunstância que 
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necessite que se retorne ao PDT para um maior entendimento tecnológico e sua 

adaptação às especificações de produtos. Os fluxos Top-dowm e bottom-up 

referem-se à estratégia adotada durante o PDT. 

 

 

Figura 2.7 – Esquema de integração entre PDT e PDP 

Fonte: Kuromoto (2009) 

 

O desenvolvimento de produtos contendo certo grau tecnológico e o bom 

desempenho das atividades de inovação tecnológica de produtos depende da 

habilidade da empresa em promover a interação de conhecimentos das áreas 

envolvidas com DP e DT (IANSITI, 1995). Isso porque a função de DT deve prover 

novas ideias, materiais, e componentes ao DP (SCHULZ et al., 2000). 

Muitos trabalhos descrevem as atividades do PDT e sua integração com o PDP, 

porém poucos mencionam a importância de gerenciar esses processos de forma 

conjunta, como também, não há uma identificação clara de uma ferramenta de 

gestão para esse objetivo. 

Jugend (2010) relacionou as ferramentas de gestão mais comumente utilizadas 

como práticas para integração DP/DT em estudo de caso com empresas de base 

tecnológica de São Carlos/SP. O autor observou que as empresas trabalham a visão 

compartilhada, através da integração funcional, liderança e estruturas 

organizacionais, e nas atividades de transferência e gestão da transferência 

tecnológica, foram marginalmente citadas pelas empresas, a utilização de práticas 

como de brainstorming, análise SWOT e método Stage Gates. 
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Dentre as técnicas relacionadas por Jugend (2010) e apresentadas na Figura 2.8, 

o Technology Roadmap <TRM>, mostra-se bastante promissor, pois tem como 

conceito a conexão entre tecnologias, produtos, mercado e estratégias empresariais.   

 

 

Figura 2.8 – Práticas para integração DP e DT 

Fonte: Jugend (2010) 

 

 

2.3. TECHNOLOGY ROADMAPPING 

 

 

Technology Roadmapping <TRM> é uma técnica utilizada para mapear, por meio 

de um modelo gráfico, o alinhamento entre os objetivos estratégicos e o 

gerenciamento de tecnologias, explorando e comunicando os relacionamentos entre 

o mercado, os produtos e as tecnologias ao longo do tempo (PHAAL et al., 2004a). 

O desenvolvimento do TRM induz o aprendizado dentro de um grupo, auxilia os 

participantes a descobrir oportunidades para o negócio justificando investimentos e 

cria uma visão unificada do cenário, esforços e caminhos que devem ser percorridos 

para o atingimento do objetivo. 
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A técnica de Roadmapping foi desenvolvida e utilizada pela primeira vez na 

Motorola e desde então o número de publicações e trabalhos acadêmicos tem 

aumentado substancialmente (WILLYARD e McCLESS, 1997). 

Os gráficos de TRM, ou simplesmente Roadmap, são construídos em 

multicamadas temporais, como pode ser visto na Figura 2.9, relacionando com setas 

a evolução dos mercados, tecnologias e produtos (PHAAL et al., 2004b). Traduzem 

assim, a estratégica do negócio com a evolução das características dos produtos e 

sua projeção para o futuro (PARK e LEE, 2005).  

 

 

Figura 2.9 – Gráfico Generalizado da arquitetura do Technology Roadmap 

Fonte: Probert et al. (2003) apud Lopes et al. (2013) 

 

Willyard e McCless (1997) utilizaram um processo constituído de 9 etapas: 

 

I. Descrição do negócio;  

II. Previsão da tecnologia;  

III. Mapa de tecnologia;  

IV. Qualidade;  

V. Alocação de recursos;  

VI. Portfólio de patentes;  

VII. Descrição de produto;  

VIII. Relatório de posição e quadro resumo, e; 

IX. Relatório preliminar.  
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As etapas podem ser realizadas isoladamente e a composição final sobre as 

oportunidades dos produtos são consolidas em um quadro resumo. O processo T-

PLAN, elaborado por Phaal et al. (2004a), estrutura o TRM em 04 etapas, 

constituídas por 4 workshops, sendo um de mercado, um de produto, um de 

tecnologia e outro de mapeamento. Os workshops precedem de uma etapa de 

planejamento e outra de execução ou implantação, Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 – Modelo do processo de Roadmapping T-Plan 

Fonte: Phaal et al. (2004a) 

 

Em seu estudo sobre o método, Phaal (2004b) relaciona 09 boas práticas para 

obtenção de melhores resultados com TRM: 

a) Patrocínio: há a necessidade de que o patrocinador garanta a alocação de 

recursos para o TRM, como também, comunique a importância dos 

resultados do TRM à empresa; 

b) Facilitador: é a pessoa responsável pela coordenação da equipe de 

aplicação do TRM, conduzindo o time de especialistas de forma a 

corresponder os objetivos dos patrocinadores; 

c) Multidisciplinaridade: presença de especialistas técnicos de áreas 

diferentes e representantes de áreas distintas da empresa e relacionados 

às áreas de interesse; 

d) Especialistas externos: dependendo do tipo e objetivo do TRM é 

fundamental a presença de especialistas com outra visão das 

oportunidades e ameaças; 
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e) Comprometimento: a equipe envolvida na elaboração do TRM deve estar 

motivada e envolvida no processo; 

f) Comunicação: a existência de uma linguagem (vocabulário e sintaxe) 

padronizada para facilitar a comunicação dos partícipes; 

g) Customização: adequar a ferramenta de TRM para as necessidades e 

objetivos da empresa; 

h) Processo TRM: o processo de elaboração do TRM deve ser formalizado e 

valorizado pela empresa; 

i) Tempo: o planejamento do fator temporal a ser desenvolvida no TRM, 

dependendo dos objetivos, é crítico e deve ser cuidadosamente definido 

pela empresa. 

 

O escopo do TRM tem sido adequado ou integrado a outras técnicas para a 

predição estratégica como, planejamento de pesquisa e desenvolvimento 

(McCARTHY et al., 2001); gestão do conhecimento (BROWN e PHAAL, 2001), 

processo de desenvolvimento de produto (GROENVELD, 2007; OLIVEIRA, 2009) e 

desenvolvimento de tecnologias disruptivas (WALSH, 2009). 

Há registros de várias aplicações de TRM em empresas de manufatura, de 

serviços, como também, governos e outras instituições (GEUM et al., 2013; DAIM e 

MARTIN, 2012). As publicações mais recentes de TRM inserem o conceito de open 

innovation (LICHTENTHALER, 2008; GEUM et al. 2013; SPITSBERG et al., 2013) 

como acelerador dos processos de inovação e desenvolvimento de novos produtos 

(CHESBROUGH, 2012). 

O TRM para tecnologias emergentes, desenvolvido por Walsh (2009), em estudo 

publicado pela MANCEF (Micro, Nano, and Emerging Technologies 

Commercialization and Education Foundation), relata a estruturação do IIMTDNR, 

International Industrial Microsystems and Top-Down Nanosystems Roadmap, com a 

participação de 400 pessoas especialistas, desenvolvido ao longo de 05 anos, 

utilizou os métodos: workshops virtuais, DELPHI, face to face, internet interactions. 

Walsh (2009) conclui que a principal adequação do TRM tradicional para tecnologias 

emergentes é no processo de aplicação da ferramenta, o facilitador do TRM precisa 

ter experiência na condução da ferramenta e ter como pauta os seguintes 

entendimentos sobre novas tecnologias para atingir os objetivos: 
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 As empresas baseadas em tecnologias emergentes são guiadas por 

plataformas tecnológicas; 

 Deverá haver o entendimento de como consolidar os processos de 

produção com base em tecnologias emergentes; 

 Deve separar e selecionar elementos importantes que ajudam a 

maturação da tecnologia emergente; 

 Deve separar os mercados onde a tecnologia emergente será a 

substituta tecnológica para a indústria daquelas onde a tecnologia emergente 

agirá como a iniciadora de uma nova indústria. 

 

Portanto o TRM mostra-se uma técnica bastante promissora para o objetivo do 

desenvolvimento integrado de tecnologia, realizando a conexão da tecnologia, com a 

produção, produtos e mercado. Verifica-se, porém, que durante o processo de trazer 

o futuro para o presente, isto é, a predizer a necessidade futura dos usuários da 

tecnologia ou produto, faz-se necessário o exercício de muita subjetividade e 

abstração. Nesse sentido, observou-se que a possível complementação do TRM 

com técnicas de design estratégico possa ser sinérgica. A atividade de design tem 

como premissa projetar nos produtos as necessidades dos usuários com a inserção 

de conceitos como ergonomia, sustentabilidade, eficiência energética, 

funcionalidades e sensações agradáveis. 

 

 

2.4. DESIGN THINKING E DOUBLE DIAMOND 

 

 

Pensar projetual, ou Design Thinking, é uma abordagem que utiliza conceitos 

design de produtos e métodos que propiciam a criatividade e a ideação, combinando 

as necessidades das pessoas, com o que é tecnologicamente viável e o que pode 

ser convertido em estratégia de negócios agregando valor ao produto para o cliente 

e oportunidades de mercado (BROWM, 2008). 

Browm (2008) destaca o fundamental papel dos “Designers” para o processo de 

criação, descrevendo as suas principais características pessoais e estados 

emocionais: 
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 Empatia, para enxergar o mundo de várias perspectivas (cliente, amigos, 

fornecedores, usuários etc.); 

 Pensamento integrativo, não se prendendo apenas no processo analítico em 

questão, mas visualizando os sistemas operacionais que circundam o 

problema; 

 Otimismo, não importa quão o problema é desafiador, sempre há uma 

alternativa potencial melhor do que as outras; 

 Experimentalismo, explorando toda criatividade e liberdade na ideação; 

 Colaboração, pois a interdisciplinaridade colaborativa para o 

desenvolvimento de soluções é cada vez mais necessária em virtude da 

complexidade dos produtos, serviços e experimentações. 

 

O processo criativo conta com diversos métodos diferentes na literatura, por 

exemplo, brainstorming, análise de valor, TRIZ, análise de valor, seis chapéus, 

mapas mentais e outros (PLENTZ, 2011); todos com algumas semelhanças sejam 

na fase da inspiração, na fase da ideação ou na fase da implantação. 

Os métodos de design são aplicados, de uma forma geral, para a proposição de 

uma ou muitas soluções para um determinado problema complexo, pela análise 

convergente das ideias, conhecimentos, experiências e insights dos partícipes do 

processo de criação (VERGANTI, 2008). Não há um processo único e melhor prática 

de design, porém há atividades essenciais que podem ser adaptados para atender 

um projeto ou situação especial (BEST, 2006 apud DESIGN COUNCIL, 2007).  

No design conceitual o projeto é interpretado como um processo experimental de 

reflexão sobre um determinado objeto (FRANZATO, 2011) e, no mundo 

contemporâneo, não lida apenas com questões estéticas e funcionais tradicionais de 

objetos de projetos, como o produto industrial, mas, segundo Franzato (2010), o 

design contemporâneo deve projetar a integração e a articulação entre produto, 

serviço e comunicação de uma empresa. 

Desta forma, os conceitos de design thinking vêm cada vez mais sendo utilizado 

em outras áreas das organizações, tanto em áreas táticas operacionais, como em 

áreas estratégicas gerenciais (FRANZATO, 2010), derivando assim a terminologia 

<design estratégico> (ZURLO, 2010). 
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O método Duplo Diamante <DD> ou Double Diamond model, é uma ferramenta 

para resolução de problemas de design e foi proposto pela primeira vez pelo UK 

Design Council em 2005 (DESIGN COUNCIL, 2007) e está associado ao design 

thinking.  

A Figura 2.11 representa o modelo Double Diamond que se constitui 

basicamente de 04 fases consecutivas: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar.  

 

 

Figura 2.11 – Modelo Double Diamond <DD> 

Fonte: Design Council (2005) 

 

Os diamantes representam as etapas divergentes e convergentes acerca de uma 

questão apresentada, e permitem a inserção de diferentes modos de pensar dos 

envolvidos, mapeando o processo de criação, onde o pensamento pode ser amplo, o 

quanto possível, e depois convergidos ao foco dos objetivos distintos (DESIGN 

COUNCIL, 2005). 

O método DD não é constituído de um protocolo rígido a ser seguido sem 

reflexão, mas sim, estruturas que podem e devem ser adaptadas para o problema 

em questão, podendo-se alterar o nível de detalhe de acordo com o tempo e 

recursos disponíveis (BEST, 2006 apud. DESIGN COUNCIL, 2007). Design Council 

(2005) descreve as fases de desenvolvimento e aplicação do DD como sendo:  
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<DESCOBRIR>: nesta fase, recomenda-se pesquisar e entender os valores, 

expectativas, necessidades, o estado da arte, o estado da técnica e demais entradas 

do projeto. É a fase da inspiração, geração das ideias iniciais, sendo caracterizada 

como a mais crítica do processo de desenvolvimento, e é a que faz o melhor uso 

dos conhecimentos e competências do designer. Esta fase inicial tem sido referida 

nos trabalhos como o Fuzzy Front-End <FFE> e é fundamental para a definição da 

natureza do problema que está sendo tratado no projeto (RHEA, 2003 apud DESIGN 

COUNCIL, 2007). Segundo Rhea, o termo FFE é cada vez mais usado para 

descrever os estágios iniciais do processo de inovação, onde se formam as ideias. 

Os objetivos desta fase são: 

 Identificar o problema, oportunidade ou necessidade a ser abordada através 

de projeto; 

 Definir o espaço de soluções; 

 Construir e conectar os conhecimentos. 

 

<DEFINIR>: nesta fase, os resultados da pesquisa na fase anterior são 

analisados, interpretados, organizados e alinhados às necessidades do projeto, 

destacando-se os gargalos, lacunas, limitações, oportunidades, forças e fraquezas 

(CAULLIRAUX, 2013). Os objetivos desta fase são: 

 Analisar os resultados na fase Descobrir; 

 Sintetizar os resultados em um reduzido número de oportunidades;  

 Definir um breve sinal claro para fora por todos os interessados.  

 

<DESENVOLVER>: fase caracterizada pelo desenvolvimento de protótipos, 

cenários ou possíveis soluções do problema. Normalmente, são testados e 

submetidos a um modelo de tomada de decisão ou aceitação. Nesta fase, os 

designers refinam as ideias, projetam componentes em detalhes e como parte de 

uma experiência holística e testa conceitos interativamente com os usuários finais. 

 

<ENTREGAR>: é a fase de formalização final do processo, onde se procura 

trabalhar a apresentação dos resultados, dos produtos ou serviços. Nesta fase 

refinam-se os conceitos chaves com análise das opiniões dos principais 

interessados e se avalia o cumprimento das metas e objetivos, compartilhando 
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lições do processo de desenvolvimento para a organização. Na fase Entregar, o 

produto ou serviço é lançado no mercado e começa a atender as necessidades 

identificadas na fase anterior. 
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3. PROPOSTA DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DE TECNOLOGIA (DIT) 

 

 

Conforme exposto nos capítulos anteriores o desenvolvimento da tecnologia 

integrado ao modelo de negócio da empresa, ao PDP, às necessidades futuras dos 

consumidores e à estratégia corporativa, é essencial para maior eficiência e eficácia 

dos processos de inovação das empresas. Este capítulo apresenta o modelo 

proposto DIT e suas respectivas interfaces com a cadeia de valor das empresas de 

qualquer natureza e porte.  

Na primeira seção são apresentadas as principais contribuições conceituais do 

DIT. A segunda seção apresenta-se o TRMDD, ferramenta de gestão proposta 

para consolidação e representação do DIT como um modelo para seleção, 

planejamento, desenvolvimento e implantação de novas tecnologias integradas. A 

terceira seção detalha a aplicação do DIT no SENAI/SP para o desenvolvimento 

integrado de uma plataforma tecnológica baseada em tecnologias emergentes. Na 

quarta e última seção deste capítulo realiza-se a análise e discussão dos resultados 

observados na aplicação do TRMDD. 

 

  

3.1. JUSTIFICATIVA CONCEITUAL PARA O DIT 

 

 

O modelo de Desenvolvimento Integrado de Tecnologia (DIT) tem como objetivo 

propor uma sistemática para planejamento, definição e implantação de novas 

tecnologias ou uma plataforma tecnológica, visando preencher uma lacuna que 

existe entre a etapa de pré-desenvolvimento da tecnologia e sua incorporação ao 

modelo de negócio.  

No DIT, os conceitos de design de produto, por exemplo, usabilidade, 

sustentabilidade e qualidade, são remetidos para o início do processo de DT, isto é, 

na seleção das rotas tecnológicas a serem seguidas, de forma assim também, 

conduzir a integração do PDT ao PDP, alinhado ao modelo de negócio e estratégia 

coorporativa.  
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Nem sempre uma nova tecnologia será comportada no modelo de negócio atual 

da empresa; o entendimento sobre a cadeia de valor da nova tecnologia é essencial 

para que a empresa administre esse conflito, e no mínimo, identifique o novo modelo 

requerido pela nova tecnologia (CHESBROUGH, 2010). 

Para desenvolver uma plataforma tecnológica baseada em uma tecnologia nova 

ou emergente, a empresa deve rever sua orientação estratégica com perspectivas 

de longo prazo e adotar métodos para monitoramento de riscos (CHRISTENSEN e 

BOWER, 1995). Antes de a empresa decidir dentre os mecanismos formais de 

inovação, internos às empresas através do P&D, ou externos à empresa através de 

licenciamentos, aquisições e transferência tecnológica, a empresa deve responder 

os seguintes questionamentos: 

 Qual tecnologia será desenvolvida ou adquirida e qual a tendência 

tecnológica do segmento de mercado onde atua?   

 A nova tecnologia enquadra-se no modelo de negócio atual? Como? 

 Quais são os critérios para selecionar ou desenvolver uma nova 

tecnologia? Eles estão de acordo com a estratégia corporativa? 

 A nova tecnologia resultará em valor para o cliente externo ou interno? 

Esse valor é observável, mensurável e esperado pelo cliente? 

 Qual é o tempo para implantação da nova tecnologia e a manutenção da 

sua respectiva novidade? 

 Qual será a cadeia de valor da nova plataforma tecnológica?  

 

Essas questões, e outras mais passíveis de ser formuladas, são essenciais para 

definição de qual tecnologia será desenvolvida; porém, é muito difícil obter tais 

respostas, ainda mais na tentativa de se trazer o futuro, ou a expectativa de 

aceitação dos produtos oriundos dessa nova tecnologia. 

A decisão de estruturar uma plataforma tecnológica pode ocorrer tanto em 

empresas, como no governo e outras sociedades, requer a princípio uma motivação, 

seja essa financeira ou política. Neste trabalho o DIT é direcionado para empresas 

privadas, devido à complexidade legislativa existente nos governos. 

Sendo assim, o DIT é uma proposição de um framework para conduzir empresas 

de qualquer natureza, porte ou área de atuação a estruturar ou readequar, 
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eficazmente, suas plataformas tecnológicas com a inserção de novas tecnologias ou 

tecnologias emergentes. 

Quando o DT é uma atividade externa da empresa, por exemplo, com parceiros 

tecnológicos, a voz do cliente, tanto interno como externo, normalmente, não tem um 

canal adequado, e há um distanciamento das equipes de Marketing, Engenharia e 

P&D, comumente, estão localizados em locais físicos distintos. 

É fundamental que toda fase de pré-desenvolvimento da tecnologia, isto é, a 

seleção, definições estratégicas, rotas tecnológicas, necessidades, oportunidades e 

possibilidades de produtos a serem desenvolvidos, limites de tempo e custo para o 

DT, sejam contempladas de forma integrada às outras áreas funcionais, 

promovendo assim o alinhamento estratégico na empresa desde a escolha da 

tecnologia. 

Os segmentos tecnológicos que deverão ser incorporados à plataforma 

tecnológica, nova ou atual, são analisados de vários aspectos e pontos de vista, 

sendo avaliadas alternativas tecnológicas, formais ou informais. É muito importante 

que a seja avaliado a capabilidade da empresa frente a nova tecnologia e como isso 

poderá impactar seu negócio. 

A integração das equipes funcionais da empresa no DIT ocorre desde a seleção 

da tecnologia a ser internalizada às definições de como e quando serão 

desenvolvidas, isto é, compõem conjuntamente o PDT. A tecnologia alvo será 

observada e analisada por aspectos de suas potenciais aplicações nos produtos e 

processos da empresa, e questionada pelos principais departamentos envolvidos: 

engenharia, marketing, logística, P&D, produção, qualidade, qualidade, segurança 

ocupacional e outras necessárias. 

A estratégia corporativa deve ser estabelecida pela alta administração no início 

dos trabalhos do modelo DIT e definidas como sendo os principais direcionadores do 

trabalho. Os designers, representantes de marketing ou relacionamento com cliente 

são responsáveis, no modelo DIT, pelas atividades relacionadas à tradução das 

expectativas de valor dos clientes observadas e futuras, quando a tecnologia 

desenvolvida proporcionará novos produtos ao mercado. 

A Figura 3.1 apresenta o modelo proposto DIT e suas interfaces. 
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Figura 3.1 – Modelo DIT - Desenvolvimento Integrado de Tecnologia  
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O modelo proposto DIT é baseado na ferramenta, também proposta, TRMDD, 

detalhada na sessão 3.2, cujo objetivo é promover a integração entre as unidades 

funcionais da empresa, a estratégia corporativa, as necessidades atuais e futuras 

dos clientes e mercados, as competências internas existentes.  

 

 

3.2. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DE TECHNOLOGY ROADMAPPING E 

DOUBLE DIAMOND  

 

 

Conforme apresentado no Capítulo 2, o technology roadmapping <TRM> é uma 

ferramenta de gestão com grande potencial de aplicação na gestão tecnológica que 

é a predição de novas tecnologias com as devidas conexões de mercado, produtos 

e outras que se fizerem necessárias, como projeção para um futuro determinado em 

linha do tempo. 

Na execução do TRM os especialistas técnicos participantes são orientados a 

traçar a rota que determinada tecnologia seguirá nos anos seguintes. Além de 

flexível esta ferramenta possibilita uma apresentação gráfica variada intuitiva. Muitos 

escritórios de projetos tem adotado o modelo gráfico do TRM para uma gestão a 

vista e imediata do acompanhamento de projetos no curto e longo prazos. São 

utilizados painéis, post its, quadros variados, fotos e outros materiais como suporte à 

confecção dos gráficos. 

Porém, a subjetividade e incertezas da predição futura da percepção de valor dos 

clientes, mercado e outros stakeholders são os pontos fracos do TRM, requerendo 

uma grande variedade de especialistas que realmente entendam de determinada 

tecnologia ou mercado. Para minimizar essa deficiência, há uma boa prática de 

refazer o TRM ao passar, aproximadamente, 25 % do tempo total estimado no TRM. 

A equipe que normalmente trabalha no TRM é formada por engenheiros, 

cientistas, agentes de mercado e outros técnicos. A inserção de profissionais da 

área de design de produtos à equipe do TRM trazendo fundamentos e conceitos 

com vistas à necessidade do cliente é uma boa iniciativa. O Design Thinking impõe 

um pensamento prático e do usuário a cerca dos produtos finais e 

consequentemente, é um direcionador para as novas tecnologias extraídas e 

orientadas no TRM. 
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Nesse sentido propõe-se a integração de duas ferramentas o Technology 

Roadmapping e Double Diamond, TRMDD, como proposta de tratamento da 

subjetividade, análise de tendências e previsões, como base para a integração do 

desenvolvimento de novas tecnologias, como mostra a Figura 3.2. 

Segundo Caulliraux (2013), a complementação entre Design Estratégico e 

Roadmapping funciona como um espaço para co-criação de protótipos ou cenários, 

onde a natureza multidisciplinar do grupo assegura uma abordagem holística que 

contempla os interesses dos principais stakeholders. 

 

 

Figura 3.2 – Ferramenta de gestão TRMDD para integração DIT 

 

Há um trabalho que antecede a operacionalização do TRMDD que é o 

planejamento das atividades, requerendo assim a exclusividade e conhecimento 

específicos na ferramenta de um facilitador ou um grupo de facilitadores. 

Estes facilitadores devem fornecer aos participantes dos workshops um ambiente 

colaborativo e participativo, livre de qualquer pressão ou opinião prevalecente. 

A etapa <DESCOBRIR> é o campo da ideação, divergência, onde os 

participantes são instigados a pensar de forma diferente da usual. O 

desenvolvimento dessa etapa é orientado pela estratégia e diretrizes da empresa. 

Nessa etapa deve surgir mais de uma proposição ao problema apresentado. As 

informações são coletadas em Workshops e Brainstormings. O moderador das 

dinâmicas encarrega-se de orientar o trabalho e a organização dos dados (CLUNE e 

LOCKREY, 2014). 
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Nessa etapa é muito importante que os participantes tenham sempre seus 

pensamentos e proposições remetidas às seguintes dimensões: 

 Estado da arte e o estado da técnica: essa dimensão visa identificar e 

apresentar o estado da arte e a busca de anterioridade, através de bases 

de patentes, artigos científicos, data mining (KOSTOFF et al., 2004) e 

outros. A participação de especialistas acelera essa transferência de 

informação. A experiência requerida a esses especialistas orientará a 

profundidade do conhecimento técnico. 

 Mercado e Cliente: o mercado define se a tecnologia tem competitividade 

com as soluções atuais ou não, fazendo com que as informações de 

mercado sejam importantes norteadores à equipe de TRMDD. Como 

para novas tecnologias ou tecnologias emergentes não há muita 

informação de mercado, em alguns casos não há nenhuma, a voz do 

cliente precisa então ser ouvida para identificar se ele irá perceber as 

qualidades no novo produto oriundas da nova tecnologia, como também, 

quanto está disposto a pagar para a nova tecnologia e/ou produtos. O 

cliente também entra com informações sobre atuais problemas, lacunas ou 

gargalos do seu dia a dia que podem tornar-se oportunidades de negócio. 

Os especialistas de marketing, design e relacionamento com o cliente são 

fundamentais nessa etapa.     

 Estratégia corporativa: antes de iniciar o trabalho a alta administração 

deverá comunicar os objetivos estratégicos à equipe de TRMDD, 

delimitando o escopo do trabalho, refletindo os sentimentos dos 

patrocinadores. 

 Capabilidade interna: verificar aquilo que a empresa já domina ou é de 

fácil acesso, valorizar o conhecimento interno, como também infraestrutura 

física. Essa visão facilitará aos participantes desenharem uma rota de 

mais fácil implantação. 

 

A principal entrega da etapa <DESCOBRIR> é a lista de hipótese de possíveis 

rotas tecnológicas identificadas pela equipe, haja vista que há rotas mais factíveis do 

que outras. Porém, é de boa prática não limitar os participantes da construção desse 

conhecimento, evitando as palavras destrutivas de ideias: <não dá>, <não pode>, <é 

muito difícil>, <impossível>, <não concordo> entre outras. 
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Na etapa <DESCOBRIR> também se define os principais critérios de seleção da 

nova rota tecnológica, traduzindo as dimensões: estado da arte e estado da técnica, 

mercado e cliente, estratégia corporativa e capacidades internas. Os critérios devem 

ser validados com a equipe e com os patrocinadores.  

Alguns cenários são elaborados, com informações técnicas e de mercados, 

resumidamente, como referência para os participantes utilizarem na etapa seguinte. 

A etapa <DEFINIR> é caracterizada pela convergência das ideias da etapa 

anterior, por meio da lista de hipótese e dos critérios de seleção da(s) alternativa(s).  

A complexidade da estruturação do problema pode demandar de uma ferramenta 

multicritério para tomada de decisão, tais como, AHP (VAIDYA e KUMAR, 2006) ou 

VFB (KEENEY, 2012), entre outras. 

Nessa etapa começa a ser desenhado, na visão dos participantes do TRMDD, 

as principais propostas de solução tecnológica e como elas se integram na definição 

de plataforma tecnológica e plataforma de produtos. Procura-se exercitar nessa 

etapa a imparcialidade das opiniões. Inicialmente, é boa prática cada participante 

opinar individualmente, por meio de uma planilha, questionário ou método 

multicritério adotado. Após a compilação, as informações devem ser validadas em 

uma reunião técnica, como feedback aos participantes, preparando-os para a 

próxima etapa. Os especialistas técnicos já poderão ser selecionados, em virtude 

das escolhas tomadas. 

Na etapa <DESENVOLVER>, constrói-se o gráfico Roadmap, por meio de um 

workshop específico, definindo as conexões entre as dimensões: Tecnologia, 

Produto e Mercado, como também, parceiros tecnológicos e outras parcerias 

estratégicas e financeiras. O Open Innovation é uma abordagem que é comumente 

considerada no mapa (GEUM et al., 2013; CAETANO e AMARAL, 2011) para a 

minimização dos custos, dos riscos e a maximização do tempo de desenvolvimento. 

Em um ecossistema de inovação mais evoluído pode-se considerar a formação de 

consórcios para o DT, inclusive com outras empresas e até mesmo concorrentes. 

Essa é a etapa do TRMDD mais rica de informações, com um foco direcionado 

e novamente a equipe divergirá, traçando todas as interações da cadeia de valor da 

tecnologia ou plataforma tecnológica selecionada. Importantes informações, como 

por exemplo, logística, produção, fornecedores e outras, deverão ser detalhadas e 

conectadas ao roadmap, registrando as necessidades e especificidades requeridas, 

se houver. 
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Caracterizada novamente pela convergência do pensamento, a etapa 

<ENTREGAR>, finaliza o processo com a sumarização de um plano de 

desenvolvimento de tecnologia, detalhando-se os ambientes, equipamentos 

necessários, recursos humanos, cronograma, orçamento, escopo e outras 

informações relevantes para a gestão do projeto e para a gestão de mudança. 

Assim, espera-se promover, já na etapa de pré-desenvolvimento de tecnologia, a 

integração funcional entre as várias áreas da empresa, às estratégias corporativas, 

aos conhecimentos tácitos e explícitos dos participantes do TRM, tornando o DT não 

apenas uma meta ou projeto do P&D, mas sim integrado ao modelo de negócio da 

empresa. 

Nessa etapa já é possível iniciar a elaboração de um projeto conceitual, plano de 

negócio e um plano para gestão de mudanças. Espera-se ao final dessa etapa 

descrever algumas informações gerenciais, por exemplo, custo de implantação, 

tempo de realização, fatia de mercado esperado, plano de comunicação e 

marketing, enfim a integração da nova tecnologia ou plataforma tecnologia no 

modelo de negócio da empresa. 

Encerrado o pré-desenvolvimento da tecnologia, após a aprovação da alta 

administração, inicia-se o Desenvolvimento da Tecnologia <DT>, conforme o PDT 

elaborado na etapa anterior, e de forma integrado às áreas da empresa. O DT deve 

ser conduzido como um projeto, orientado por metas e objetivos pré-determinados. 

A equipe de gerenciamento do projeto será responsável pela integração do projeto, 

inserindo no plano de comunicação as áreas participantes do TRMDD. 

Como o desenvolvimento de novas tecnologias, em um contexto global, é um 

processo dinâmico e fora do controle total da própria empresa, recomenda-se 

executar o TRMDD, de forma mais enxuta e validando seus objetivos e 

informações iniciais, para assim, corrigir a rota do desenvolvimento tecnológico.  

A periodicidade de execução da ferramenta deverá ser estabelecida caso a caso, 

pois depende do horizonte de tempo e do avanço do DT. Sugere-se renovar o 

roadmap também por uma questão mercadológica, haja vista que o mercado e os 

clientes modificam seus critérios, valores e expectativas constantemente, como 

também, mudanças ocorrem na própria empresa, no cenário político-econômico e no 

desenvolvimento científico. Dessa forma, o DT dar-se-á em cumprimento ao objetivo 

do DIT que é a integração das áreas corporativas, mercado, clientes, P&D, 
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tecnologia e produção na construção da rota tecnológica e suas interações externas 

à empresa, como ilustrado na Figura 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3 – Modelo DIT e conexões externas 

 

Os riscos inerentes ao desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias, 

mapeados na ferramenta TRMDD deverão ser monitorados e tratados conforme 

plano, também discutido, pela equipe de projeto. A interação funcional das equipes 

de PDT e PDP é fundamental para a operação do DIT. 
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4. APLICAÇÃO DO DIT NO PROJETO VANGUARDA SENAI-SP 

 

 

O SENAI é uma empresa Brasileira, privada, sem fins lucrativos, mantido e 

gerido pela indústria, e possui uma estrutura federativa em todo território Nacional, 

cuja missão é (CNI, 2014):  

 

“Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a 
transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria brasileira”. 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI foi fundado em 1942, por 

iniciativa do empresariado do setor industrial, com a inauguração da primeira 

unidade do Brasil no bairro do Brás em São Paulo, Escola SENAI Roberto 

Simonsen. O Departamento Regional de São Paulo do SENAI – SENAI/SP, em 

2013, possuía 164 unidades, entre fixas e móveis, mais de um milhão de 

matrículas/ano, divididas em cursos de aprendizagem industrial, 12 áreas e 64 

cursos diferentes; cursos técnicos, 18 áreas e 42 cursos diferentes; superior em 

tecnologia, 16 cursos diferentes; além de cursos de educação continuada e pós-

graduação lato-sensu.  

Na área de tecnologia, o SENAI/SP oferece à comunidade mais de 748 serviços 

laboratoriais diferentes, e conta com uma rede própria de 35 laboratórios, sendo 21 

acreditados pelo INMETRO, e 8 em fase de acreditação, e ainda 1 laboratório de 

certificação de produtos. Dados de 2013 registram no SENAI/SP aproximadamente 

5.135 pessoas, sendo 3453 professores, 285 mestres e 74 doutores. 

Em 2011, o SENAI/SP por meio de sua Diretoria Técnica <DITEC> e respectiva 

Gerência de Inovação e de Tecnologia <GIT> iniciou um trabalho que visava a 

prospecção de novas tecnologias e implantação de dois centros de referência 

baseados em plataformas tecnológicas emergentes e transversais com o objetivo de 

oferecer à indústria serviços técnicos especializados, pesquisa aplicada, 

desenvolvimento de novos produtos/processos e transferência tecnológica. 

Diante desse cenário, em 2012, o SENAI/SP formalizou parceria internacional 

com o Centre Suisse d' Electronique et de Microtechnique <CSEM>, por sua 

reconhecida atuação no campo da inovação e desenvolvimento de novas 

tecnologias. 
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Em seguida elaborou-se um projeto colaborativo entre os dois centros para o 

desenvolvimento do trabalho, chamado Projeto Vanguarda (2013), cuja duração foi 

de onze meses, aproximadamente, iniciado em 28 de janeiro de 2013.   

Este capítulo descreve o desenvolvimento do trabalho e aplicação da ferramenta 

TRMDD no âmbito do projeto Vanguarda do SENAI/SP desde a fase de 

prospecção tecnológica, isto é, o pré-desenvolvimento de tecnologias, até o PDT, 

conforme as prerrogativas do modelo proposto DIT. Os procedimentos técnicos 

adotados nesta aplicação visam observar a integração da ferramenta TRMDD em 

concordância com o modelo proposto DIT. 

Ressaltam-se as seguintes limitações da aplicação da ferramenta TRMDD no 

projeto Vanguarda: 

1. O desenvolvimento propriamente dito da tecnologia exige por natureza 

um tempo maior que o disponível para este trabalho, não foi possível a 

determinação de indicadores ou pontos de inspeção quantitativos. 

2. Outra restrição deste trabalho é a comparação da aplicação da 

ferramenta TRMDD com o resultado obtido na aplicação em outras 

empresas, também por restrições de tempo.  

 

Dessa forma define-se que a elaboração do plano de desenvolvimento da nova 

plataforma tecnológica no SENAI/SP, em concordância com a equipe de projeto, e 

sua devida aprovação pela alta administração, como o principal resultado da 

aplicação do modelo DIT. 

Para análise de aderência ao modelo DIT, isto é, o desenvolvimento da 

tecnologia integrada à estratégia corporativa, percepção de valor do mercado pelos 

produtos ou serviços oriundos da nova tecnologia e as capacidades internas definiu-

se algumas práticas dentro de cada etapa e adotou-se a validação das informações 

como indicador da integração, considerando a base teórica das observações do 

pesquisador e suas respectivas análises sobre o desenvolvimento das atividades. 

São apresentadas as etapas da aplicação do modelo DIT nas seções seguintes. 

A seção 4.1 faz uma breve descrição da etapa de planejamento para o TRMDD 

e o entendimento das conexões do DIT, nessa etapa definem-se as conexões 

internas e externas de integração do modelo, caracteriza-se o problema, define-se a 
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equipe os participantes dos workshops e moderadores do TRMDD, como também, 

as estratégias corporativas e os entregáveis de cada etapa. 

A etapa <DESCOBRIR> do TRMDD, caracterizada pela divergência nos 

pensamentos e discussões, é detalhada na seção 4.2.  

A seção 4.3, descreve a etapa <DEFINIR> do TRMDD, caracterizada pela 

convergência em algumas decisões da equipe frente ao problema proposto. 

A seção 4.4 apresenta a etapa <DESENVOLVER> do TRMDD, novamente 

caracterizada pela divergência de pensamentos, para composição de possíveis 

cenários e elaboração dos roadmaps da nova tecnologia selecionada. 

A seção 4.5 consiste da <ENTREGAR> do TRMDD. Nessa etapa a equipe é 

conduzida ao pensamento convergente, seguindo a sequência metodológica, para o 

detalhamento técnico da plataforma tecnológica selecionada. 

 

 

4.1. PLANEJAMENTO PARA O TRMDD 

 

 

A principal atividade dessa etapa é a identificação dos direcionadores para o 

TRMDD com foco no objetivo do projeto definido pela empresa: 

 

“O Projeto Vanguarda SENAI/SP tem como objetivo definir, planejar e 
desenvolver duas novas plataformas tecnológicas baseadas em tecnologias 
emergentes integrada à estratégia corporativa, necessidades atuais e 
futuras do mercado e competências internas.” (SENAI, 2013). 

 

De acordo com o objetivo apresentado e as questões pertinentes a esse objetivo, 

entende-se que a ferramenta TRMDD é aplicável em concordância com a 

necessidade do DIT. Procurou-se definir as conexões externas e internas priorizadas 

à integração, que foram sugeridas pela equipe de condução do TRMDD e a alta 

administração do SENAI/SP. 

As conexões do DIT identificadas e definidas foram: 

a) Estratégia corporativa; 

b) Mercado e clientes; 

c) Capacidades internas; 

d) Estado da arte e da técnica. 
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Estas são detalhadas como seguem: 

a) Estratégicas corporativas  

Condicionadoras para a definição de qual plataforma tecnológica deveria ser 

implantada foram definidas pela alta administração e foram: 

I. Deve representar uma oportunidade para a transformação econômica, 

DISRUPTIVA;  

II. Devem estar dentro do alcance do Brasil, ou seja, com uma chance 

razoável de o país alcançar a COMPETITIVIDADE global em suas áreas-

chave;  

III. Devem ser relevantes para os atuais SETORES ESTRATÉGICOS DA 

INDÚSTRIA brasileira; e, 

IV. Devem considerar uma CADEIA DE FORNECEDORES E PARCEIROS 

de valor global e acessível ao Brasil e ao SENAI/SP. 

A estratégia corporativa condicionadora foi divulgada a todos os participantes no 

início e final dos workshops TRMDD, de forma a ser completamente entendida e 

almejada. 

 

b) Mercados e clientes 

A capilaridade e proximidade do SENAI/SP na Indústria Paulista possibilitou que 

se listassem empresas de vários segmentos, portes e áreas tecnológicas, 

identificando-se o responsável do P&D ou manufatura, como um possível 

entrevistado ou integrante do workshop de mercado, facilitando o contato com os 

clientes. 

Como entradas de mercado, buscou-se o acesso a pesquisas de mercados de 

entidades internacionais e nacionais. A participação do CSEM como consultor, 

parceiro e liderança no projeto foi fundamental para trazer ao processo TRMDD a 

visão de mercado, haja vista que essa instituição possui mais de 30 anos de atuação 

nas áreas semelhantes ao objetivo do Projeto Vanguarda SENAI/SP. 

 

c) Capacidades internas 

Montou-se um time SENAI/SP multidisciplinar de áreas diferentes, com profundo 

conhecimento dos processos internos. Realizou-se o mapeamento das unidades e o 

nivelamento do conhecimento sobre a infraestrutura, processos e modelos de 
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negócio do SENAI e a transferência dessas informações à equipe de especialistas 

do CSEM. Essa atividade é fundamental para que as equipes de especialistas 

possam formar opinião sobre as competências internas SENAI/SP. 

 

d) Estado da arte e da técnica 

Para a promoção dessa conexão, foi necessária a participação de especialistas 

técnicos competentes individualmente e multidisciplinar complementarmente. 

Definiram-se diversas estratégias de resgatar os conhecimentos específicos dos 

especialistas, como entrevistas, reuniões e brainstorming. Pesquisas a base de 

dados, patentes e artigos científicos é essencial quando está se definindo 

tecnologias no limite do conhecimento, justamente o projeto do SENAI/SP.  

 

Definiram-se na etapa de planejamento os principais entregáveis do TRMDD 

para as etapas subsequentes: 

I. Etapa 1, DESCOBRIR: Lista de hipóteses de plataformas tecnológicas; 

II. Etapa 2, DEFINIR: Priorização e matriz BCG (Mercado / competências 

internas); 

III. Etapa 3, DESENVOLVER: Cenários das plataformas tecnológicas 

selecionadas; 

IV. Etapa 4, Plano de desenvolvimento da tecnologia. 

 

Na etapa de planejamento também se elabora o plano de comunicação interno à 

alta administração, aos técnicos especialistas e às empresas participantes, 

definindo-os como os principais stakeholders do projeto. 

Como análise da funcionalidade e desempenho da ferramenta TRMDD adotou-

se a entrevista e discussões abertas sobre cada atividade executada.  

Na preparação para o TRMDD a sensibilização da equipe e a uniformização 

das expectativas de cada área para com o projeto de desenvolvimento e 

incorporação de uma nova plataforma tecnológica são muito importantes. A equipe 

que coordena a execução da ferramenta, ainda na fase de preparação, captou as 

expectativas dos participantes, com o objetivo de mediar e monitorar essas 

expectativas. Optou-se por um processo informal pelo tamanho, qualificação e 

engajamento da equipe. 
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A atividade de planejamento encerrou-se com a reunião de abertura do projeto, 

com a comunicação do plano de execução da ferramenta, principais expectativas 

dos stakeholders, mensagem da alta administração e descrição das atividades das 

etapas do TRMDD à equipe de projeto, como mostrado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. – TRMDD  

 

 

4.2. ETAPA DESCOBRIR 

 

 

Esta etapa caracteriza-se pela divergência onde as equipes participantes das 

atividades são instigadas a extrapolar o pensamento, sem restrições a possíveis 

soluções. Porém, como as equipes são variadas e diversificadas, com competências 

técnicas diferentes, principalmente a equipe do parceiro CSEM, realizou-se a 

exploração sobre o contexto SENAI/SP em relação à sua estratégia, infraestrutura, 

organização e desafios, quais sejam: 

 

 Infraestrutura humana e equipamentos disponíveis; 

 Demandas industriais existentes e caracterização dos atendimentos em 

serviços tecnológicos; 

 Visão da alta administração. 

 

A principal finalidade dessa exploração sobre o contexto SENAI/SP foi o 

nivelamento das informações sobre o SENAI e os ajustes com relação aos 

conceitos, definições e alinhamento do discurso para as atividades que serão 
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desenvolvidas. Em seguida formou-se um time multidisciplinar e iniciou-se as 

atividades de workshops estruturados e seções de brainstorming, com a equipe 

CSEM-Suiça, CSEM-Brasil, SENAI, representantes da indústria, de universidades, 

nacionais e internacionais, conforme definido na Figura 4.2. 

 

 

 Figura 4.2 – Etapa Descobrir - TRMDD 

 

Características da etapa <DESCOBRIR>: 

 Participação de 38 doutores e mestres; 

 31 seções de trabalho, sendo 20 workshops;  

 14 Visitas técnicas a centros de pesquisa e desenvolvimento nacional; 

 Entrevistas e reuniões com mais de 20 empresas; 

 01 missão internacional à Suiça (EPFL, CSEM/Switzerland, ETH e 

Hes.so); 

 01 missão internacional à Alemanha (Fraunhofer IPK); 

 01 missão internacional à Holanda (TNO); 

 Reuniões com outros agentes do ecossistema de inovação (NIT’s, 

agências de fomento, ONG’s, bancos de desenvolvimento e investimento 

privados). 

 

Conforme as informações dos workshops foram processadas, conseguiu-se 

iniciar as primeiras ideias de solução para os objetivos propostos e procurou-se 

alicerçar as ideias com informações técnicas, econômicas e comercias. Para a 

identificação do estado da arte e da técnica realizou-se uma pesquisa a base de 

patentes, artigos científicos, estudos setoriais e relatórios econômicos, nacionais e 

internacionais. As informações então foram compiladas e divulgadas aos 

participantes para realimentar as discussões dos workshops, havendo a 
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necessidade de se rediscutir as propostas com os grupos específicos: mercado, 

tecnológico, produto e processo. 

A entrega da etapa <DESENVOLVER> foi a lista de hipóteses mostrada na 

Figura 4.3, com 11 possíveis plataformas tecnológicas, alinhadas às competências 

internas disponíveis no SENAI/SP e aos objetivos referenciados na etapa de 

planejamento. A integração funcional ocorre com o envolvimento e comunicação na 

fase de prospecção, pois envolve, principalmente, as áreas corporativas. 

 

 

Figura 4.3 – Lista de hipóteses com 11 plataformas tecnológicas emergentes 

Fonte: SENAI/SP (2013) 

 

Cada hipótese de plataforma discutida nas reuniões de trabalho foi confrontada 

com os direcionadores estratégicos impostos pela alta administração e foram aceitas 

sem restrições. Uma vez que os especialistas tendiam a defender as ideias por eles 

propostas, então a equipe de coordenação do projeto auxiliou-os a descrever e 

documentar, sucintamente, o “como” e “porque” a plataforma sugerida adequava-se 

aos objetivos do projeto. 

Sendo assim, desenharam-se cenários, resumidamente, de cada plataforma 

hipotética sugerida, diagnosticando: mercados, produtos, tecnologias críticas e uma 

visão de tendência tecnológica, em uma tentativa de posiciona-la na curva “S” 

(CHRISTENSEN, 1992 apud BURGELMAN et al., 2009, p.111-136) de 

desenvolvimento e as tecnologias adjacentes.  
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4.3. ETAPA DEFINIR  

 

 

Nessa etapa a equipe é orientada a convergir, avaliando individualmente e 

coletivamente as soluções e hipóteses de plataformas propostas. O principal objetivo 

é selecionar as tecnologias ou plataformas tecnológicas mais aderentes aos 

objetivos estratégicos, como ressaltado na Figura 4.4. 

 

 Figura 4.4 – Etapa Definir - TRMDD 

 

Levantaram-se informações estratégicas das 11 plataformas tecnológicas da lista 

de hipótese resultante da etapa anterior. Os dados foram compilados de fontes 

governamentais, consultorias internacionais, bancos de dados e artigos de revistas 

especializadas (SENAI, 2013), conforme a lista seguinte: 

 Definição e principais conceitos da plataforma tecnológica; 

 Dados econômicos; 

 Motivação estratégica; 

 Principais segmentos de plataforma; 

 Potenciais indústrias e aplicações; 

 Mercados potenciais; 

 Produtos no mercado; 

 Maturidade tecnológica; 

 Panorama Nacional e Internacional. 

 

Em seguida, definiram-se dois critérios principais para análise e tomada de 

decisão: Economia de mercado e Capacidades internas. Esses critérios foram 

divididos em subcritérios com as seguintes características:  
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 Capacidade de ser avaliado de forma imparcial e quantitativa; 

 Capacidade de ser específico, de fácil entendimento e claramente definido; 

 Seguir um racional que considere aspectos qualitativos. 

 

A coordenação do projeto, composta por integrantes SENAI/CSEM, atribuiu 

pesos específicos aos subcritérios conforme apresentado na Tabela 4.1, totalizando 

100% para cada categoria.  

 

Tabela 4.1 - Critérios de decisão SENAI/SP para seleção de plataforma tecnológica 

CRITÉRIOS DE DECISÃO 

CRITÉRIO CATEGORIA SUBCRITÉRIO PESO 

Economia de 

mercado 

Mercado 

Potencial 

Menor risco e tempo de retorno previsível 20 

Tamanho do mercado potencial 40 

Amplitude (abrangência setorial industrial) 40 

Acessibilidade 

de Mercado 

Acesso a parceiros globais 25 

Facilidade para novos entrantes e Player global fraco 35 

Relevante localmente e industrialmente estratégico 40 

Capacidades 

Internas 

Implantação 

Facilidade de aquisição e implantação de equipamentos 25 

Facilidade de aquisição e implantação de ambientes 25 

Facilidade de recrutamento de equipe técnica 50 

Operação 

Alinhamento com a área da educação 20 

Menor custo operacional 30 

Facilidade de desenvolver soluções rápidas e transferíveis 50 

Fonte: SENAI/SP (2013) 

As informações estratégicas das onze plataformas tecnológicas hipotéticas foram 

divulgadas para todos os participantes que atribuíram pontuações de 1 a 5, sendo 1 

(muito pouco ou pequena) a 5 (muito grande ou excelente). Os dados foram 
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consolidados por somas ponderadas e apresentadas em matrizes de 

posicionamento tipo BCG (Boston Consulting Grupo Matrix), Figura 4.5, para 

visualização dos resultados nas dimensões externa e interna ao SENAI/SP, 

simultaneamente. No eixo y é representada a dimensão economia de mercado e no 

eixo x, a dimensão capacidades internas. 

O tamanho do círculo na Figura 4.5 indica a expectativa futura do tamanho de 

mercado e a posição no gráfico é meramente ilustrativa, facilitando ao observador e 

tomador de decisão localizar a nova plataforma tecnológica frente às oportunidades 

de mercado e desafios tecnológicos. O gráfico BCG apresenta outras duas utilidades 

a serem destacadas, sendo a facilidade de composição gráfica limitadas a grupos 

tecnológicos sinérgicos e a simulação do posicionamento estratégico da plataforma 

com alterações dos critérios de entrada. 

 

 

Figura 4.5 – Matriz BCG: Economia de Mercado versus Capacidades Internas 

Fonte: SENAI/SP (2013) 

 

 

4.4. ETAPA DESENVOLVER 

 

 

Na etapa <DESENVOLVER> elabora-se os possíveis cenários da cadeia de valor 

da nova tecnologia ou plataforma tecnológica selecionada, com a elaboração dos 

gráficos de roadmap, onde as conexões entre mercado, produtos, tecnologias e 
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processos são identificadas, conforme mostrado na Figura 4.6. Insere-se na análise 

observações técnicas importantes sobre as tecnologias críticas. Nesta etapa, a 

função tempo tem grande relevância. 

 

Figura 4.6 – Etapa Desenvolver - TRMDD 

 

Essa etapa é realizada pelo workshop com todos os especialistas chaves, isto é, 

pré-selecionados, pois além de competência técnica específica na área 

determinada, a complementação com visão empreendedora e sistêmica enriquece 

as análises e conexões. Nessa etapa, elaboraram-se 03 possíveis cenários com a 

composição de 02 plataformas selecionadas. O objetivo de se elaborar 3 cenários é 

alavancar sinergias existentes sobre as tecnologias, oriundas da lista de hipóteses. 

São os cenários: Oportunidade, Evolução e o Disruptivo.  

Como esta etapa prescreve a divergência de pensamentos, os participantes 

puderam elaborar uma nova reflexão sobre os cenários. Por meio de um workshop 

final, denominado roadmapping e com base nos dados qualitativos e quantitativos, 

criou-se um quarto cenário resultante dos cenários, evolução e disruptivo, composto 

das duas plataformas tecnológicas definidas pelo SENAI/SP, a saber. 

 

 Materiais Avançados e Nanocompósitos;  

 Manufatura Avançada e Microfabricação. 

 

Os gráficos roadmap foram elaborados e as conexões dos segmentos de 

tecnologia presentes na plataforma tecnológica com o know how, produtos 

processos e parcerias, diante um horizonte de tempo.  
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A Figura 4.7 apresenta um exemplo de gráfico roadmap reduzido elaborado e 

adaptado com dados de uma das plataformas tecnológicas da fonte original, 

respeitando a confidencialidade requerida pela empresa. A plataforma tecnológica é 

a de materiais avançados e nanocompósitos. 

 

 

Figura 4.7 – Exemplo de Roadmap da plataforma de materiais avançados e nanocompósitos 

 

 

4.5. ETAPA ENTREGAR  

 

 

Após o detalhamento holístico do cenário das plataformas selecionadas, a equipe 

pode ser reduzida a especialistas técnicos das áreas tecnológicas, pois se promove 

nova convergência para o detalhamento técnico, prático e operacional dos 

segmentos tecnológicos constituintes das plataformas. Elaborou-se nessa etapa o 

projeto conceitual e o plano de implantação das plataformas tecnológicas, cujos 

principais componentes foram:  

 Lista de equipamentos e especificação mínima; 
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 Organograma funcional e perfis profissionais; 

 Leiaute dos ambientes. 

 

Visitas técnicas e benchmarking são fundamentais para o incremento funcional e 

técnico nessa fase. O plano de implantação mostrado na Figura 4.8, então é 

apresentado e validado com a equipe, promovendo assim a comunicação com os 

envolvidos, onde são tratadas algumas especificidades táticas e operacionais, como 

por exemplo, plano de capacitação da equipe, nova e atual; plano de negócio e a 

formalização das parcerias estratégicas. 

       

 Figura 4.8 – Etapa Entregar - TRMDD 

 

As potencialidades de cada plataforma tecnológica selecionada foram 

materializadas em algumas provas de conceito, podendo assim, exemplificar os 

tipos de produtos possíveis oriundos da plataforma. Pode-se observar com o 

desenvolvimento das prova de conceito, quão assertiva foi a seleção das 

plataformas tecnológicas e a integração da equipe e validaram-se algumas 

conexões do roadmap. 

As provas de conceito também tiveram a finalidade de demonstrar a viabilidade 

técnica das plataformas selecionadas e identificar os conhecimentos específicos 

chaves essenciais para o início das atividades. A aprovação das plataformas 

tecnológicas juntamente com seus respectivos planos de implantação, plano de 

negócio e roadmap realizou-se na reunião de fechamento do Projeto Vanguarda 

com a alta administração do SENAI/SP.  

Dessa forma cumpriram-se os objetivos iniciais de seleção de duas plataformas 

tecnológicas emergentes, construção do cenário roadmap tecnológico para ambas 

plataformas selecionadas, caracterizar as tecnologias críticas inseridas nas 
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plataformas tecnológicas propostas, elaborar um plano de implantação e 

desenvolvimento das novas tecnologias integrado à estratégia corporativa, à visão 

de mercado e expectativa de valor do cliente, ao modelo de negócio e, portanto, à 

cadeia de valor da empresa. 

A execução do plano foi autorizada sem ressalvas pela Diretoria Técnica do 

SENAI/SP devendo seguir o fluxo de processos, existentes e readequados, na 

empresa. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Como parte de uma ação estratégica para posicionar o SENAI/SP como provedor 

de tecnologia para a indústria do País, a Gerência de Inovação e de Tecnologia do 

SENAI/SP, em 2011, elaborou um projeto, chamado Vanguarda, com a finalidade de 

prospectar, selecionar, e desenvolver duas plataformas tecnológicas emergentes, 

com o principal objetivo de instituir um novo modelo de negócio com foco no 

desenvolvimento de pesquisa aplicada e inovação.  

O projeto Vanguarda SENAI/SP possibilitou a aplicação do modelo proposto 

TRMDD na íntegra, com a finalidade do desenvolvimento integrado da tecnologia. 

A principal característica da integração TRMDD foi o direcionamento do foco da 

equipe, alternando por fases do pensamento divergente e convergente, e também o 

estimulo a “pensar fora da caixa”, a todo tempo sendo direcionado às estratégias da 

empresa e às percepções de valor do mercado. 

Identificou-se no processo de aplicação da ferramenta TRMDD forte aceitação 

e motivação dos especialistas em tecnologias participantes que destacaram alguns 

importantes tópicos da metodologia: 

a) Inserção da abordagem Design de produto na predição de novas 

tecnologias; 

b) Aplicação de método multicritério para tomada de decisão na etapa 

<DEFINIR>; 

c) Inserção na camada Know how do Roadmap de uma subcamada 

chamada parceria estratégica, observou-se que para tecnologias 

emergentes as parcerias estratégicas em sistema de inovação aberta 

<Open Innovation> devem ser exploradas;  

d) Adequação do método às necessidades do projeto em identificar, 

selecionar, definir e desenhar a cadeia de valor para uma determinada 

tecnologia.    

 

A formação da equipe competente individualmente e complementar 

disciplinarmente é fundamental para o processo TRMDD. A equipe formada com 

profissionais técnicos e de mercado, internos e externos a empresa, acadêmicos e 
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industriais mostrou-se adequada. Como o Projeto Vanguarda do caso SENAI/SP 

tinha como objetivo desenvolver plataforma tecnológica emergente ou disruptiva, e 

sendo, a visão de mercado, uma importante conexão do DIT, formalizou-se uma 

parceria internacional com o CSEM-Suíça e sua filial no Brasil <CSEM-Brasil>. 

Essas entidades possuem grande notoriedade no campo da inovação e 

transferência tecnológica, como também, na coordenação e desenvolvimento de 

tecnologias. 

 A mediação dos workshops por uma equipe de facilitadores mostrou-se eficiente 

ao confrontar as informações dos participantes aos objetivos estratégicos da 

empresa e ao motivar a equipe a pensar projetual e trazer o futuro. Portanto, um 

mediador ativo, participante e que domine a ferramenta foi fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho. O planejamento do TRMDD deve contemplar uma 

sistemática para registrar os insights, o que pode ser feito por um software 

específico, post-it, quadro negro e outros. A validação constante das informações e 

insights deve ser visual a todos os participantes ao final de uma atividade específica, 

de modo a não interferir no processo criativo durante o desenvolvimento. 

Verificou-se com aplicação da ferramenta TRMDD em um projeto real que os 

objetivos do DIT foram atingidos, promovendo as conexões necessárias para o 

desenvolvimento de novas tecnologias integradas ao modelo de negócio da 

empresa. 

Evidenciou-se que as contribuições do TRMDD ao DIT ocorreram em todo o 

processo de desenvolvimento da ferramenta, refletindo em um plano de 

desenvolvimento de tecnologia e alinhadas às expectativas dos stakeholders.  

Na aplicação DIT ao projeto Vanguarda, os conceitos de design de produto foram 

inseridos mais acintosamente nos workshops de produto, processo e mercado; os 

conceitos de co-design ou open innovation foram inseridos no workshop de 

roadmapping. Cada conexão realizada na aplicação da ferramenta TRMDD trouxe 

ao DIT contribuições específicas e fundamentais para o pré-desenvolvimento da 

plataforma tecnológica, na expectativa de garantir o desenvolvimento e formalização 

do PDT integrado à cadeia de valor. 

Na etapa <DESCOBRIR> observou-se que a integração do desenvolvimento da 

tecnologia ocorreu em vários níveis e intensidades. Realizou-se mais de 20 

workshops, reuniões técnicas, entrevistas e visitas às dependências do SENAI. Os 
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workshops concentraram-se em Mercado, Produtos e Tecnologias, de forma 

alternada, devido à complementação informacional conforme os dados foram sendo 

agregados. 

Atividades de captação de demandas, produtos, tendências tecnológicas e 

projetos de clientes e fornecedores foram individualizadas em entrevistas para maior 

exploração e confidencialidade das informações. Participaram técnicos especialistas 

e designers. Os clientes foram convidados a participar dos workshops com a equipe 

especialista. Os Feedbacks dos convidados foram muito positivos e enriquecedores, 

para ambos os lados. As principais contribuições do TRMDD para o DIT na etapa 

Descobrir são descritas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Contribuições TRMDD para o DIT: Etapa Descobrir 

ETAPA: DESCOBRIR 

CONEXÕES DIT CONTRIBUIÇÕES TRMDD 

Estratégia corporativa 
Discutir estratégias corporativas para definição dos 

limites do DT em nível de macro funcionalidades. 

Mercado e clientes 

Explorar e identificar as tendências mercadológicas, 

lacunas, gargalos, demanda e expectativas de valor do 

cliente e do mercado. 

Know how 

Estado da arte e da técnica 

Explorar e identificar tendências tecnológicas, 

parceiros estratégicos, tecnologias críticas, maturidade 

e robustez tecnológica. 

Capacidades internas 

Modelar os processos corporativos e desenhar modelo 

de negócio requerido pela internalização da nova 

tecnologia, visando ajustes e otimização. 

 

Na etapa <DEFINIR> a equipe estava sensibilizada das principais atividades do 

projeto e, como etapa anterior promoveu o nivelamento dos conceitos chaves e 

estratégias, a elaboração das atividades foi divida em grupos de especialistas 

conforme as necessidades e a consolidação da classificação da lista de hipóteses 

conforme critérios pré-definidos. Como a lista de hipóteses, oriunda da etapa 

desenvolver, possuía 11 tecnologias candidatas, e muitas informações 
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mercadológicas e tecnológicas, houve a necessidade de aplicação de uma 

ferramenta de tomada decisão. 

Na análise de decisão totalizou-se 132 avaliações individuais de cada 

participante para as 11 plataformas tecnológicas hipotéticas com base em critérios 

pré-estabelecidos. Com a finalidade de diminuir a parcialidade e a tendência dos 

resultados optou-se por um grande numero de avaliadores, internos e externos, 

diferentes especialistas participantes dos workshops. A Tabela 5.2 descreve as 

principais observações quanto às contribuições do TRMDD ao DIT da etapa definir. 

 

Tabela 5.2 – Contribuições TRMDD para o DIT: Etapa Definir 

ETAPA: DEFINIR 

CONEXÕES DIT CONTRIBUIÇÕES TRMDD 

Estratégia corporativa 
Definir critérios de seleção e priorização da rota 

tecnológica. 

Mercado e clientes 
Classificar as novas tecnologias quanto à economia de 

mercado. 

Know how 

Estado da arte e da técnica 

Caracterizar as barreiras tecnológicas e tecnologias 

críticas. 

Capacidades internas 
Classificar as novas tecnologias quanto às 

capacidades internas. 

 

Na atividade de validação dos resultados dessa atividade com a equipe do 

projeto evidenciou-se que as diversas áreas da empresa, pesquisadores, 

especialistas técnicos, consultores concordaram com a consolidação dos resultados. 

Na etapa <DESENVOLVER>, realizou-se o trabalho de mapeamento das 

tecnologias, porém apenas as plataformas selecionadas na etapa anterior, via 

workshop, denominado Roadmapping, onde a interação de toda a equipe é 

necessária para realizar as conexões das tecnologias, produtos, mercados, 

parceiros e capabilidade da empresa em internaliza-las. 

As conexões de produtos e mercados instigam a equipe da empresa de áreas 

como marketing, relacionamento com o cliente, produção a refinar o modelo de 

operação, sendo a tendência acomodar o modelo existente. Nessa etapa iniciou-se 
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o plano de implantação, com a definição das tecnologias críticas, ambientes 

necessários e parcerias estratégicas. 

Durante esta etapa, evidenciou-se a possibilidade de trabalhar-se provas de 

conceito ou protótipos que utilizem a plataforma tecnológica selecionada, 

estabelecendo-as como evidências físicas das possibilidades técnicas, 

sensibilização da alta administração e apoio à comunicação corporativa. A equipe foi 

orientada a divergir nos pensamentos e conceitos sobre as plataformas tecnológicas 

selecionadas e suas conexões externas à empresa, em um trabalho de projetar o 

futuro. As demandas inputs iniciais de clientes e mercados são retomadas e 

exploradas com maior profundidade. Tais ações promovem a integração do 

desenvolvimento a culminar no PDT, sendo as principais contribuições do TRMDD 

ao DIT, na etapa desenvolver, descritas na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Contribuições TRMDD para o DIT: Etapa Desenvolver 

ETAPA: DESENVOLVER 

CONEXÕES DIT CONTRIBUIÇÕES TRMDD 

Estratégia corporativa 
Discutir estratégia de operação, comunicação e 

integração dos novos produtos. 

Mercado e clientes Conectar a cadeia de valor à tecnologia. 

Know how 

Estado da arte e da técnica 

Conectar o DT às barreiras tecnológicas, parceiros 

estratégicos e a cadeia de valor. 

Capacidades internas 
Mapear conhecimento existente e necessidades 

futuras. 

 

Na etapa <DESENVOLVER>, elaborou-se possíveis cenários de 

desenvolvimento tecnológico. A dinâmica promovida pela etapa <ENTREGAR> 

objetivou a validação do cenário, onde a equipe de projeto novamente convergiu 

para elaboração de um cenário composto mais adequado às expectativas dos 

stakeholders e capacidades da empresa.  

A etapa <ENTREGAR> caracterizou-se pela elaboração conjunta do plano de 

negócio, plano operacional e plano de capacitação que se agregou ao Plano de 

Desenvolvimento da Tecnologia <PDT>, ou melhor, o plano de desenvolvimento das 
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plataformas tecnológicas selecionadas. Destaca-se na Tabela 5.4 as principais 

contribuições do TRMDD para o DIT na etapa <ENTREGAR>. 

 

Tabela 5.4 – Contribuições TRMDD para o DIT: Etapa Entregar 

ETAPA: ENTREGAR 

CONEXÕES DIT CONTRIBUIÇÕES TRMDD 

Estratégia corporativa Validar propostas e cenários. 

Mercado e clientes 
Elabora provas de conceito e protótipos como 

certificação das rotas tecnológicas. 

Know how 

Estado da arte e da técnica 

Descrever infraestrutura mínima necessária 

complementar a disponibilidade técnica (recursos 

humanos, equipamentos e conhecimentos). 

Capacidades internas 
Elaboração do plano de negócio, comunicação e 

capacitação. 

 

O olhar para as capacidades internas da empresa, o alinhamento estratégico da 

alta administração e foco nos valores perceptíveis do mercado foram fundamentais 

para a construção de um cenário alinhado ao modelo de negócio da empresa, e 

principalmente, a elaboração do plano de implantação integrado. O plano de 

desenvolvimento da tecnologia (PDT) contendo o descritivo técnico sobre as 

plataformas tecnológicas, o cenário construído no roadmap e o plano de implantação 

foram aprovados pela alta administração (SENAI, 2013).  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e considerações finais sobre as 

contribuições acadêmicas dessa dissertação, ou seja, do modelo DIT e da 

aplicabilidade da ferramenta de gestão TRMDD proposta para a operacionalização 

do DIT. Finaliza-se o capítulo com as sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

6.1. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Este trabalho possibilitou o melhor entendimento do desenvolvimento de novas 

tecnologias integrado à estratégia corporativa, ao modelo de negócio e à percepção 

de valor do mercado e cliente dos produtos oriundos dessa tecnologia. 

A metodologia científica adotada mostrou-se adequada ao propósito da pesquisa, 

subsidiando a aplicação e observações técnicas da aplicação em caso real. Como 

destaque da revisão da literatura, evidenciou-se que a área da gestão tecnológica é 

essencial às empresas, desde aquelas que desejam liderar tecnologicamente seus 

negócios, e que desejam se tornar referências em inovação tecnológica, como 

também, às empresas de base tecnológica tradicional, devido ao acelerado avanço 

tecnológico mundial e aos complexos processos de inovação tecnológica. 

As referências encontradas que tratam sobre a integração entre tecnologia e 

produto não analisam com profundidade os mecanismos de integração, limitando-se 

à análise dos conceitos, dimensões e, apenas, recomendações burocráticas para 

devida integração.  

As ferramentas de gestão propostas nos modelos de desenvolvimento de 

tecnologias, analisados e discutidos no Capítulo 2, implicitamente podem favorecer a 

integração do DT ao modelo de negócio, mas não foram elaboradas com essa 

finalidade específica, situando-se em nível estratégico e não tático e operacional. 

No modelo proposto DIT ressalta-se a importância das conexões como fator 

decisório gerencial em todas as etapas de desenvolvimento da tecnologia, desde a 

definição, planejamento e desenvolvimento propriamente dito.  
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A seleção de uma nova tecnologia por uma empresa, na etapa de pré-

desenvolvimento, seja por necessidade de atualização tecnológica ou nova 

plataforma de produtos, requer uma múltipla análise técnica, comercial e de 

suprimentos, da mesma forma, conclui-se com esse trabalho que a integração 

proposta no DIT também subsidia a decisão de qual tecnologia será, ou deverá ser, 

desenvolvida, seja por processos formais ou informais. 

Desta forma, o modelo proposto DIT responde à questão dessa dissertação de 

como definir, planejar e desenvolver novas tecnologias, com a proposição de uma 

ferramenta de gestão baseada na integração das ferramentas de gestão tecnológica 

e design estratégico, respectivamente, Technology Roadmapping e Double 

Diamond, ou simplesmente, TRMDD.  

O TRMDD integra o mapeamento da cadeia de valor de tecnologias ao design 

estratégico, sendo indutora do processo criativo de construção dos cenários futuros 

com foco em necessidades do mercado, estratégia corporativa e capacidades 

internas.  

Observou-se que o sequenciamento metodológico do modelo TRMDD promove 

conexões adequadas e sintetiza diversas informações de produtos, de mercado, de 

tecnologias e de gestão, auxiliando a equipe técnica e gerencial a estruturar o plano 

de implantação, desenvolvimento e gestão tecnológica, possibilitando melhor a 

mitigação dos riscos intrínsecos às novas tecnologias emergentes.  

Verificou-se pela aplicação da ferramenta TRMDD ao caso SENAI que a 

integração do technology roadmapping <TRM> e o design thinking, por meio da 

ferramenta duplo diamante <DD> é sinérgico. O TRMDD possibilita na etapa de 

pré-desenvolvimento da tecnologia inserir os conceitos de design de produto, dessa 

forma ampliando a previsão das possibilidades de cada tecnologia, trazendo para a 

discussão os requisitos de usabilidade, ergonomia, sustentabilidade e 

processabilidade. 

A ferramenta TRMDD, desenvolvida no contexto dessa dissertação, foi 

analisada quanto a sua execução e aplicabilidade no caso SENAI/SP, cumprindo 

seus objetivos de promover a integração do DT conforme modelo proposto DIT. 

O TRMDD possibilitou complementar a elaboração do mapeamento tecnológico 

com caráter multidisciplinar, orientado aos valores observáveis da evolução 

estratégica do negócio, subsidiando assim o planejamento e desenvolvimento de 
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plataformas tecnológicas emergentes, em conformidade com a questão motivadora 

deste trabalho. 

A ferramenta TRMDD mostra-se flexível podendo sua aplicação ser adequada 

de acordo com a realidade, necessidade e disponibilidade do caso. 

A integração promovida pelo modelo DIT, baseado nas observações da aplicação 

da ferramenta TRMDD no caso SENAI/SP ocorreu nas dimensões definidas por 

Jugend (2010), destacando-se: 

 Visão Compartilhada: integração funcional ao longo de todo processo das 

equipes multifuncionais com representantes das principais áreas da empresa, 

clientes, universidade, fornecedores e parceiros.  

 Atividades para a Transferência: diagnóstico das capacidades internas e 

elaboração do plano de adequação ou internalização da nova tecnologia. 

 Gestão da Transferência: Alinhamento do plano de desenvolvimento 

tecnológico com o plano estratégico corporativo e com as diretrizes da alta 

administração, consolidação no mapa tecnológico e do PDT. 

A dissertação não contempla as validações do modelo DIT e da ferramenta 

TRMDD, pois necessitaria análise após a tecnologia e plano de desenvolvimento 

da tecnologia proposta no projeto Vanguarda do SENAI/SP concluísse, 

ultrapassando assim, o limite temporal para a finalização desse trabalho. Porém, 

entende-se que o PDT elaborado no caso SENAI/SP, baseado no modelo DIT, se 

executado conforme o planejamento será de forma integrada aos objetivos do DIT. 

A consolidação do cenário roadmap requer análise crítica e reestudo de acordo 

com a complexidade e período estabelecido, o que sugere nova integração funcional 

para essa atividade. A definição da periodicidade da análise crítica será estabelecida 

no workshop de roadmapping na etapa desenvolver.  

Através da aplicação da ferramenta TRMDD e dos problemas relacionados à 

integração pode-se concluir que a análise do ambiente socioeconômico, competitivo 

e tecnológico onde a empresa está inserida é fundamental para o desenvolvimento 

do trabalho. Quanto maior o grau de maturidade das áreas funcionais no processo 

de inovação e sua efetiva participação decisória quanto ao modelo de negócio, mais 

fácil será o processo de integração. 

É fundamental uma atividade de esclarecimento ou nivelamento dos conceitos e 

definições entre os participantes. Optou-se na aplicação no caso SENAI/SP, 



77 
 

 

inclusive, a explanação de alguns especialistas externos sobre os cenários que se 

desenhavam no processo DIT. 

Outra atividade requerida como premissa ao modelo DIT é que a competência 

interna da empresa, como também, o conhecimento, tácito ou explícito, e suas 

capacidades tecnológicas sejam diagnosticadas e apresentadas nos workshops. 

Identificou-se que a estratégia de localizar, nos workshops de produtos e 

processos, alguns produtos alvos que possam ser pré-definidos como provas de 

conceito da tecnologia proposta, foi importante para a comunicação institucional dos 

objetivos da plataforma tecnológica, como também, piloto para análise das 

tecnologias críticas e da transferência tecnológica para o desenvolvimento de 

produtos.     

Considerando que nem todas as competências e conhecimentos necessários 

podem ser desenvolvidos ou adquiridos, é preciso, então, definir a criticidade e um 

plano de gestão de risco. 

Não foi possível a determinação de indicadores ou pontos de inspeção 

quantitativos, pois a o desenvolvimento propriamente dito da tecnologia exige por 

natureza um tempo maior que o disponível para este trabalho. 

Pode-se observar na execução da ferramenta que o modelo proposto DIT não se 

limita apenas a produtos e processos, podendo ser estendido a serviços. No projeto 

SENAI/SP o objetivo inicial foi ampliado, não se limitando às definições de produtos 

e processos, mas trouxe ao arcabouço da discussão a necessidade de se tratar 

novos modelos de negócios, ou como denominado pela empresa, novos produtos 

tecnológicos, incluindo serviços técnicos e tecnológicos. 

A comparação da aplicação da ferramenta TRMDD com a aplicação em outras 

empresas necessitaria mais tempo do que o disponível para esse trabalho. Dessa 

forma define-se que o desenvolvimento do plano de implantação da nova plataforma 

tecnológica no SENAI/SP em concordância com a equipe de projeto e sua devida 

aprovação pela alta administração é o principal resultado da aplicação do modelo 

DIT. 

Por fim, o modelo DIT, por si só, não garante que a integração proposta seja 

efetivada, e sim traça o roteiro do desenvolvimento da tecnologia integrada, mas a 

execução do plano de implantação com o comprometimento dos envolvidos é 

fundamental para o sucesso.    
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6.2. PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

  

 

A modelo DIT proposto não estabelece leis ou normas a serem seguidas 

rigidamente, e sim propõem diretrizes, que testados em uma aplicação real, são 

adaptáveis a diversos tipos e naturezas de empresas, sendo passível de 

modificações e adequações, podendo haver, para alguns casos específicos, 

necessidades também específicas.  

A validação do modelo DIT requereria a medição e monitoramento do grau de 

integração o que demandaria um estudo aprofundado sobre o tema integração 

propriamente dito, necessitando de mecanismos quantitativos. 

A comparação entre modelos de desenvolvimento de tecnologia tradicionais e o 

modelo proposto DIT requer a definição de macro e micro indicadores que 

representem a eficácia e eficiência na transferência tecnológica e seus impactos nos 

modelos de negócios. Esses indicadores requerem um entendimento universal, que 

sejam de fácil obtenção e independência do modelo de gestão. Esse 

aprofundamento técnico pode definir um trabalho específico quanto a sistemas e 

processos eficientes em desenvolvimento de tecnologia. 

A aplicação do modelo DIT no projeto SENAI/SP traduziu a realidade de uma 

grande empresa com a vertente tecnológica bem desenvolvida, o que deve não ser 

a realidade da maioria das empresas no Brasil, sendo assim, sugere-se um o 

desenvolvimento de um questionário de diagnóstico prévio para que possa ser 

definido o nível de abrangência e profundidade do modelo DIT. 

Observou-se que as conexões entre o DIT e o DIP, ou PDP, estão firmadas, 

porém como não foi possível nesse trabalho avaliar o desenvolvimento da tecnologia 

e, portanto, o desenvolvimento dos produtos/serviços oriundos dessa tecnologia, 

sugere-se como trabalho futuro a análise do impacto do DIT aos novos produtos e 

ao modelo de negócio da empresa. 

O DIT pode fornecer subsídios para alicerçar o pré-desenvolvimento de 

tecnologias garantindo um PDT, e consequentes, PDP’s, integrados e que podem 

ser geridos como um projeto de implantação, sendo assim, sugere-se uma análise 

ainda na fase de pré-desenvolvimento da tecnologia, quanto aos indicadores de 

desempenho do PDT. 
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Não há como se definir uma periodicidade específica para a revisão do Roadmap 

oriundo do DIT, nem mesmo uma validação da rota tecnológica a ser desenvolvida, 

variando caso a caso, haja vista que os avanços tecnológicos mundiais são 

incessantes e simultâneos. Sugere-se, portanto, a elaboração de uma ferramenta de 

gestão simplificada e focada nas tecnologias desenvolvidas no DIT para 

monitoramento e gestão das tecnologias em desenvolvimento, como também um 

plano de comunicação ao mercado e clientes, de forma que se obtenha feedback 

sobre os produtos oriundos das tecnologias.  

Os conceitos de design de produtos fortaleceram a discussão do 

desenvolvimento de novas tecnologias com temas como sustentabilidade, 

assistência técnica pós-venda, usabilidade e outras filosofias do design. A 

declaração desses temas para a nova tecnologia, emergente ou disruptiva, devem 

ser melhoradas e melhor trabalhadas, pois será o que trará o devido valor 

tecnológico. Sendo assim, a tecnologia pode ser constantemente aprimorada e 

modificada, para melhor desempenho, portanto sugere-se analisar a aplicação do 

DIT para as tecnologias componentes de uma determinada plataforma tecnológica 

como ferramenta de gestão tecnológica. 
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