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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo avaliar em que grau as práticas de desenvolvimento de 

inovações em uma empresa desenvolvedora de serviços de testes de software se conformam 

ao modelo genérico de inovação em serviços proposto pelos autores Hull e Tidd (2003). O 

modelo em questão foi aplicado em 108 empresas no setor de serviços no Reino Unido e nos 

EUA. Tanto a economia de serviços como o setor de testes de software tem crescido no 

Brasil, o que valorizou a importância do presente estudo e a aplicação prática do respectivo 

modelo. O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa de campo de finalidade descritiva 

com utilização de entrevistas semi-estruturadas, questionário estruturado, narrativas, 

observação direta e análise temática para tratamento e analise dos resultados. As narrativas do 

desenvolvimento de duas inovações implementadas pela empresa pesquisada foram utilizadas 

como objeto da análise temática. Essas inovações foram o desenvolvimento de testes de 

software para a empresa belga BTR, denominada inovação BTR, e o desenvolvimento de uma 

metodologia brasileira para padronização de testes de software, denominada inovação MPT-

BR. Os principais autores do referencial teórico que se destacam em inovação em serviços e 

em práticas apregoadas pelo modelo de Hull e Tidd (2003) foram: Damanpour, Walker e 

Avellaneda (2009), Tidd e Bessant (2009), Gallouj (2007, 2002, 1998), Kowalski e Fernandes 

(2008) e Nielsen e Nielsen (2009). Os resultados da pesquisa sugerem que as seguintes 

práticas preconizadas pelo modelo se encontram frequentemente presentes na empresa 

pesquisada: treinamento em processo de desenvolvimento concorrente, valorização do papel 

do campeão de projetos, proximidade física dos recursos de desenvolvimento, utilização de 

tecnologia da informação, capacidade de integração recíproca, envolvimento simultâneo 

antecipado e organização da função desenvolvimento de inovações. Esses resultados são 

superiores aos encontrados nas empresas do setor de serviços do Reino Unido, onde as quatro 

primeiras práticas se apresentam apenas em metade do tempo. O contraste se acentua em 

relação às duas últimas, que raramente foram encontradas nas empresas do setor de serviços 

do Reino Unido. Os resultados sugerem que tais diferenças se devem ao pequeno porte da 

empresa e ao segmento do setor de serviços em que ela atua. 

Palavras-chave 

Inovação, testes de software, setor de serviços, modelo de Hull e Tidd. 
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ABSTRACT 

 The research aimed to evaluate the degree to which development practices of 

innovation in a company developing software testing services conform to the generic model 

of innovation in services proposed by the authors Hull and Tidd (2003). The model in 

question was applied to 108 companies in the service sector in the UK and the USA. Both the 

service economy as the software testing industry has grown in Brazil, which valued the 

importance of this study and the practical application of their model. The study was conducted 

through a field research with descriptive purpose. Semi-structured, structured questionnaire, 

narratives, direct observation and thematic analysis were employed. Narratives of the 

development of two innovations implemented by the company studied were used as the object 

of thematic analysis. These innovations were the development of software testing for the 

Belgian company BTR, called innovation BTR, and the development of a Brazilian 

methodology for standardization of software testing, called innovation MPT-BR. The main 

authors of the theoretical framework that excel in innovation in services and practices touted 

by the model of Hull and Tidd (2003) were: Damanpour, Walker and Avellaneda (2009), 

Bessant and Tidd (2009), Gallouj (2007, 2002, 1998), Kowalski and Fernandes (2008) and 

Nielsen and Nielsen (2009). The study results suggest that the following practices 

recommended by the model occur frequently in the company researched: training in process 

of concurrent development, appreciation of the role of project champion, physical proximity 

of development resources, use of information technology, capacity of the reciprocal 

integration, early simultaneous involvement and organization of the development function. 

These results are superior to those found in service sector companies in the UK, where the 

first four practices are present only in half the time. The contrast is emphasized in relation to 

the practices of early simultaneous involvement and organization of the development 

function, which were rarely found in business services sector in the UK. The results suggest 

that such differences are due to the small size of the company and the segment of the service 

industry in which it operates. 

Keywords 

Innovation, software testing, service sector, Hull and Tidd´s model. 
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1. PROBLEMÁTICA  

1.1 CONTEXTO 

Segundo Andreassi e Bernardes (2007, p. xxiii) o Brasil entre 1997 e 2007 vem se 

consolidando no campo científico mediante a implementação de pesquisas em setores 

econômicos e sociais, com real interesse pelo setor de serviços. Afinal, o setor de serviços 

representou em 2009 cerca de 65,3% do PIB brasileiro (LINS; ALMEIDA, 2009). Segundo o 

IDC (2011) as empresas no Brasil em 2010 somaram gastos no setor de serviços em TI 

(tecnologia da informação) no valor de R$ 21,075 bilhões, o que representou um crescimento 

de 9,14% em relação a 2009 para o mesmo setor, com destaque para os serviços outsourcing, 

integração e desenvolvimento no setor de TI. Como então uma empresa estabelecida neste 

setor pode se diferenciar de seus concorrentes? Não existem respostas definitivas, porém uma 

possibilidade seria a diferenciação de seus serviços através da inovação. 

Damanpour, Walker e Avellaneda (2009, p. 654), caracterizam inovação em serviços 

como sendo “uma introdução de novos serviços no lugar de serviços existentes ou uma 

introdução de novos serviços a novos clientes, ou introdução de serviços já existentes em 

novos clientes”. A prática de inovações em serviços pode ser ilustrada pelo movimento 

estratégico das empresas da área de tecnologia da informação (TI), como IBM, Oracle e a 

Apple, que se apresentam no presente mais como empresas prestadoras de serviços do que 

produtoras de bens, conforme observado por Jana (2007). Segundo a autora, a IBM reuniu um 

grupo de executivos, acadêmicos, representantes do governo americano e profissionais 

especializados para pesquisar no campo de inovações em serviços. A partir dessa iniciativa foi 

fundada a organização SRI (Service Research & Innovation). 

A área de desenvolvimento de software nos últimos anos tem se especializada de 

forma acentuada. Diversas etapas do desenvolvimento de software passaram a ser executadas 
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por empresas especializadas através de terceirizações, dentre elas a de serviços de testes de 

software.  

Em geral as fases de desenvolvimento de um software se dividem em: análise das 

necessidades do software (mais conhecido como “levantamento de requisitos”), projeto das 

estruturas que compõe o software (simplesmente conhecido como “projeto”), o 

desenvolvimento ou programação do software, testes do software e colocação (ou 

implementação) do software em produção.  

O serviço de testar software tornou-se algo altamente lucrativo para diversas empresas. 

Por este motivo, empresas como IBM, Borland, Oracle e HP têm comprado recentemente 

empresas especializadas em testes. 

Observa-se que na Pesquisa anual de serviços 2006-2007do IBGE (2008, p. 56) o 

segmento de “testes” está inserido na categoria de “desenvolvimento de softwares sob 

encomenda”. Por mais que na pesquisa analisada não exista um detalhamento específico para 

esse segmento, se pode observar que os serviços de “desenvolvimento, testes, implantação e 

preparo de documentação” proporcionaram receitas superiores a 6 bilhões e 500 milhões de 

reais em 2006 e mais de 7 bilhões e 300 milhões de reais em 2007 em um universo de 503 

empresas pesquisadas.  

Na área de testes de software, inovações tanto de serviços como de produtos têm sido 

criadas e oferecidas aos clientes. Existem produtos que automatizam o teste do software, 

poupando trabalho de execução do teste em si, ao mesmo tempo que serviços de testes 

manuais também são oferecidos permitindo a alocação de profissionais, chamados de 

“testadores”, para realizar os testes.  

Quando uma aplicação é desenvolvida não se recomenda que a mesma entre em 

produção, isto é, que esteja disponível para utilização de forma plena pelos usuários sem estar 

devidamente testada. Isto porque um erro em produção pode custar milhões em perdas tanto 
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de receita quanto de clientes em si (PATTON, 2001, p. 18). Dificuldades de acesso a links de 

um site institucional podem causar prejuízos consideráveis em termos financeiros e de 

imagem (MOLINARI, 2008a, p. 199-201). Novos processos de testes têm surgido com a 

finalidade de apoiar e agilizar os testes em si, ao mesmo tempo em que surgem ferramentas e 

técnicas que apoiam estes novos tipos de serviços.  

Para justamente entender como funciona o processo de inovação em serviços 

frameworks ou modelos (que representam práticas comuns em inovação em serviços) têm 

sido desenvolvidos. Nessa direção, Hull e Tidd (2003) desenvolveram, a partir de pesquisa 

realizada em 100 empresas de serviços nos EUA, um modelo que representa um conjunto de 

práticas comuns ao processo de inovação em serviços. O modelo foi testado em 70 empresas 

de serviços também nos EUA e em 38 empresas na Inglaterra. Ele compreende oito 

componentes (dimensões): “antecedentes”, “capacitadores orgânicos”, “estratégia”, “núcleo 

operacional” “integração de sistemas”, “tarefa”, “contexto” e “desempenho do processo de 

inovação”. Cada componente por sua vez é formado por diferentes variáveis ou construtos 

que representam práticas e estruturas de desenvolvimento de inovações em serviços.  

O modelo parte do pressuposto que as atividades de desenvolvimento das inovações 

não acontecem, ou não são executados, de forma serial, mas sim de forma simultânea. Os 

próprios autores indicam que pesquisas futuras necessitam ser desenvolvidas de modo a dar 

conta da diversidade do setor de serviços (HULL; TIDD, 2003, p. 365). 

Uma das fontes de ideias para desenvolvimento de serviços inovadores são as 

necessidades dos clientes. Se um novo cliente deseja realizar um serviço de teste, então se 

seleciona (e se oferece ao cliente) um conjunto de serviços de testes que possam resolver a 

sua necessidade. O cliente escolhe o serviço específico de teste que mais lhe atende e a 

empresa “aplica” ou “entrega” o serviço de testes. Muitos serviços novos são na verdade 

serviços já oferecidos, porém com alguma melhoria. Existe a possibilidade de combinação de 
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mais de um serviço gerando um novo serviço. Um caso comum é o de uma empresa que 

oferece serviços de testes, porém o cliente deseja um serviço de teste atrelado a um serviço de 

treinamento e consultoria simultâneo. Um novo serviço será oferecido agregando agora 

execução de testes, treinamento e consultoria também em testes. 

Apesar de o modelo de Hull e Tidd constituir-se em uma importante ferramenta de 

auditoria de processos de inovação, é possível perceber grandes diferenças entre a teoria e a 

prática, pelo menos no que concerne às empresas do setor de testes de software. Como este 

modelo se comporta na prática? Qual o seu nível de conformidade à prática de empresas que 

desenvolvem serviços de testes de software? Quais os benefícios para os processos de 

inovação que se pode observar da análise deste modelo? São justamente essas respostas que 

se busca com a presente pesquisa. 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Qual é o grau de conformidade (leve, moderado ou alto) ao modelo proposto de Hull e 

Tidd (2003), da estrutura organizacional e das práticas de inovação de empresas 

desenvolvedoras de serviços de testes de software? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Final 

Avaliar em que grau (leve, moderado, alto) a estrutura organizacional e as práticas de 

inovação de uma empresa desenvolvedora de serviços de testes de software selecionada se 

conformam ao modelo proposto por Hull e Tidd (2003). 

1.3.2 Objetivos Intermediários 

1. Descrever o modelo proposto por Hull e Tidd (2003) para estruturação 

de atividades de desenvolvimento e entrega de inovações em serviços. 
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2. Identificar na empresa selecionada como são estruturadas e conduzidas 

suas atividades de desenvolvimento e entrega de inovações em serviços de testes 

de software. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa focou as inovações em serviços de testes de software 

desenvolvidas nos últimos cinco anos em uma empresa no setor de testes de software no 

estado do Rio de Janeiro. 

No que concerne aos processos de inovação em serviços, o estudo enfatizou as 

atividades de desenvolvimento e entrega de inovações em serviços de testes de software. 

A presente pesquisa investigou ainda os processos de gestão de serviços inovadores de 

testes de software na empresa selecionada com foco no comportamento do modelo quando o 

mesmo for aplicado na prática. 

Não foram abordados aspectos específicos de testes relativos ao processo de 

desenvolvimento de software, tais como planejamento, construção e execução dos testes. 

Não constitui objeto da presente pesquisa avaliar os resultados provenientes das 

inovações em serviços identificados nem o desempenho econômico e financeiro da empresa 

pesquisada. 

Não constitui objeto de investigação a inovação em produtos, mesmo que estes sejam 

decorrentes de inovações em serviços.  

1.5 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

O primeiro fator a explicar a relevância da pesquisa é o provável  ineditismo da 

aplicação do modelo de Hull e Tidd (2003) a uma empresa brasileira, até o momento da 

publicação da presente pesquisa. Não se observaram, por exemplo, artigos, referências ou 

citações ao modelo de Hull e Tidd (2003) em pesquisa realizada em 20 de setembro de 2011 
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nos sites da ANPAD (<http://www.anpad.org.br>), da RAI (revista de administração e 

inovação: <http://www.revistarai.org>) e na RAE eletrônica (revista de administração 

eletrônica) da FGV (<http://www.fgv.br/raeeletronica>). Com a aplicação no Brasil do 

modelo de Hull e Tidd (2003) espera-se entender o funcionamento dos componentes do 

modelo proposto pelos autores e ao mesmo tempo testar sua utilidade no contexto de uma 

economia emergente. 

Um segundo fator a justificar a pesquisa é o fato de o setor de serviços ter 

representado em 2009 cerca de 65% do PIB brasileiro (LINS; ALMEIDA, 2009) e ainda 

segundo o IDC (2011) as empresas no Brasil em 2010 terem somado gastos no setor de 

serviços em TI (tecnologia da informação) no valor de R$ 21,075 bilhões. O serviço de testar 

software tornou-se algo altamente lucrativo para diversas empresas. Bastos (2011) afirma que, 

mesmo não existindo números oficiais a cerca do setor de testes de software no Brasil, estima-

se que em 2008 cerca de US$ 250 milhões foram movimentados.  

Um terceiro fator a explicar a relevância refere-se aos benefícios da pesquisa para a 

literatura acadêmica voltada para o setor de serviços. As inovações em serviços possuem 

características específicas: intangibilidade, a impossibilidade de estoque e alto contato com o 

cliente, que as distinguem substancialmente das inovações em produtos 

A quarta argumentação de relevância refere-se à importância da inovação em serviços 

no setor de testes de software, setor este que se encontra em expansão e crescimento segundo 

dados observados em pesquisa relativa ao setor de serviços (IBGE, 2008). De acordo com 

ABES (2010), entidade representativa das empresas de software no Bras il, em 2009 o 

mercado brasileiro de softwares e serviços ocupou a 12ª posição mundial com US$ 15,3 

bilhões (sendo US$ 5,4 bilhões de venda de softwares e US$ 9,9 bilhões de prestação e 

execução em serviços). Hutcheson (2003), afirma (em diversas partes de sua obra sobre testes 
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de software) que inovar no setor em questão se faz necessário para que as empresas 

prestadoras de serviços de testes atinjam novos níveis de desempenho de serviço em testes.  

O quinto fator que justifica a inportância do estudo do modelo de Hull e Tidd (2003) é 

o estudo e entendimento do modelo em si que foi amplamente testado em 70 empresas de 

serviços nos EUA e em 38 empresas na Inglaterra. 

Finalmente o estudo também é relevante para a empresa analisada na pesquisa, pois 

para essa será uma oportunidade de analisar e entender os seus processos e o funcionamento 

das suas inovações em serviços a luz do modelo de Hull e Tidd (2003) e da literatura 

existente. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

A atual pesquisa foi organizada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo tratou da introdução da presente pesquisa, da formulação do 

problema, da identificação dos objetivos principal e intermediários, da delimitação e da 

relevância do presente estudo. 

O segundo capítulo tratou do referencial teórico, onde foi enfatizada a literatura 

referente a estudos que tenham relação direta e específica com o modelo proposto por Hull e 

Tidd (2003). O capítulo  é composto das seguintes seções: testes de software, inovação 

(conceituação, inovação em serviços, inovação em testes de software e processos de 

inovação) e a descrição do modelo de Hull e Tidd (2003) . 

O terceiro capítulo tratou da metodologia aplicada nesse estudo, identificando para tal 

o tipo da pesquisa e seus sujeitos, bem como os meios de investigação e coleta de dados, 

tratamento e análise dos resultados e limitações do método.  

O quarto capítulo tratou da coleta de dados e apresentação dos resultados da pesquisa. 

O capítulo foi estruturado em analise do mercado testes de software, apresentação e 

detalhamento da empresa pesquisada, analise das respostas ao questionário da pesquisa, 
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apresentação das inovações pesquisadas e avaliação da presença das variáveis do modelo de 

Hull & Tidd (2003) nas narrativas de desenvolvimento das inovações pesquisadas. 

O quinto capítulo tratou da comparação entre o modelo de Hull &Tidd (2003) e a 

estrutura organizacional e as práticas de desenvolvimento e entrega de inovação na empresa 

iTeste para cada variável desse mesmo modelo analisado nas narrativas das inovações 

pesquisadas. O capítulo foi estruturado em três partes, onde a primeira tratou de considerações 

iniciais relativas à comparação, a segunda parte tratou detalhadamente da comparação para 

cada variavel do modelo de Hull & Tidd (2003) pesquisada, e a terceira e última parte 

apresentou um resumo da comparação de modelo de Hull & Tidd (2003) com as variáveis 

pequisadas. 

O sexto tratou das conclusões da pesquisa. O capítulo foi estruturado em apresentação 

das conclusões, apresentação das limitações da pesquisa e apresentação das sugestões para 

futuras pesquisas. 
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2. REFERE!CIAL TEÓRICO  

2.1 TESTES DE SOFTWARE 

De acordo com Rios (2010, p. 15) “uma grande parcela do orçamento de TI é dedicada 

após eles entrarem em produção”. Isso significa que quando um sistema é alterado ou 

modificado (isso é, entra em manutenção) se faz necessário que o mesmo sistema seja 

novamente validado e verificado, ou seja, que o mesmo sistema seja testado. Quando se 

encontra um problema no software, após o mesmo estar em produção, o custo da falha do 

negócio da empresa é muito alto. Segundo ainda o mesmo autor (2010, p.15), “quanto 

melhores forem os testes feitos durante o desenvolvimento, menores serão os custos de 

manutenção”. O mesmo autor ainda afirma (2010, p. 21) que “ninguém pode garantir que um 

software está livre de defeitos”. Observa-se, portanto, que a importância e o papel de testes no 

desenvolvimento e manutenção de sistemas não está relacionado apenas com a qualidade dos 

sistemas, mas também com o custos dos sistemas, afinal, hoje muitos negócios são fortemente 

sustentados por softwares e tecnologias de informações computacionais.  

Na pesquisa anual de serviço do IBGE (2008, p. 56) o setor de “testes” é avaliado na 

categoria de “desenvolvimento de softwares sob encomenda”. O mesmo setor não é detalhado 

numericamente de forma separada na mesma pesquisa do IBGE, porém os serviços de 

“desenvolvimento, testes, implantação e preparo de documentação” renderam os quatro juntos 

mais de seis bilhões e 500 milhões de reais em 2006 e mais de 7 bilhões e 300 milhões de 

reais em 2007 em um universo de 503 empresas pesquisadas. De acordo com os dados da 

ABES (2010), em 2005 a indústria brasileira de software faturou com a venda de produtos 

(softwares) e serviços cerca de US$ 7,6 bilhões de dólares e em 2010 cerca de US$ 15,3 

bilhões. Praticamente dobrou o montante faturado nessa indústria em cinco anos apenas. De 
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acordo com ABES (2010) em 2009 o mercado brasileiro de softwares e serviços ocupou a 12ª 

posição mundial. 

Bastos (2011) afirma que o mercado global de TI movimentou cerca de US$ 1,23 

trilhões, indicando um crescimento médio de 3% ao ano. Ainda segundo o mesmo autor o 

mercado de TI (tecnologia da informação) no Brasil cresce a cada ano, e em 2007 

correspondia a 1,4% do PIB, enquanto que o mercado de TI nos EUA correspondia a 3% do 

PIB e o da Índia cerca de 8% do PIB. Baseando-se nesses números o autor afirma que o Brasil 

tem um enorme potencial de crescimento na área de TI. O mesmo autor ainda observa que a 

Índia no mercado de off shore / outsourcing faturou em 2008 cerca de US$ 49 bilhões, o que 

corresponde a 70% do mercado global desse setor. Porém, o autor observa que a mesma Índia 

já apresenta sinais de dificuldades nesse mesmo setor, tais como o elevado aumento do custo 

da mão de obra local e elevada taxa de turnover. O autor ainda afirma que mesmo não 

existindo números oficiais a cerca do setor de testes de software no Brasil, estima-se que em 

2008 movimentou-se cerca de US$ 250 milhões. Ainda segundo o mesmo autor outro 

indicador da crescente demanda do setor de testes de software no Brasil é a demanda por 

certificações e cursos (sejam de especialização ou de extensão) relativos a esse setor.  

Cruz (2004) afirma em seu estudo que a indústria brasileira de software, mesmo tendo 

apresentando um bom desempenho nos anos próximos aos de 2004, apresenta problemas 

típicos de crescimento de uma nova indústria tais como: crescente competição internacional, 

dominação do mercado por um número limitado de países, aumento da concorrência pela 

entrada de novos competidores (tais como China, Rússia e México). Cruz (2004, p. 7) ainda 

afirma que o software brasileiro se caracteriza pela “(...) criatividade de seus profissionais 

para desenvolver soluções que atendem sua diversidade de demandas e na capacidade 

inovadora de suas empresas de integrar produtos e serviços em suas soluções (...)”. A autora, 

cujo estudo teve por foco pequenas empresas que desenvolvem software no estado de RS, 
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observa que essas empresas do setor investem em inovação, porém os resultados não são 

percebidos de imediato por serem pequenos.  

De acordo com os dados da ABES (2010), entre 2005 e 2009 a indústria brasileira de 

software tem evoluído a sua movimentação financeira, tanto em venda produtos (softwares) 

como em venda de serviços: 

• Em 2005: em produtos US$ 2,72 bilhões e em serviços US$ 4,69 bilhões; 

• Em 2006: em produtos US$ 3,26 bilhões e em serviços US$ 5,83 bilhões; 

• Em 2007: em produtos US$ 4,19 bilhões e em serviços US$ 6,93 bilhões; 

• Em 2008: em produtos US$ 5 bilhões e em serviços US$ 10 bilhões; 

• Em 2009: em produtos US$ 5,4 bilhões e em serviços US$ 9,9 bilhões; 

Ainda segundo a ABES (2010) em 2009 o mercado brasileiro de softwares e serviços 

ocupou a 12ª posição mundial com US$ 15,3 bilhões. 

Para Roselino e Diegues (2006) dois fatores são determinantes para a 

internacionalização das empresas fornecedoras ou fabricantes de software: (1) um fator 

determinante passivo (relacionado à expansão do mercado internacional de serviço em 

software em resposta a demanda de outsourcing de serviços em TI) e (2) um fator 

determinante ativo (relacionado à expansão do mercado internacional de serviço em software 

mediante internacionalização da atividade de serviço em software). Porém os mesmos autores 

observam que a atividade de inovação fica mais concentrada nas “nações-sede” de modo a 

permitir um maior nível de inovação em nível internacional na empresa. 

A partir de uma pesquisa realizada em 34 empresas de software do estado do Rio de 

Janeiro, Toldo, Neto e Rodrigues (2007) observaram que: (1) poucas empresas têm alta 

concentração de funcionários em atividades de P&D; (2) o registro de patentes não parece ser 

importante para as empresas desse setor; (3) as fontes de ideias para o desenvolvimento de 

produtos é próprio mercado, mostrando uma preocupação em atender o mercado. Por mais 



 

26

que no estudo tenha sido observada uma preocupação com inovação, foi observada uma 

preocupação maior em ter os preços mais baixos que os concorrentes. 

Hutcheson (2003, p. 31) afirma, sob o ponto de vista de desenvolvimento e testes de 

software, que um “software deve ser inovador para estar completo”. A autora observa alguns 

exemplos de softwares inovadores: softwares para animação em 3D (três dimensões), edição 

de imagem e vídeo conferencia. A autora ainda observa (2003, p. 32) que o desenvolvimento 

de software é algo criativo que possui processos inovadores. A autora (2003, p. 38) afirma 

que “testar” significa comparar o que foi desenvolvido com os padrões desejados. O produto 

do trabalho, segundo a autora, dos testadores (aqueles que executam testes em um sistema 

qualquer) seria o sistema ser devidamente entregue, sendo esse o resultado do código que foi 

escrito pelos desenvolvedores acrescido das inovações e melhorias diminuído dos problemas 

(ou bugs) encontrados pelos testadores. 

Molinari (2008b, p. 30) observa que testes ajudam a controlar a qualidade de um 

software, mas não a garantem, pois existem diversos fatores ao longo de um processo de 

desenvolvimento que contam para garantir a qualidade de um software. O autor (2008b, p. 27) 

afirma que testes podem salvar uma empresa. O autor observa que um defeito encontrado 

quando um software está em produção (ou em uso final) custa muito caro. O autor ainda 

afirma que o retorno em investir em testes de software, está na economia de encontrar defeitos 

antes que o software entre em produção. 

Molinari (2008a, p.23) afirma que testes de software englobam as atividades de 

verificação e validação de software. Rios e Moreira Filho (2003, p. 8) afirmam que o teste de 

software “verifica se o software está fazendo o que deveria fazer, de acordo com os seus 

requisitos, e não está fazendo o que não deveria fazer”. Os autores ainda observam que “a 

qualidade de um software depende do investimento feito no processo de testes. Um software 

mal testado poderá custar caro (e muito) para a organização”. Segundo Molinari (2008a, p. 
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57) o “testador” é o profissional de TI que tem por objetivo encontrar os defeitos (ou bugs) no 

software. 

Patton (2001, p. 18) afirma que o custo de um único defeito quando descoberto em 

produção custa U$ 100,00 no mínimo. O autor (2001, p. 17) ainda observa que os defeitos são 

causados por problemas originados: (1) nas especificações do software (mais de 50% da 

origem dos defeitos), (2) no projeto do software (cerca de 25% da origem dos defeitos) e (3) 

na programação do software (cerca de 15% da origem dos defeitos). 

A tabela 1 abaixo (CAETANO, 2011, figura 7) apresenta uma pesquisa de cargos e 

salários realizada em 2007 pelo web site <http://www.testexpert.com.br> sobre quanto ganha 

um profissional de testes e qualidade de software. A pesquisa foi realizada através de um 

survey online e foram respondidas para os estados de AM, CE, DF, GO, MG, PB, PE, PR, RJ, 

RS, SC, SP. 

Tabela 1: pesquisa de cargos e salários 2007 na área de testes de software 

Função Menor Salário 

em R$ 

Maior Salário 

em R$ 

Analista de teste 800 5500,00 

Arquiteto de teste 4750,00 5000,00 

Automatizador de teste (funcional, performance, etc.) 1450,00 2500,00 

Gerente de teste 3000,00 8000,00 

Líder de teste 1800,00 7200,00 

Testador (aqui quem executa o teste) 500,00 4800,00 

Fonte: baseado em Caetano (2011) figura 7. 

Existem empresas do setor governamental que estão realizando concursos públicos o 

qual estão incluindo em seus editais o cargo de testador. É o caso da empresa Cobra 

Tecnologia (CONCURSOSNOBRASIL, 2011) que em seu edital para concurso público de 
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2011 já incluí o perfil de testador, no caso em questão para o cargo de “analista de operações” 

com os perfis de “testes, arquitetos de testes e automatizador” (CONCURSOSNOBRASIL, 

2011), sendo que o valor da remuneração desses no edital é de R$ 2.994,56. O conceito de 

“automatizador” colocado no edital refere-se ao profissional de testes (testador) que se 

especializou dentro da área de testes em softwares de automação de testes de software. Seriam 

profissionais que sabem manejar softwares que aceleram o trabalho de testes do testador, ou 

softwares que imitam parcial ou totalmente o trabalho de um testador para determinadas 

situações de teste. O uso de software de automação de testes pode ser muito útil em projeto, 

porém pode requerer um altíssimo investimento na compra desses mesmos softwares. 

Observa-se, portanto, que o setor de testes de software é um setor em expansão  na 

indústria brasileira de software. 

2.2 INOVAÇÃO 

2.2.1 Conceituação de inovação 

De acordo com Sakar (2007, p. 28) a palavra “inovação” se origina da palavra 

“inovar”, oriunda do latim in + novare, significando de maneira simples fazer algo novo, 

alterar, ou renovar. Tomando como parâmetro esses três termos, observa-se que “inovação” é 

algo que realmente faz diferença no que se refere a sobrevivências das empresas.  

Terra (2007, p. 23) afirma, em um contexto organizacional, que a inovação requer 

sempre boas ideias que servem sempre de “combustível inicial para qualquer prática inédita” 

o qual “requer, acima de tudo, resultados”.  

Tidd e Bessant (2009, p. 20), afirmam que “se não criarmos e ofertarmos algo novo 

corremos o risco de sermos superados pela concorrência”.  

Segundo Tigre (2006, p. vii), as empresas mais rentáveis e dinâmicas são justamente 

aquelas que se apresentam como mais inovadoras em uma visão empresarial. 
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Segundo a OECD (2005, p. 4), inovações em serviços se caracterizam por:  

• Menor dependência de investimento formal de P&D (pesquisa e 

desenvolvimento), comparativamente ao setor industrial, e maior dependência 

em equipamentos de terceiros, propriedade intelectual e cooperação; 

• Forte dependência do desenvolvimento de recursos humanos em trabalhadores 

habilidosos e qualificados. 

Damanpour, Walker e Avellaneda (2009, p. 650), afirmam que “a adoção da inovação 

representa uma adaptação e mudança organizacional para facilitar atingir as suas metas de 

desempenho empresariais”, mesmo que isto ocorra sob intensa competição de mercado.  

Li e Kozhikode (2009, p. 328-329) observam que o mundo nas duas últimas décadas 

sofreu uma mudança substancial no que se refere à visão sobre inovação e aos setores 

econômicos abrangidos pela inovação. Em busca de economias de escala muitas empresas 

globalizaram suas áreas de P&D (pesquisa e desenvolvimento), podendo estar espalhadas em 

diversos países. Os autores ainda observam que o Brasil, a Rússia, a China e a Índia têm 

desenvolvido suas próprias capacidades de inovação (através de diversos tipos de incentivos) 

e emergindo como principais players em nichos de mercado onde se faz uso de conhecimento 

especializado na inovação, tal como no setor de telecomunicações.  

Ainda segundo os mesmos autores (LI; KOZHIKODE, 2009, p. 337), a inovação 

apresenta diversos tipos de desafios, principalmente para as multinacionais e firmas 

emergentes. Todas têm desenvolvido seus próprios modelos e estratégias de inovação devido 

às oportunidades surgidas em seus próprios setores econômicos para poder enfrentar novos 

desafios. 

Tidd e Bessant (2009, p. 46) classificam inovação em quatro dimensões, ou tipos, de 

mudanças: 
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• “Inovação em produto” que se caracteriza pela mudança no que é ofertado 

(produtos ou serviços); 

• “Inovação em processo” que se caracteriza pela mudança na forma como 

produtos ou serviços são criados, disponibilizados ou oferecidos; 

• “Inovação de posição” representada pela mudança no contexto no qual os 

produtos ou serviços são introduzidos; 

• “Inovação de paradigma” caracterizada pela mudança nos modelos mentais 

básicos que guiam o que a empresa faz. 

Os autores ainda observam que as “inovações”, dentro das dimensões acima citadas, 

podem variar de “incremental” a “radical” (significando fazer algo completamente diferente).  

Hamel e Breen (2007, p. 29-31) classificam inovação, segundo uma visão 

organizacional, em quatro tipos (ou camadas) organizados tal qual uma pirâmide: inovação 

operacional (localizado na base da pirâmide organizacional), inovação em produtos/serviços, 

inovação estratégica e, inovação na gestão (localizado no topo da pirâmide organizacional).  

Ilustração 1: Pirâmide da inovação de Hamel e Breen. 

 

Fonte: Hamel e Breen, 2007, p. 29. 
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No primeiro tipo, a inovação ocorre em pontos específicos ou em como a empresa 

realiza sua operação. A utilização de um novo processo ou de uma nova tecnologia que 

modifique e melhore o processo fabril representa este tipo de inovação. O segundo tipo é 

representado pela disponibilização aos seus clientes de novos ou melhores produtos e 

serviços. O terceiro tipo representa as inovações em nível de estratégia utilizada pelos 

gestores.  O quarto e último tipo representam uma inovação na gestão da empresa como um 

todo. 

Johannessen, Olsen e Lumpkin (2001) classificam inovação em quatro abordagens ou 

orientações: 

• Inovação de orientação individual, cuja perspectiva enfatiza o papel das 

características individuais, tal como idade, nível educacional, sexo, estilo 

cognitivo e criatividade. 

• Inovação de orientação estrutural, cuja perspectiva enfatiza como as estruturas 

organizacionais catalisam ou inibem a inovação; 

• Inovação de orientação iterativa, cuja perspectiva enfatiza como as ações 

influenciam as estruturas e os processos organizacionais, considerando-se o 

contexto político organizacional. 

• Inovação de orientação sistêmica, cuja perspectiva é a análise dos sistemas 

nacionais e regionais de inovação, pois estes sistemas influenciam a atividade 

da inovação nas empresas. 

Moreira, Romero e Grisólia (2010), observam a diferenças entre os conceitos de 

técnica e tecnologia. Técnica, para esses mesmos autores, seria um “procedimento ou o 

conjunto de procedimentos que têm como objetivo obter um determinado resultado seja no 

campo da ciência, da tecnologia, das artes ou em outra atividade”. Tecnologia por outro lado 

“é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e 
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materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento”. Os autores observam que 

tecnologia pode envolver técnicas, conhecimentos, métodos, ferramentas e processos. No 

contexto econômico, consideram tecnologia como “o estado atual de nosso conhecimento de 

como combinar recursos para produzir produtos desejados”. 

No contexto do final do século XX, segundo Tigre (2006, p. 54), as tecnologias da 

informação e da comunicação vêm revolucionando a indústria e a organização do sistema 

produtivo global. Isso tem impulsionado as “mudanças tecnológicas”. No contexto atual o 

autor ainda define “tecnologia como conhecimento sobre técnicas” e “técnicas como 

aplicações de conhecimentos em produtos, processos e métodos organizacionais”.  

Freeman e Soete (1997, p. 24) observam que o termo “tecnologia” é “um corpo de 

conhecimento sobre técnicas” sendo usado “mais frequentemente para expressar 

conhecimento em si ou conjunto de conhecimentos relacionados à produção de 

equipamentos”.  

Os mesmo autores acima afirmam que no contexto do livro a expressão “inovação 

técnica” é usada da mesma forma que o termo “inovação”. Os autores definem inovação como 

uma “introdução e difusão de novos ou melhorados produtos e processos na economia”, 

enquanto que inovação tecnológica é definida “como avanços no conhecimento”.  

No contexto das mudanças tecnológicas, Tigre (2006, p. 73-76) observa que quanto ao 

grau de novidade ou de mudança em relação à versão anterior, as inovações podem ser 

classificadas nas linhas: incrementais e radicais. A primeira linha se caracteriza pela 

realização de melhorias e atualizações constantes ao longo do tempo em um produto. O autor 

ainda considera esta linha como o nível mais elementar das mudanças tecnológicas. A 

segunda linha equivale a uma grande mudança ou salto tecnológico em um produto.  

Molinari (2010, p. 23) observa como exemplo para inovação incremental o caso de um 

carro que é lançado no mercado e ao longo do tempo recebe novas melhorias e pequenas 
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atualizações. O autor ainda observa como exemplo de inovação radical o caso da substituição 

do disco de vinil pelo CD (compact disk).  

Hull e Tidd (2003, p. 343) observam que produtos e serviços possuem semelhanças no 

que se refere ao seu processo de criação e produção, fato esse que é utilizado como ponto de 

partida para a formulação de seu modelo, analisado na presente pesquisa. 

2.2.2 Inovação em serviços 

Para se entender inovação em serviços se faz necessário entender primeiramente o que 

são serviços e suas diferenças em relação aos produtos (bens, equipamentos, etc.). Bens são 

produtos tangíveis enquanto serviços são produtos intangíveis em sua essência. Não se pode 

“encaixotar” um serviço tal como se faz com um bem de consumo qualquer. Um serviço 

acontece em um tempo, em um lugar e tem como resultado um outro serviço (ou um bem), 

seja de consumo ou de uso. (VERMEULEN; AA, 2003) 

Segundo Tidd e Bessant (2009, p. 175-176), existem seis principais diferenças entre 

serviços e bens:  

• Tangibilidade: bens são essencialmente tangíveis (existindo em termos 

materiais) e serviços dependem da percepção das pessoas envolvidas no 

serviço, sendo, portanto intangível. Por exemplo, um bem como um terno é 

fácil de visualizar e de tocar, e se pode inclusive levar para casa. Um “serviço 

de concerto e ajuste de ternos” prestado por um alfaiate é algo que “acontece”, 

não se podendo tocar nesse serviço. 

• Desempenho e qualidade: um cliente tende a perceber um serviço como “bom” 

ou “ótimo” na medida em que suas expectativas são superadas, significando 

para o cliente um bom (ou ótimo) desempenho ou uma boa (ou ótima) 

qualidade no serviço executado. 
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• Simultaneidade: bens podem ser produzidos e consumidos em momentos 

diferentes, porém com serviços não, pois acontecem ao mesmo tempo; 

• Estoque: pode-se armazenar bens, porém serviços não; 

• Contato com o cliente: em serviços o contato entre cliente e a produção do 

serviço em si é grande, enquanto com bens é muito distante o contato entre o 

cliente e a produção de bens em si. Por exemplo, um “serviço de concerto e 

ajuste de ternos” prestado por um alfaiate necessita do contato com cliente para 

poder realizar o ajuste no terno do cliente;  

• Localização: dado o contato constante ou intenso entre o cliente e a produção 

do serviço, a localização da produção passa a ser essencial, enquanto que com 

bens é justamente o contrário, pois um bem pode ser produzido em um local e 

consumido em outro.  

Malachias e Meirelles (2009, p. 61), observam que a inovação no setor de serviços 

ocorre de forma predominante em processos e não em bens. Os mesmos autores ainda 

afirmam que por conta da natureza dos processos as “inovações em serviços são 

predominantemente incrementais e facilmente imitadas pelos competidores”. 

Vermeulen e Aa (2003, p. 43) afirmam que existem condições que favorecem a 

produção de inovação em ambiente de serviços:  

• Organização por projetos; 

• Suporte da alta gestão durante o desenvolvimento do processo; 

• Unidades especiais (grupos) cuja finalidade é a tomada de decisões em termos 

gerais, incluindo alocação de recursos; 

• Aparecimento constante de novos campeões internos que possuam visões 

gerais de produto e processo;  

• Abordagem de desenvolvimento integrado das inovações; 
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• Times com alto envolvimento, que possuam a mistura de certa de perfis de seus 

membros. 

Na visão de Damanpour, Walker e Avellaneda (2009, p. 653-654) existe uma enorme 

variedade de classificação de inovação em serviços. Eles categorizam as inovações em três 

principais tipos que são aplicáveis em organizações de serviços (empresas que comercializam 

serviços):  

• Inovação em serviços propriamente dita: inovação em serviços se dá na 

aplicação de novos serviços para novos clientes ou para clientes que já existam 

(no portfólio da empresa), ou se dá na aplicação de serviços que já existam 

para novos clientes. Representa inovações em serviços criados e ofertados. 

• Inovação de processo: o foco é a produção de inovação em processos internos a 

empresa. Novos processos podem estar associados a novas tecnologias 

implementadas (que necessitam de uma inovação em seus processos dado o 

impacto tecnológico) ou os novos processos podem estar associados a novas 

práticas administrativas. Podem estar associados a processos tecnológicos 

incorporados (ou criados) que visam reduzir o tempo e o custo, principalmente 

em um processo de produção. 

• Inovações de processos administrativos: visa o uso (ou criação) de novas 

abordagens ou práticas administrativas tal como premiação, divisão estratégica 

e estruturação de tarefas e unidades e, modificação de processos gerenciais. 

Berry et al (2006, p. 57) criaram uma “matriz que oferece uma maneira diferente de 

pensar estrategicamente como inovações em serviços podem criar novos mercados”.  

A matriz desenvolvida pelos mesmos autores (2006, p. 57-60) se caracteriza 

primariamente por duas dimensões que indicam o “tipo de benefício” (oferecido pelo serviço) 

e o “tipo de serviço” (indicando grau de separação da produção e consumo do serviço). A 
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matriz dos autores faz uso de três conceitos importantes: produção, entrega e consumo dos 

serviços. A primeira dimensão mostra se a “produção” e a “entrega” do serviço acontecem de 

forma separada ou não. A segunda dimensão mostra se a “produção” e o “consumo” do 

serviço acontecem de forma separada ou não. Na matriz se observa os quadrantes:  

• “Soluções flexíveis”: a produção e a entrega não podem ser separadas, 

enquanto que a produção e consumo são separados. Exemplos: a Federal 

Express, o site eBay e a rede televisão CNN; 

• “Soluções de ganhos confortáveis”: a produção e a entrega não podem ser 

separadas, enquanto que a produção e consumo também não podem ser 

separados. Exemplos: Starbucks, Cirque Du Soleil e a “Barnes & Nobles”; 

• “Soluções de acesso respeitável”: a produção e a entrega são separadas, 

enquanto que a produção e consumo não podem ser separados. Exemplos: o 

hospital Ball Memorial, Southwest Airlines e “Hertz #1 Club Gold”. 

• “Soluções de conveniência controlada”: a produção e a entrega são separadas, 

enquanto que a produção e consumo também são separados. Exemplos: 

Google, Skype e Netflix.  

Gallouj (2007, p. 7-10) afirma que existe uma subestimação da inovação em serviços, 

por conta de sua natureza intangível, da sua dinâmica interativa, da ausência do direito a 

propriedade e de sua heterogeneidade.  

O autor observou que existem três abordagens em inovação em serviços (GALLOUJ, 

1998, p. 123-124; GALLOUJ, 2002, p. 1-26): 

• Abordagem tecnicista: considera que a inovação em serviços é oriunda das 

inovações tecnológicas. 
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• Abordagem baseada em serviços: considera que um novo serviço se dá pela 

constituição de um serviço básico, ao qual são agregados serviços periféricos 

ou incrementais. 

• Abordagem integradora: busca integrar bens e serviços, de forma que o 

conceito de inovação em serviços se torna ampla no qual um novo serviço 

ocorre em uma das seguintes situações: (1) introdução de um novo serviço ou 

uma nova qualidade de serviço, (2) introdução de um novo método de 

prestação de serviços, ou (3) abertura de um novo mercado.  

O autor (2007, p. 24), observa um aspecto importante da inovação em serviços: a 

“inovação pelos serviços” que reforça o papel desempenhado por certos prestadores de 

serviços (neste caso “fornecedores de serviços”) na inovação de seus clientes. São 

fornecedores apoiando a inovação realizada pelas empresas clientes através de serviços. Seria 

o serviço ajudando a gerar inovação, mesmo sem ser um serviço inovador. Um serviço de 

desenvolvimento de software, por exemplo, que usa sempre os mesmos recursos (humanos ou 

tecnológicos) a cada novo software desenvolvido, pode ter como produto um software 

inovador que oferece novos recursos tecnológicos e facilidades. Neste caso, o dono do 

software inovador é cliente, porém o mesmo foi construído com o apoio do serviço de 

desenvolvimento de software que foi terceirizado. 

2.2.3 Inovação em testes de software 

Aksu e Li (2010) observam em seu relatório feito a partir de um survey com diretores 

de TI em 30 mil empresas nos EUA, Europa, Ásia e nos outros continentes, que as empresas 

estão buscando testadores que entendam o negócio da empresa e não sejam simplesmente 

desenvolvedores ou programadores. Conhecer o negócio praticado pela empresa passa a ser 

estratégico para os testadores e para a própria empresa. Os autores (2010, p. 12) ainda 
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observam que existe uma forte tendência de terceirização do teste nas empresas, cerca de 51% 

nos EUA e 65% na Europa. 

Craig e Jaskiel (2002, p. 348) reforçam o papel do gerente de testes (responsável pela 

gerência das equipes de testadores) no desenvolvimento de um software o qual se deve fazer 

uso (dentro de suas equipes) da inovação para atingir seus objetivos de forma afetiva, tendo 

como exemplo de inovação o uso de ferramentas (quaisquer) e automação de testes onde for 

necessário. 

Em pesquisa realizada junto a 10 especialistas em qualidade e testes em empresas 

situadas no pólo TECNOPUC da PUCRS, Tosetto e Bellini (2008) verificaram que o teste de 

software busca localizar os problemas existentes no software e não garantir a sua inexistência. 

Os autores recomendam a introdução de boas práticas de testes de software mediante: (1) 

investimento na promoção da cultura de gerenciamento de desenvolvimento de software e, (2) 

capacitação dos gestores e desenvolvedores em processos sociais e técnicos de testes de 

software. Os autores (2008, p. 344) ainda afirmam que se deve buscar “a institucionalização 

da causalidade suposta entre qualidade da gestão de projeto, qualidade do processo de teste e 

qualidade do produto de software para sistemas de informação”.  

Molinari (2010, p. 29) observa que inovação em testes de software pode ser de dois 

tipos: (1) em produto (quando se introduz um novo produto que apoiará o processo de 

automação de testes de software) e (2) em processo (quando se introduz um processo, ou 

framework, que permitirá otimizar os testes). Dado a importância de testes de software, o 

autor ainda observa que a empresa Google criou inclusive um endereço de busca e pesquisa 

exclusiva para automação de testes de software: <http://www.googleautomation.com/>. O 

autor (2010, p. 137) afirma que “a automação de testes de software se tornou uma atividade 

de serviços em sua grande parte”. Para o autor existem diversas empresas cuja atividade 

principal é serviços em testes. Segundo o mesmo autor, um exemplo de serviços em testes 
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seria a execução de testes de performance (ou desempenho) específicos em sistemas. O autor 

ainda observa que na área de testes, inovar criando serviços ou oferecendo serviços 

específicos para clientes é algo que tem acontecido com frequência. Existem serviços típicos 

na área de testes, tais como terceirização da equipe de testes ou de serviços de testes 

específicos. 

Um caso de sucesso de inovação em serviços de testes seria o da empresa paulista 

HDI, a qual recebeu o troféu “Prêmio Solução Rio Info 2008” (CONHEÇA, 2010) entregue 

pelas mãos do Governador do Estado Rio de Janeiro Sergio Cabral Filho na categoria 

“avaliação de software” pela sua solução inédita de “alta automação em testes de software”, 

que é uma combinação do software GACT (Gerador Automático de Casos de Teste) com um 

modelo exclusivo de serviço chamado de “células de teste” que tem como vantagem a 

verificação total da qualidade dos sistemas antes que os mesmos entrem em produção 

(GRUPO, 2010). Custo e tempo são economizados com solução. De maneira objetiva pode-se 

dizer que o produto criado gerou uma inovação em serviços ofertando um tipo de serviço que 

somente a HDI pode executar devido à exclusividade de sua ferramenta. 

Pelo lado acadêmico existem inúmeros autores abordando inovações em testes de 

software, principalmente a cerca de técnicas e ferramentas, o que denota uma preocupação 

com a pesquisa e desenvolvimento de inovações nessa área por parte da comunidade 

científica. 

Um primeiro exemplo de estudo em inovação em testes de software, sob o ponto de 

vista acadêmico, seria o estudo realizado por Polo, Tendero e Piattini (2007, p. 37) que 

analisam diversas técnicas e tecnologias usadas de forma separadas em automação de testes 

de software e cria uma nova estratégia e um novo processo de testes no qual se permite aplicar 

de forma conjunta e integrada essas técnicas e tecnologias. A mesma técnica é validada 



 

40

através de um teste cujos resultados mostram que quando a mesma é aplicada apresenta 

resultados superiores ao caso de aplicar as técnicas e ferramentas de forma isolada. 

Um segundo exemplo de estudo em inovação em testes de software, também sob o 

ponto de vista acadêmico, seria o estudo realizado por Zhou et al (2010, p. 1) que propõem 

um novo método para realizar testes automatizados em serviços de busca online sem a 

necessidade prévia de um oráculo humano, onde esse deveria saber previamente os resultados 

dos testes antes do testes serem realizados. O estudo mostra que alguns serviços de busca, 

como Google e Yahoo, não são perfeitamente confiáveis, podendo em seus resultados de 

busca trazer algumas páginas que existem somente nos repositórios de busca intermediários 

ou que deixaram de existir.  

2.2.4 Processo de Inovação 

Terra (2007, p. 23) afirma que o “mais comum e tradicional é associar inovação ao 

desenvolvimento de novos produtos, principalmente ligados a processos tecnológicos”. O 

mesmo autor observa que inovação compreende, no contexto organizacional, diversos 

aspectos: processos, relacionamentos com clientes, agregação de serviços, sistemas de crédito 

e cobrança, relacionamento com a comunidade. O autor afirma que “torna-se evidente que a 

inovação não se pode limitar aos processos estruturados de P&D das organizações”. 

O mesmo autor ainda afirma, independentemente do tipo inovação (seja radical ou 

incremental), que existe uma “sequencia lógica” que apoia a inovação e que vai do 

surgimento da ideia até sua implementação.  

Terra (2007, p. 24) ainda afirma que muitas inovações acontecem a partir de 

iniciativas individuais ou de pequenos grupos que possuem algum interesse em comum, o 

qual decorre de um ambiente favorável. Isto não significa que existam processos de inovação. 

O mesmo autor afirma que é necessária a existência de algumas condições para afirmar que na 

empresa existam processos de inovação:  
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• Existir processos formais e documentados em alguma norma; 

• Existir processos e atividades sistemáticas voltadas diretamente e 

explicitamente para gerar inovação; 

• Existir programas de ideias ou laboratórios de inovação; 

• Existir comunidades de inovação e aprendizagem na empresa; 

• Existir programa de pesquisa em parceria com a universidade; 

• Existir processo sistemático de benchmarking interno e externo em relação à 

empresa. 

Terra (2007, p. 25) afirma, em relação a um processo de inovação, que “a natureza 

desse processo é repleta de armadilhas e surpresas”. O autor observa que “abraçar a inovação 

é abraçar riscos”, porém o maior risco não é a utilização da “inovação”, mas a estratégia 

empresarial adotada que se utiliza de inovação.  

Scherer e Carlomagno (2009, p. 33) afirmam que as empresas que têm obtido sucesso 

com o uso da inovação devem o seu sucesso ao fato das mesmas terem focado na “cadeia de 

inovação” (ou processo de inovação) como um todo: indo desde a geração de ideias até a 

efetiva implementação das mesmas ideias, passando pelo alinhamento da estratégia de 

inovação com a estratégia corporativa. Os mesmos autores observam que “embora inovação 

possa ter origem em uma boa ideia, ou num evento fortuito, ela não pode ser dependente do 

acaso”. Os autores afirmam que “esperar por inspiração não é um bom método”. Os autores 

afirmam ainda que “inovação não é uma atividade eventual, é um processo a ser gerenciado, 

desde a ideia inicial até a implementação”.  

Os autores Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 130-136) propõem um modelo simples e de 

fácil entendimento dos processos de inovação.  
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O modelo proposto pelos autores deve ser entendido como um grande funil onde a 

maior “boca” do funil é a entrada de ideias para inovações e a menor “boca” do funil é a saída 

de inovações. Divide-se em quatro grandes fases: 

• Fase de “procura”: onde aqui o objetivo é detectar mudanças no ambiente de 

modo que oportunidades sejam percebidas. Os sinais de mudanças no ambiente 

que sejam percebidos podem indicar necessidades ou soluções que precisam 

ser criadas; 

• Fase de “seleção”: nesta fase oportunidades tecnológicas ou mercadológicas 

são selecionadas (ou filtradas). É importante que as oportunidades possam ser 

apoiadas pela base de competências da empresa. Fontes externas para seleção 

de novas oportunidades podem ser consideradas nesta fase.  

• Fase de “implementação”: aqui uma vez selecionada a oportunidade, se realiza 

a implementação da oportunidade. Esta etapa se compõe dos elementos: 

aquisição do conhecimento, execução do projeto, lançamento e sustentação da 

inovação.  

• Fase de “aprendizado”: aqui o conhecimento adquirido com criação de 

soluções inovadoras (e posterior utilização dessas soluções pelos clientes) é 

incorporado à experiência da empresa para criação de outras soluções 

inovadoras. 

Segundo Ferro (2008, p. 2-3), em oposição ao modelo de “inovação fechada”, surgiu o 

modelo de inovação denominado de “inovação aberta” (open innovation) no qual as fontes de 

pesquisa para a seleção das oportunidades podem estar fora da empresa. O modelo foi 

proposto e difundido, segundo o mesmo autor, por Henry Chesbrough.  

Molinari (2010, p. 25) observa que quando os recursos utilizados para a inovação 

(sejam humanos ou tecnológicos) estão na empresa a inovação é considerada “clássica”.  
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Ilustração 2: Processo de inovação em forma de funil de Tidd, Bessant e Pavitt 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt, 2008, p. 88. 

O modelo de inovação aberta é estruturado de forma semelhante ao modelo proposto 

por Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 131-136), como um funil, porém no modelo de inovação 

aberta as fases de “seleção” e “desenvolvimento” podem fazer uso de recursos fora da 

empresa, seja para selecionar uma solução que implementará a ideia inovadora ou seja para 

licenciar o desenvolvimento de ideias inovadoras (ou de patentes de novos produtos). 

Segundo Chesbrough, Enkel, Gassman (2009, p. 312-314),  a partir da internet e 

tecnologias das redes sociais (tal como Orkut, Facebook, Linkedin e outras similares) as 

empresas interagem com inúmeras fontes, tais como outras empresas, grupos e pessoas. 
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Consumidores, fornecedores, ou outros parceiros poderão fazer parte do processo de 

desenvolvimento de inovações. 

Por outro lado, ainda segundo os mesmos autores acima, a novidade do modelo de 

negócios baseado na inovação aberta trará grandes oportunidades para os usuários (por conta 

da troca de experiências e ideias com o mundo exterior agregando novos conceitos e visões), 

ao mesmo tempo em que trará grandes ameaças, porque os clientes poderão desenvolver suas 

próprias soluções inovadoras sem depender da empresa. O setor de software, com o advento 

das soluções abertas (open source solutions) é um exemplo citado pelos autores como 

“ameaça”, pois os usuários passam a ser co-criadores de inovações.  

Os autores afirmam que o futuro de uma abordagem de inovação com sucesso (seja na 

criação de bens ou serviços) se dará mediante o equilíbrio entre uma abordagem de inovação 

aberta e a proteção da propriedade intelectual que cerca a inovação.  

Scherer e Carlomagno (2009, p. 33-35) afirmam que um processo de inovação é 

composto pelas etapas: 

• Idealização: geração de novas ideias, a partir de diversas fontes; 

• Conceitualização: refinamento do conceito da ideia proposta; 

• Experimentação: redução das incertezas que cercam a ideia proposta; 

• Implementação: transformação das ideias em inovação. 

Os mesmos autores ainda afirmam que o “processo de inovação está intimamente 

vinculado à estratégia corporativa e à estratégia de inovação adotada pela empresa”. 

No que se refere às fontes de geração de ideias inovadoras (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2009, p. 35), estas podem vir de: consumidores, fornecedores, 

concorrentes, especialistas, institutos de pesquisa e universidades, publicações especializadas, 

relatórios de tendências, páginas web, feiras e exposições. 
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De forma similar a outros autores observados anteriormente neste item (2.1.3) do 

presente estudo, os autores Bernstein e Singh (2008, p. 385-384) propõem, baseando seu 

estudo em empresas de biotecnologia, que um processo de inovação genérico é composto por 

quatro estágios:  

• Geração de ideia: neste estágio se observa uma cultura criativa e receptiva a 

novas ideias e riscos, onde a experimentação faz parte do aprendizado; 

• Suporte a inovação: neste estágio se observa que “as novas ideias” possuem 

uma maior certeza de sua viabilidade técnica do que sua viabilidade econômica 

e de mercado. É o estágio onde existe um link entre “os achados científicos e as 

metas de negócio”; 

• Desenvolvimento da inovação: neste estágio se observa um pragmatismo do 

desenvolvimento das ideias, seja através da organização de times 

multifuncionais ou do estabelecimento de processos sistemáticos de 

aprendizagem, avaliação e teste das novas ideias; 

• Implementação da inovação: neste estágio se observa a implementação das 

ideias desenvolvidas no mercado, através de alto engajamento do 

cliente/consumidor de modo a reduzir as incertezas, o ceticismo e os problemas 

que possam cercar uma nova ideia.  

Os mesmo autores (2008, p. 385-386) afirmam em seu estudo que existe um abismo 

entre as fases de “suporte a inovação” e “desenvolvimento da inovação” devido a dificuldades 

e tensões organizacionais em face de novas ideias propostas. As tensões incluiriam, por 

exemplo, diferenças entre sócios da empresa e membros do conselho diretor (alguns teriam 

uma visão mais técnica e outros uma visão mais de negócios, com tendência a correr menos 

riscos).  
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O modelo proposto por Hull e Tidd (2003), que é objeto principal deste estudo, é um 

modelo genérico o qual procura representar um processo de desenvolvimento e entrega de 

serviços inovadores. Esse modelo, em uma análise geral, procura captar os principais 

processos, atividades ou práticas observadas na pesquisa dos mesmos autores. Um fato 

relevante é que o mesmo modelo foi elaborado a partir de uma extensa pesquisa realizada nos 

EUA e na Inglaterra em empresas de serviços. Esse modelo será estudado detalhadamente no 

item 2.3 do presente estudo.  

Facó e Csillag (2006, p. 1-2), cujo estudo teve como foco o universo bancário 

brasileiro, observaram que este segmento possui algumas particularidades como o fato dos 

bancos terem em 2005 cerca de 70 milhões de clientes e terem uma grande evolução de 

tecnologia e processos na década de 1980. O estudo dos autores trata do desenvolvimento de 

novos produtos e serviços no segmento bancário de varejo. 

Segundo os autores (2006, p. 9-11), o desenvolvimento de novos produtos segue (em 

linhas gerais) neste segmento as seguintes fases: (1) identificação das oportunidades de um 

novo produto, (2) amadurecimento da ideia do novo produto, onde é definido o conceito do 

produto e a prioridade de desenvolvimento, (3) desenho definitivo do produto, que é 

detalhado mediante o envolvimento das áreas internas do banco, para devida aprovação, (4) 

confecção do produto, uma vez que o produto tenha sido aprovado na fase anterior, (5) teste e 

lançamento do produto no mercado. 

Os mesmos autores (2006, p. 12) acima observam um aspecto comum no universo 

pesquisado: 

“Excetuando-se as diferenças de estratégia dos Bancos, marcada tanto pelo seu 

posicionamento quanto pelo seu histórico entre outros fatores, percebe-se um 

aspecto comum em todas as estratégias: foco e fortalecimento do relacionamento 

entre Banco e clientes em busca de diferenciação”. 
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Brodbeck, Tonolli e Costa (2008, p. 1), cujo estudo analisou o alinhamento estratégico 

entre o negócio e a TI, afirmam que o processo de desenvolvimento de produtos (PDP) “tem 

sido considerado um dos grandes componentes estratégicos do negócio”. Os mesmos autores 

ainda observam que o “PDP consiste em um conjunto de atividades por meio das quais se 

busca converter as necessidade e possibilidades de mercado em especificações que darão 

origem a um produto”. 

Segundo os atores (2008, p. 7-12) acima, se observou um modelo geral de PDP 

composto pelas etapas: (1) entrada (onde se define o mercado e qual novo produto se deseja), 

(2) processos (onde os processos de negócios desejados são implantados através do software-

alvo em “n” processos menores), (3) saída (onde o produto novo é liberado e lançado no 

mercado).  

Os autores (2008, p. 14) observam que devido à dinâmica de mercado imposta pelos 

negócios que a “agilidade de respostas às demandas do mercado não é prioridade, mas sim, a 

adaptação de suas competências e processos para determinados nichos, mesmo que isto se 

constitua em um processo mais lento”. Segundo o autor o PDP é a resposta dada pelas 

empresas para a organização do seu desenvolvimento de produtos. 

Segundo Nascimento (2002, p. 1), cujo estudo analisou a diferença das formas de 

desenvolvimento de produtos na Embraer, Natura e na Daimler Chysler, observa que na 

Embraer novos produtos estão ligados a um grande projeto, enquanto que na Natura está 

estruturado de modo descentralizado na forma de pequenos projetos realizados ao mesmo 

tempo, e na Chysler estando ligado a programas estratégicos. 

No caso do Embraer o autor (2002, p. 2-3) afirma que os produtos são desenvolvidos 

obedecendo as seguintes etapas: (1) estudos preliminares, (2) definição conjunta, (3) 

detalhamento e certificação, (4) produção em série e phase-out (lançamento). 



 

48

No caso do Natura o autor (2002, p. 3-4) afirma que o desenvolvimento de novos 

produtos precisou ser organizado nas seguintes etapas que são estruturadas na forma de um 

funil: (1) desenvolvimento de ideias exploratórias, (2) desenvolvimento de ideias factíveis, (3) 

operacionalização da ideia, (4) implementação da ideia e (5) lançamento. Essa organização 

permitiu, segundo o autor, que a Natura realizasse a execução concorrente de diversos 

projetos. 

A Chysler do Brasil, segundo o autor (2002, p. 4-5), produz diversos caminhões, 

porém tem como limitação a plataforma de montagem e desenvolvimento. Para tal ela criou 

vários gateways que facilitam a gerência da construção de um caminhão em partes. Um novo 

caminhão já pode, por exemplo, ter tido suas partes todas desenvolvidas anteriormente, 

faltando somente junta-las. Porém se uma parte do caminhão é nova e não foi desenvolvida 

ainda então a nova peça passará pela produção e desenvolvimento. 

O autor (2002, p. 5) acima ainda observa problemas comuns às três empresas: 

“As três empresas examinadas acima precisam resolver o problema da integração de 

recursos e funções no desenvolvimento de produtos, mas como vimos têm carteiras 

de projetos de escala, complexidade, duração e impacto estratégico muito diferentes, 

o que as leva a distintos modos de gerir o desenvolvimento de produtos”. 

Nascimento (2002, p. 14) afirma baseado em seu estudo que o modo de gestão afeta o 

foco das atenções da gestão. Na Embraer as inovações estão mais em nível de gestão, 

enquanto que na Natura estão em nível de processo, e na Chysler estão em nível de 

operacional mediante o uso de ferramentas como CAD (computer-aided design). 
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2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PRÁTICAS DE INOVAÇÃO: MODELO DE 

INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE HULL E TIDD 

2.3.1 Visão geral do modelo 

O framework de Hull e Tidd (2003) tem por objetivo ser um modelo genérico para 

desenvolvimento e entrega de serviços inovadores. Embora tal modelo seja uma adaptação de 

modelos de desenvolvimento de produtos (bens), ele é suficientemente robusto para ser 

aplicado no setor de serviços. Os autores ainda afirmam que modelo foi aplicado em 108 

indústrias de serviços nos EUA e Inglaterra, reforçando a natureza genérica do modelo. 

Paralelamente, avaliações de desempenho em desenvolvimento de produto e processo de 

entrega foram também realizadas nessas empresas. Na prática, segundo Hull e Tidd (2003), as 

atividades são executadas de forma paralela ou concorrente.  

Ilustração 3: Modelo de inovação em serviços de Hull e Tidd (2003) 

 

Fonte: Adaptação de Hull e Tidd, 2003, p. 348. 
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Os autores organizaram o modelo (ver ilustração 3)  em oito componentes 

denominados: (1) antecedentes, (2) capacitadores orgânicos, (3) estratégia, (4) núcleo 

operacional, (5) integração de sistemas, (6) tarefa (ou grau de novidade da inovação), (7) 

contexto e (8) desempenho do processo de inovação. Cada componente é formado por uma ou 

mais variáveis que representam estruturas organizacionais, processos e práticas comuns ao 

desenvolvimento de inovações em serviços.  

Cada componente e as diferentes variáveis ou construtos que o integra são descritos a 

seguir a partir dos trabalhos dos autores do modelo e também de autores que pesquisam os 

temas relacionados aos componentes. Assim é possível observar que a literatura pesquisada 

apresenta: (1) autores que confirmam as proposições dos autores do modelo e (2) autores que 

questionam tais proposições.  

 No mesmo livro onde está descrito o modelo proposto de inovação em serviços de 

Hull e Tidd (2003), os autores Vermeulen e Aa (2003, p. 41-42) observam que a tecnologia da 

informação pode ser uma barreira ao processo de inovação dependendo do grau de 

dependência da inovação e da complexidade dos sistemas envolvidos, em especial no sistema 

bancário onde a dependência de TI pode ser maior ou menor. Em contra partida os autores 

Hulle Tidd (2003, p. 362) minimizam os efeitos de TI na regressão linear realizada no 

resultado de sua pesquisa, em especial no que for relativo ao desempenho do desenvolvimento 

do produto, mas não da entrega do produto. O que indica é que esses autores deram menor 

importância ao impacto da TI no modelo. O modelo foi proposto em 2003 e se percebe que as 

perguntas que constam no questionário do modelo relativas a variável TIC refletem a 

tecnologia da época (2003), que será voltada para sistemas em rede. Ao ser aplicado hoje, 

como observado inclusive no pré-teste, as perguntas destoam em grande parte. No início de 

2010 o autor Joe Tidd foi contatado e o mesmo enviou uma versão do questionário 

simplificada e utilizada por ele. Já nesta versão observa-se que as perguntas relativas a 
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variável TIC são poucas e refletem de forma mais objetiva as principais tecnologias 

computacionais utilizadas. No estudo de caso se observou, tanto nas respostas quanto nas 

narrativas, que o uso de TIC se resume mais a tecnologias voltadas a comunicação, tal como 

e-mail e Skype.  

No presente pesquisa não foi possível apresentar e aprofundar o estudo dos 

relacionamentos existentes no modelo de Hull e Tidd (2003) entre os seus componentes, 

atividades e práticas. Não foram encontradas evidências para as justificativas desses 

relacionamentos. Portanto o estudo dos componentes, atividades e práticas  do modelo de Hull 

e Tidd (2003) se concentrou no entendimento desses mesmos componentes, não considerando 

os relacionamentos para efeito estudo apresentado no referêncial teórico.  

2.3.2 Componente antecedentes 

2.3.2.1 Considerações iniciais 

Hull e Tidd (2003, p. 347) afirmam que este componente reflete a necessidade de 

mudança organizacional e cultural, seja através de educação e treinamento, ou seja, através do 

uso de novas práticas de sucesso na empresa. O treinamento e a educação são importantes 

para se atingir novos níveis de desempenho inovativo em serviços na empresa. Os autores 

observam que muitos serviços necessitam de alta habilidade ou alta qualificação profissional, 

pois serviços novos podem requerer novas habilidades. A adoção de práticas de sucesso e 

campeãs é disseminada pelos denominados “campeões de projeto”. 

Os autores observam que este componente engloba as duas condições preparatórias 

que devem “anteceder” a execução de serviços inovadores. A mudança cultural, através de 

práticas de sucesso e de educação constante, é estratégica.  
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2.3.2.2 Variável treinamento em processo de desenvolvimento concorrente (TPDC). 

Hull e Tidd (2003, p. 348) afirmam em seu modelo que a educação e o treinamento 

ajudam os empregados da empresa a se tornam mais conscientes da necessidade da mudança 

(e melhoria contínua). Isso é necessário para a implementação de práticas de desenvolvimento 

concorrente que possibilitam um alto desempenho, saindo assim de uma organização 

burocrática e sequencial para uma organização com alto desempenho. 

Segundos os autores, a adoção de práticas de educação e treinamento mostra que as 

barreiras burocráticas da empresa podem ser vencidas. Isso permitiria adotar uma estrutura 

organizacional baseada em times na qual se fortaleceriam práticas de desenvolvimento de 

serviços que seriam executados de forma concorrente. 

Nielsen e Nielsen (2009, p. 1050) observaram em seu estudo que “inovação envolve 

diferentes mecanismos e aprendizado de outros mecanismos, tanto que a maioria da literatura 

assume implicitamente que aprendizado é uma condição necessária para inovação”. Os 

autores afirmam que inovação está mais relacionada ao compartilhamento de conhecimento, 

mesmo no contexto de parcerias.  

Segundo Sobek II, Ward e Liker (1999, p. 69), em estudo realizado na Toyota, a 

“engenharia serial” consiste na execução de pequenas funções onde cada uma executa uma 

única função, onde cada função é executada em uma ordem específica. A “engenharia 

concorrente” (em oposição à “engenharia serial”) é definida como sendo um conjunto de 

pequenas funções especializadas sendo executadas de forma paralela, atuando sobre um 

processo maior. Na engenharia concorrente as funções especializadas interferem sempre no 

produto gerado por outras funções. 

Segundo os autores acima, na Toyota a engenharia concorrente é utilizada de forma 

particular (denominada de “engenharia concorrente baseada em conjuntos”, ECBC), onde 
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existem somente duas grandes funções (uma de manufatura e outra projeto) no qual a 

execução de uma interfere na outra ao longo do processo de desenvolvimento. 

A ECBC possui alguns princípios essenciais: 

• Mapeamento do espaço do projeto, onde se faz necessário: (1) definir as 

possibilidades de projeto, (2) analisar e explorar os trade-offs das múltiplas 

alternativas e (3) comunicar os conjuntos de possibilidades de projeto; 

• Integrar pelas interseções, onde se faz necessário: (1) observar as possíveis 

interseções nos conjuntos de possibilidades de projetos, (2) impor um mínimo 

de restrições e (3) procurar robusteza conceitual no projeto. 

• Estabelecer possibilidades antes do comprometimento, onde se faz necessário: 

(1) estabelecer detalhes graduais dos conjuntos de possibilidade de projeto, (2) 

focar nos conjuntos de possibilidade de projeto uma vez que se esteja 

comprometido com o desenvolvimento deste e (3) controlar as tarefas pelos 

eventos definidos em processos. 

Segundo os mesmos autores (1999, p. 81) a chave para o sucesso do uso do ECBC na 

Toyota se deve ao fato de seus engenheiros não usarem os princípios listados acima como 

tarefas, mas sim como conceitos e regras que são aplicados ao longo do processo de 

desenvolvimento. 

Aquino e Teixeira (2007, p. 2) definem engenharia simultânea como “um método no 

qual a base de fornecedores é levada a participar desde os primeiros estágios da atividade de 

inovação, em especial na criação de novos produtos”. Os autores ainda observam que o 

desenvolvimento, uma vez dividido em módulos, é realizado de forma simultânea (ao 

contrário do desenvolvimento sequencial) por equipes multidepartamentais independentes que 

trocam de forma constante as informações sobre o avanço de seus projetos. Os autores 

afirmam que a engenharia simultânea “não tem recebido a atenção devida da comunidade 
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empresarial brasileira” ao mesmo tempo em que o campo da Administração no Brasil parece 

estar alheio à engenharia simultânea sob a ótica da realidade brasileira.  

Os autores acima citados apontam três benefícios da utilização de engenharia 

concorrente: (1) ganhos com qualidade (devido aos fornecedores poderem fornecer suas ideias 

e opiniões), (2) responsividade (devido ao desenvolvimento simultâneo por equipes 

multifuncionais independentes) e (3) redução de custos por conta da redução do número de 

fornecedores e das não conformidades do produto em comparação com as especificações do 

mesmo produto.  

Ismail et al (2009, p. 247), cujo estudo teve por foco o uso da ES no desenvolvimento 

de uma válvula de pressão, observam que a aplicação da ES trouxe como principal benefício a 

redução no tempo de desenvolvimento do produto. A implementação da ES também trouxe a 

redução do retrabalho em caso de haver algum problema na manufatura ou montagem do 

produto.  

2.3.2.3 Variável papel do campeão de projeto (PCP) 

Hull e Tidd (2003, p. 349) afirmam que o papel dos funcionários campeões pode 

ajudar a transformar as atitudes e práticas dentro da empresa. O papel desses campeões ajuda 

a atravessar as barreiras hierárquicas existentes. Os campeões ajudam a transformar a empresa 

em diversos pontos, em especial suas operações: ajudam a mudar uma operação funcional (e 

sequencial) para uma operação baseada projetos. Segundo os mesmos autores os campeões 

assumem responsabilidades específicas em projetos ou possuem respostas holísticas para 

requisitos dos clientes, ajudando sempre a todos com suas experiências, práticas e técnicas de 

sucesso. 

Lichtenthaler e Ernst (2009, p.371-372) observam que a maioria da literatura existente 

foca no papel dos campeões na inovação em processos internos. O estudo dos autores focou o 

papel dos campeões na exploração e aprendizado de conhecimento externo. O papel dos 
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campeões é fundamental na comercialização do conhecimento externo adquirido. Segundo os 

autores, os campeões tendem a surgir quando existem poucas barreiras, sejam externas ou 

internas.  

Os autores (2009, p. 383-384) ainda observam que tanto fatores internos (de forma 

independente) como fatores externos afetam o papel dos campeões. O estudo observa que 

nem sempre campeões emergem nas situações mais favoráveis para a empresa, e é importante 

a gestão dos campeões de modo que os objetivos da empresa sejam atingidos. Os autores 

recomendam que os campeões sejam estimulados a atuar em situações específicas que a 

empresa necessite. 

Segundo Howell e Shea (2006, p. 183) observaram em seu estudo que “os campeões 

impulsionam as habilidades e confiança dos membros de uma equipe para inventar soluções 

criativas em problemas correntes”. Isso leva os membros de uma equipe, segundo os mesmos 

autores, a melhorar sua capacidade de pensar encorajando-o a um esforço extra na busca pelas 

suas metas de trabalho. O estudo quantitativo dos autores foi realizado ao longo do ano de 

2005, em 13 empresas no qual envolveu 41 campeões e 187 membros de equipes.  

Os autores (2006, p. 202) também observaram que os campeões são líderes informais 

de equipe, de modo que os campeões ajudam a promover inovações dentro do contexto de 

desenvolvimento de novos produtos. Pelo fato dos campeões poderem avaliar os riscos de um 

projeto (em prol de soluções inovadoras criadas), é importante o papel dos campeões em uma 

apurada avaliação da utilização do ambiente dos recursos humanos disponíveis para realizar 

um bom planejamento das ações e das estratégias utilizadas. Os autores observaram fortes 

evidencias no relacionamento entre o papel dos campeões e o desempenho da equipe.  

Shane, Venkataraman e MacMillan (1995, p. 934-935) observam em seu estudo que os 

campeões são uma das forças internas da empresa que ajudam a “quebrar” a resistência 

organizacional no que se refere ao uso de soluções inovadoras. Segundo os mesmos autores 
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(1995, p. 938), um campeão seria “uma pessoa que emerge e emprega varias estratégias para 

juntar membros de uma organização ao redor de uma ideia”. Por uma questão de valores 

culturais o estudo observa que as pessoas preferem que um campeão apoie uma ideia 

inovadora para que esta tenha suporte dos membros de uma organização. O estudo 

quantitativo dos autores (1995, p. 950) foi realizado com uma amostra de 1228 gerentes em 

grandes corporações em mais de 30 países distintos e em todos continentes. O país que mais 

respondeu os questionários dos autores foi o EUA com 128. Brasil aparece na lista com 30 

respostas. 

Freitas et al (2008, p. 1) analisam a capacitação docente e difusão do e-learning em 

uma escola da administração de uma Instituição de Ensino Superior (IES) no Rio de Janeiro, 

mediante a preparação de campeões que atuarão como multiplicadores e responsáveis pela 

adoção da inovação (o e-learning). Segundo os mesmos autores (2008, p. 7-9) a preparação 

dos campeões ocorreria através de um projeto de capacitação dos docentes preparando-os para 

adotar novas práticas, onde esses docentes (previamente selecionados por terem pré-

disposição para a adoção de soluções inovadoras) seriam usados como catalisadores e 

capacitadores do e-learning. A particularidade do estudo foi o fato do incentivo ao 

aparecimento e preparação dos campeões, mostrando que mesmo sem existir formalmente os 

campeões a presença desses é importante para a difusão da inovação. 

2.3.3 Componente capacitadores orgânicos 

2.3.3.1 Considerações iniciais 

Hull e Tidd (2003, p. 349) afirmam que este componente tem por objetivo facilitar a 

introdução da prática de desenvolvimento concorrente na implementação de inovações. 

Segundo os autores este componente compreende três práticas: utilização de equipes 

multifuncionais, localização próxima dos recursos e uso de recompensas grupais.  
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2.3.3.2 Variável equipes multifuncionais (EMF) 

Para Hull e Tidd (2003) é importante estimular a utilização de equipes estruturadas de 

forma multifuncional. Este tipo de estrutura de equipe trás a união de várias disciplinas (ou 

áreas) que possuem uma tarefa comum. Em geral são membros de departamentos distintos, 

com funções distintas, que tenham uma tarefa em comum ou algum objetivo em comum. Uma 

boa parte do tempo gasto nesta tarefa (comum aos seus membros) se passa fora dos 

departamentos de origem de cada membro da equipe.  

Park, Lim e Birnbaum-More (2009) observam que a composição de equipes mostra 

dois tipos de membros: aqueles que tem somente conhecimento para exercer uma única 

função (chamado pelos autores de mono-conhecedores individuais), e aqueles que tem 

conhecimento de diversas funções (chamado pelos autores de multi-conhecedores 

individuais). Os autores ainda observam no caso de equipes multifuncionais (que compõem o 

desenvolvimento de novos produtos) que os “especialistas em marketing” e “engenheiros” 

têm dificuldades de se comunicar devido aos seus diferentes conhecimentos de origem 

(marketing e engenharia). Membros de uma equipe que sejam multi-conhecedores individuais 

podem desempenhar um papel importante na comunicação entre equipes multifuncionais, 

neste caso exercendo um papel de tradutor ou intermediário.  

Por outro lado os autores (2009, p. 93) observam que a proporção dos multi-

conhecedores individuais em uma equipe pode afetar o desempenho da mesma. Uma das 

hipóteses investigadas pelos autores foi o relacionamento entre o aumento de produção de 

novos produtos e a eficiência das equipes. O compartilhamento do conhecimento e de 

informação na equipe aumenta a produção de novos produtos. O estudo dos autores teve como 

universo de estudo duas agências governamentais norte-coreanas (a Korea Industrial 

Technology Institution e a Korean Agency for Technology and Standards). 
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Onoyama et al (2006, p. 1) realizaram o estudo sobre desenvolvimento de produtos em 

empresas de laticínio de grande porte, que indicou a partir de entrevistas realizadas que a 

integração ocorrida entre diversas áreas e departamentos (ao fazer uso de equipes 

multifuncionais) permitiu a disseminação de informações evitando retrabalho e erros de 

lançamentos de produtos. Nas empresas estudadas, segundo os autores, apoio das diretorias 

foi fundamental para a integração entre as equipes existisse. 

Nas empresas estudadas, segundo os autores (2006, p. 10) acima citados, foram 

criados comitês composto de funcionários e membros da diretoria para avaliação dos projetos 

em andamento e para avaliar futuros projetos. As empresas analisadas não possuíam um 

planejamento anual de desenvolvimento de produtos. Os mesmos autores (2006, p. 13) 

observam que foi necessário o monitoramento constante do desenvolvimento dos produtos 

devido às influências oriundas das necessidades dos consumidores e do ambiente competitivo. 

Mazzilli e Agra (1998, p. 1), cujo estudo foi realizado em três unidades da Petrobras 

com o objetivo de avaliar o impacto da utilização de equipes multifuncionais após a 

reestruturação da empresa, observam que o trabalho na forma de estrutura multifuncional teve 

por objetivo reduzir custos de mão de obra, tendo como limitações: a abrangência e 

profundidade dos sistemas envolvidos, e o grau de autonomia dado aos trabalhadores pelas 

respectivas gerencias. 

Os mesmos autores acima (1998, p. 4), observam o uso de equipes multifuncionais sob 

uma visão prática: 

“... questão da multifuncionalidade impõe-se de forma prática e concreta e sua 

solução envolve dimensões não apenas técnico-econômicas, mas também políticas, 

ideológicas e psicológicas nas organizações em transformação, uma vez que ela não 

aparece de forma isolada das relações de poder e dos fatores culturais presentes na 

organização e subordinadas às necessidades de manutenção ou ganhos de mercado. 

Ela anuncia o declínio da divisão técnica taylorista-fordista do trabalho e início de 
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uma nova divisão que nega a condição anterior, síntese de novas necessidades 

organizacionais e de seus recursos humanos”. 

Os autores acima (1998, p. 5) ainda observam que existe uma tendência de redução 

nos níveis hierárquicos e um favorecimento à iniciativa individual no trabalho, ao mesmo 

tempo em que se aumenta a autonomia na execução das tarefas. Segundo ainda os autores 

(1998, p. 10) quanto menor for o tempo para atendimento das tarefas por parte dos 

trabalhadores que atuam de forma multifuncional, maior será o valor desses dentro da 

organização. Os autores observam (1998, p. 11) que existe uma tendência nas unidades 

estudadas de não formalizar o trabalho quando se trata de multifuncionalidade. 

Lemos e Mazzilli (2000, p. 5), cujo estudo que condensa resultados de uma pesquisa 

realizada entre 1992 e 2000 sobre trabalho multifuncional, observam que com a implantação 

do trabalho na estrutura de equipes multifuncionais o trabalho se torna mais ágil e as equipes 

passam a ser mais eficientes melhorando a qualidade dos serviços prestados. O uso de 

multifuncionalidade, segundo os autores (2000, p. 9-10), representa uma renovação na forma 

de organizar o trabalho. Um funcionário especialista, que sabe fazer uma única tarefa, é um 

recurso apenas utilizado quando for requisitado representando um alto custo para a 

organização, enquanto que um funcionário que conheça diversas funções será mais útil para a 

empresa estando mais capacitado para resolver mais problemas. 

2.3.3.3 Variável proximidade física dos recursos de desenvolvimento (PFRD) 

Para Hull e Tidd (2003, p. 349-350) esta atividade representa trazer os membros de 

uma mesma equipe para trabalhar em um espaço físico comum, pois isso melhora a 

comunicação através do contato visual entre os membros (ou face a face). Isso facilita a troca 

de experiências pessoais. Um aspecto importante dessa atividade é que o contato do “olho no 

olho” ajuda no comprometimento e na comunicação entre os membros da equipe. 
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Nan, Johnston e Olson (2008), cujo estudo trata das consequências não intencionais da 

colocação ou arranjo entre os membros do um projeto, afirmam que não existe diferença 

significativa entre o desempenho da equipe alocada em um mesmo espaço físico e o 

desempenho da que não compartilhava o mesmo espaço físico, por mais que a primeira seja 

preferida por conta da proximidade. Segundo os autores a não presença física gera um delay 

de tempo (por menor que seja) na comunicação que protege um membro da equipe de uma 

falsa percepção de que não se encontra disponível (ele não tem como saber o que interlocutor 

está fazendo no momento).  

Segundo análise dos mesmos autores (2008, p. 64-72), quando um membro de uma 

equipe (que está fisicamente alocada no mesmo espaço físico) se comunica com outro 

membro, ele se acaba comunicando com todos os membros, onerando o tempo de todos 

muitas vezes com assuntos dirigido a pessoas incorretas. Quando os mesmos estão distantes a 

comunicação fica direcionada. Os autores reconhecem a agilidade existente na comunicação 

quando os membros da equipe estão alocados em uma mesma sala. 

Os mesmos autores (2008, p. 77-78) recomendam que o arranjo da uma equipe em um 

mesmo espaço seja feito quando envolver toda a empresa (em projetos prioritários) com 

representantes de diversas áreas, entretanto os autores observam que quando uma equipe com 

esse arranjo se forma sem o devido foco e importância, poderão existir problemas de eficácia 

com está equipe.  

Olson e Teasley (1996, p. 425-426), cujo estudo trata de equipes que estão arranjadas 

virtualmente (estando em locais distintos) ao longo do ano de 1995, observam que a 

responsabilidade e o comprometimento diminuem (ou não se fazem sentir) pelo fato das 

pessoas não se encontrarem face a face. O apoio tecnológico na comunicação é importante 

para suportar as mais variadas formas de trabalho. Os autores afirmam, pelo fato de existirem 
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limitações tecnológicas na comunicação, que “quando a equipe está face a face que é diferente 

do que está remotamente, e que o trabalho remoto precisa se adaptar”.  

2.3.3.4 Variável recompensas grupais (RGP) 

Hull e Tidd (2003, p. 350) afirmam que os incentivos ajudam os membros de uma 

equipe a trabalhar melhor e em conjunto. As recompensas, sejam sociais ou financeiras, 

encorajam a colaboração entre todos de forma mais direta. 

Antikainen, Makipaa e Ahonen (2010) afirmam que nem sempre as recompensas 

monetárias são o melhor caminho de motivar a contribuição dos membros de uma equipe. No 

que se refere à motivação, existem fatores intangíveis que colaboram positivamente: 

cooperação entre os membros da empresa, aprendizado constante (sobre novas ideias e 

soluções) e ter algum entretenimento. Os autores observam ainda que as recompensas de 

grupo equilibram positivamente a motivação mais do que recompensas individuais, e que 

recompensas individuais podem vir a estimular uma competição desnecessária dentro da 

equipe. O estudo dos autores acima (2010) mostra uma diferença sutil que é importantíssima: 

recompensas incentivam a participação, mas não incentivam colaboração. 

Por outro lado Hamel e Breen (2007, p. 143), afirmam que as recompensas devem ser 

extrínsecas (isto é, externas ou do ambiente como no caso em questão) de modo que equipes 

que atinjam seus objetivos e resultados especificados devam ser recompensadas 

financeiramente, pois isto ajudaria a “estimular as iniciativas e assegurar o cumprimento de 

normas e padrões”.  

2.3.4 Componente estratégia 

2.3.4.1 Considerações iniciais 

Hull e Tidd (2003, p. 350-351) afirmam que este componente é composto de apenas 

uma única abordagem denominada de “estratégia de reprojeto rápido reiterativo”. Este 
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componente representa a estratégia de realização de serviços inovadores de forma 

concorrente. 

2.3.4.2 Variável estratégia de reprojeto rápido e reiterativo (RRR) 

A estratégia de reprojeto rápido reiterativo é uma abordagem usada na formulação e 

implementação de processos concorrentes que se baseia em um reprojeto rápido e reiterativo 

(os processos anteriormente criados são repetidamente reprojetados e melhorados a cada o 

novo projeto). Isto representa melhorias (constantes), pequenas ou médias, nos serviços e 

produtos criados cujos resultados dos serviços são frutos de inovações acumuladas. Segundo 

os mesmos autores, a abordagem concorrente faz uso de processos cíclicos que são compostos 

de: planejamento, teste piloto, reavaliação e ampliação. Esta abordagem permite o reuso do 

conhecimento de forma rápida e repetida em ciclos, onde as vantagens competitivas podem 

ser atingidas, trazendo uma diferenciação estratégica através da inovação e da redução de 

custos (HULL; TIDD, 2003, p. 350-351).  

Hamel e Breen (2007) após analisarem a gestão da inovação no Google, observam que 

uma das estratégias adotadas por essa empresa é a chamada experimentação rápida e de baixo 

custo, onde as equipes são estimuladas a criar inicialmente experimentações menores e de 

baixo custo mediante a criação de novos produtos ou serviços, que se derem certo sob o ponto 

de vista técnico estarão em um caminho natural de se tornar uma inovação de fato. 

2.3.5 Componente núcleo operacional 

2.3.5.1 Considerações iniciais 

Segundo Hull e Tidd (2003, p. 351-352) este componente trata da execução e controle 

dos processos de desenvolvimento das inovações.  

Os autores dividem este componente em três grandes partes de modo a reforçar a 

robustez do modelo proposto: envolvimento simultâneo antecipado, controles internos dos 
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processos dos projetos desenvolvidos, aplicação e controle da tecnologia computacional 

envolvida. 

2.3.5.2 Variável envolvimento simultâneo antecipado (ESA) 

Segundo Hull e Tidd (2003, p. 351) a principal característica do modelo proposto é 

justamente a reorganização dos processos inovativos estruturados “serialmente” para uma 

estrutura “concorrente”.  

Ainda segundo os autores as atividades que anteriormente somente aconteciam no 

final de um processo sequencial, tal como o envolvimento, acontecerão agora mais cedo no 

modelo proposto. Uma das características do uso do ESA seria incrementar a geração de 

ideias de forma orgânica (e natural) nos projetos organizacionais.  

De acordo com os autores, a ideia central do ESA é incrementar o desempenho das 

diversas funções que compõem os processos inovativos. Os autores destacam as seguintes 

vantagens do ESA: 

• Redução de custos mediante ciclos mais curtos de desenvolvimento; 

• Custos de decisões tomadas em estágios avançados seriam reduzidos, por conta 

de um ciclo curto de desenvolvimento de novos serviços; 

• Aumento da diversificação de informações de entrada para tomada de decisões, 

significando um aumento da qualidade do serviço em caso de soluções 

complexas; 

• Atividades sem valor no processo são reduzidas devido ao incremento da 

comunicação; 

• A diversificação de ideias permite indiretamente melhorar a criação dos novos 

serviços e processos. 
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Hull e Tidd (2003, p. 352) ainda observam que a interação entre o componente em 

questão e o componente “estratégia” aumenta as oportunidades de diversificação das funções 

e atividades de entrada devido a desenvolvimento cíclico e ao reprojeto rápido.  

Observa-se que o estudo de Hull, Collins e Liker (1996, p. 134), que trata de um 

modelo conceitual para engenharia concorrente, serviu de base conceitual para a construção 

do modelo de Hull e Tidd (2003), pois a sua estrutura é muito similar ao modelo de serviços 

proposto por esses autores.  

Hull, Collins e Liker (1996, p. 134) consideram o ESA como sendo como early 

simultaneous involvement (“envolvimento simultâneo antecipado” em tradução livre) e não 

como foi colocado no presente estudo (early simultaneous influence, que em outra tradução 

seria “influência simultânea antecipada”). No modelo de Hull e Tidd (2003) o conceito de 

apenas “envolvimento” foi ampliado para “influência”, que no contexto desses autores 

engloba envolvimento, colaboração, e influencia nas decisões a serem tomadas.  

Hull, Collins e Liker (1996) afirmam que a influência simultânea antecipada refere-se 

à participação de múltiplas funções (de entrada e saída) nos estágios iniciais do processo de 

projeto de um produto. Os autores afirmam que “influência simultânea antecipada” envolve 

uma mudança radical de uma visão burocrática baseada em unidades organizacionais 

especializadas para uma estrutura organizacional baseada em projetos. Os autores observam 

que o envolvimento antecipado nos projetos pelos envolvidos permite vislumbrar novas 

alternativas de desenvolvimento e projeto. Segundo os autores quando boas decisões são 

tomadas na fase inicial dos projetos diminuirá os custos do projeto por conta de decisões mal 

tomadas.  

De acordo com Hull e Collins (2007) a prática do envolvimento simultâneo antecipado 

alavanca a fertilização de ideias nos estágios iniciais de desenvolvimento onde os benefícios 

potenciais para a inovação são enormes. Os autores (2007) afirmam que o envolvimento 
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simultâneo antecipado está muito interligado com as práticas de engenharia concorrente, pois 

com a aplicação do envolvimento simultâneo antecipado em engenharia concorrente se 

percebe a um impacto direto no controle dos custos e no aumento da qualidade dos projetos.  

2.3.5.3 Controles dinâmicos (in process) de processos (CDP). 

Segundo Hull e Tidd (2003) os controles dinâmicos de processos não incluem somente 

métodos de padronização, projeto de documentação e revisão periódica dos produtos/serviços 

inovativos criados, mas incluí também mapeamento de processos, benchmarking, análise de 

mercado, mapeamento das necessidades dos consumidores, e transformação de requisitos em 

especificações em novos produtos. Para esses autores, os controles dinâmicos de processos 

“representam uma geração dinâmica e flexível de práticas que substituíram as regras e 

procedimentos rígidos característicos de burocracias mecanicistas”. Em muitas organizações 

atividades estruturadas foram substituídas por processos mais ágeis e flexíveis. 

Hull e Tidd (2003, p. 352) observam que interação entre o componente em questão e o 

componente “estratégia concorrente” também aumenta a necessidade de rastreamento das 

mudanças realizadas nos produtos e serviços inovativos (guardando o histórico do que mudou 

ou foi aperfeiçoado). Essa interação é bem sucedida nos casos onde existe uma grande 

flexibilização dos processos. 

No que se refere à interação com o componente ESA, os autores (HULL; TIDD, 2003, p. 353) 

afirmam que o CDP fornece a sinergia necessária para complementar e facilitar a geração de 

ideias oriundas do ESA, devido à descentralização das decisões e diminuição das regras 

rígidas, aumentando com isso a responsabilidade dos envolvidos. Ainda segundo os autores o 

CDP permite que as pessoas façam mudanças nos planos do desenvolvimento em resposta a 

emergências contingenciais. O aumento das responsabilidades dos envolvidos em detrimento 

de controles rígidos facilita o sucesso dos projetos.  
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 308) observam que controles organizacionais 

“direcionam a utilização da estratégia, indicam como comparar os resultados reais com 

aqueles esperados e sugerem ações corretivas a serem tomadas quando a diferença entre eles é 

inaceitável”. 

Segundo Kowalski e Fernandes (2008, p. 4) os controles internos são “formas de se 

prevenir possíveis falhas nas mais diversas atividades das entidades, sejam operacionais, 

gerenciais ou financeiras”. Os autores observam que o uso de controles internos sugere 

consciência econômica e financeira pelo fato das atividades serem interligadas, auxiliando 

tanto na administração como na contabilidade da empresa. 

Lunkes (2007, p. 1) afirma que “uma das formas de melhorar a eficiência das 

operações é aprimorar os controles internos”. Para o autor (2007, p. 3) “o uso dos controles 

internos tem por finalidade controlar o desenvolvimento das atividades, assegurando que as 

ações sejam executadas conforme o planejado”.  

Lunkes (2007, p. 3) observa o importante papel dos controles internos: 

“O controle interno envolve os métodos usados pela empresa para ter certeza que a 

informação é precisa e segura, se são observados as leis e regulamentos aplicáveis e, 

que são protegidos os ativos e demonstram o uso efetivo, eficiente e econômico dos 

recursos. Assim, o controle interno é o ingrediente fundamental para prevenir perdas 

em virtude de fraudes dos colaboradores. Porém, ele é mais do que uma medida de 

prevenção de fraude, controles internos adequados melhoram a tomada de decisão, 

provendo informação segura a gestores internos, como também, podem ajudar 

assegurar que estão sendo atendidas às políticas e planos estratégicos” 

Lunkes (2007, p. 5) afirma que os controles internos se compõem de: 

• Controles “organizacionais e estruturais” tais como: comportamentais, 

segregação de responsabilidades, controles físicos, treinamento, 

estabelecimento de níveis de autorização (para acesso) e de auditorias; 
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• Controles dos “sistemas de informação” tais como: registro completo e preciso 

das informações, base de dados segura, relatórios gerenciais específicos;  

• Controles dos “métodos e procedimentos” tais como: regulamentos, manuais e 

rotinas de trabalho. 

O mesmo autor (2007, p. 10) acima citado observa que existem dois passos para 

avaliação de controles internos (de modo a verificar se os mesmos funcionam a corretamente): 

(1) identificar as principais atividades, os riscos associados e como cada componente 

operacional da empresa se expõe a esses riscos e definir os objetivos de controle de cada 

atividade associada aos riscos e (2) documentar e entender como cada controle interno 

funciona.  

Marconatto e Estivalete (2008) declaram que existe uma relação entre confiança, 

controles internos e risco, pois como cada vez mais os ativos estratégicos das empresas se 

concentram nas pessoas que podem se tornar voláteis e de difícil controle. Afinal, unir 

confiança e controle “na ótica de diminuição do risco” é algo que se faz cada vez mais 

necessário para que as chances de sucesso aumentem. 

2.3.5.4 Variável tecnologia da informação computacional (TIC) 

Hull e Tidd (2003, p. 354) afirmam que o uso da tecnologia computacional em 

serviços pode ocorrer de diversas formas:  

• Um serviço pode ser executado através de ferramentas e tecnologias 

específicas;  

• O uso de TIC no desenvolvimento e na entrega de novos produtos e serviços.  

Os mesmos autores reforçam que alguns serviços são fortemente dependentes de 

informações e transações eletrônicas (serviços bancários, por exemplo), enquanto que o setor 

de serviços tem sido cada vez mais consumidor de tecnologia da informação (TI). Entretanto 
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os autores afirmam que o papel do TIC em serviços é menos importante no contexto de seu 

modelo e na melhoria do desenvolvimento de novos serviços. 

Ferreira e Sotto-Mayor Filho (2006), após estudarem o caso de duas de empresas 

brasileiras de serviços de TI no contexto de internacionalização, afirmam que o uso da TI é 

um fator-chave na execução de serviços inovadores. Isso porque um serviço é considerado 

inovador pelos autores no contexto de internacionalização na medida em que as empresas 

atingem uma economia de escala com o uso desse serviço.  

Como em definição anteriormente observada (DAMANPOUR; WALKER; 

AVALLENDA, 2009; p. 654) inovação também pode ser oferecer algo que não é 

necessariamente novo a novos clientes. Isso inclui executar serviços (que fazem uso de TI) em 

novos clientes, tal como prestar serviços de automação de testes de software em novos 

clientes.  

Por outro lado Gomes e Kruglianskas (2009) afirmam que empresas de maior porte 

possuem maiores acessos a gestão de fontes externas de informação tecnológica 

(identificação, decisão de compra, organização / contratação de fontes externas de tecnologia) 

se comparadas a empresas de menor porte.   

O estudo dos mesmos autores citados do parágrafo anterior foi feito a partir de um 

survey em 72 empresas associadas à Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Engenharia das Empresas Inovadoras (ANPEI) e ao Programa de Gestão Tecnológica (PGT) 

da Fundação Instituto de Administração.  

A partir do estudo citado no parágrafo anterior, os mesmos autores afirmam que as 

empresas estão ampliando a capacitação de inovação em produtos e processos e, que as 

empresas de maior porte possuem um desempenho inovador maior que as empresas de menor 

porte devido vantagens estruturais e de mercado que possuem.  
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2.3.6 Componente integração de sistemas 

2.3.6.1 Considerações iniciais 

Segundo Hull e Tidd (2003, p. 354) este componente compreende apenas a “prática” 

denominada capacidade de integração recíproca.  

2.3.6.2 Variável capacidade de integração recíproca (CIR) 

Hull e Tidd (2003, p. 354) afirmam que esta prática significa “trabalhar com múltiplas 

funções na cadeia de valor em um estado de constante ajuste mútuo, diferentemente dos 

fluxos de uma única mão”. Os autores observam que em uma concepção de sistema “os 

componentes são interdependentes entre si”, porém a “soma das partes de um sistema deve 

exceder o todo”. A ideia da implementação de atividades concorrentes ao longo de serviços 

inovadores não tem por objetivo ganhar somente tempo, mas ganhar também sinergia com a 

execução paralela de diversas atividades. Os mesmos autores ainda observam que os sistemas 

podem ser avaliados pelo seu nível de maturidade tal como processos sistêmicos inovativos. 

Isso facilita a existência de relacionamentos robustos que permitirá tornar previsível o 

resultado dos serviços, mesmo em ambientes dinâmicos.  

Zawislak (2008, p. 2-3), observa em seu estudo que devido ao alto grau de 

competitividade entre as empresas tem compelido essas a buscarem novas soluções para 

sobrevivência. Dentre essas novas soluções está a criação de novas estruturas internas de 

governança corporativa, que segundo o autor passa por novos padrões de coordenação que 

incluí: (1) inovação, (2) integração dos seus sistemas internos e (3) integração entre sistemas 

internos e externos (outros sistemas de outras empresas). O autor (2008, p. 6-7) afirma que a 

integração visa reduzir diversos custos, relativo a desperdícios. 

O mesmo autor (2008, p. 12) acima destaca o papel da integração, principalmente 

entre sistemas internos e externos: 
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“De certa forma, por meio da integração, a firma consegue desenvolver uma 

capacidade de inovação para transformar ativos de baixa especificidade em ativos 

idiossincráticos. Com isto, do ponto de vista competitivo, aparece ao mercado como 

uma organização autônoma de inovação... mesmo se, no detalhe, não o seja!” 

Cabral et al (2006, p. 1), em estudo sobre a criação de capacitações em integração de 

sistemas ocorridas no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) dentro do programa 

do CBERS (satélite sino-brasileiro de recursos terrestres) concebido em 1982, observam que 

“integração de sistemas pode ser definida como as capacitações que permitem a uma 

organização identificar necessidades da sociedade, traduzi-las em requisitos e definir o 

conceito de um futuro sistema que possa ser perseguido por seus agentes interessados”. 

Segundo os mesmos autores acima (2006, p 12-15) o CBERS foi desenvolvido em 

diversos módulos que eram compostos por subsistemas onde para cada país (Brasil e China) 

existia uma atividade de desenvolvimento de cada subsistema. As versões 1 e 2 foram 

integradas com subsistemas desenvolvidos pelas equipes de cada país e devidamente testadas. 

Foi posteriormente desenvolvida uma versão 2B antes do início do desenvolvimento das 

versões 3 e 4. É importante observar que para que a integração e desenvolvimento 

compartilhado do produto ocorressem com sucesso foi criada uma estrutura de coordenação 

principal de projetos comum aos dois países e uma estrutura específica para cada país 

subordinada a coordenação principal. Os mesmos autores (2006, p. 16) observam que “o 

sucesso do programa demonstra a viabilidade de acordos desta natureza entre países”.  

2.3.7 Componente Tarefa 

2.3.7.1 Considerações iniciais 

No modelo desenvolvido por Hull e Tidd (2003, p. 355), “tarefa é uma contingência 

que afeta o projeto ótimo”. Segundo os autores, as tarefas de um desenvolvimento de produto 
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podem variar nas mais complexas dimensões, porém para simplificar os autores definiram 

este componente com uma única atividade, denominada de “grau de novidade da inovação”.  

2.3.7.2 Grau de novidade da inovação (GNI) 

A verificação dos efeitos moderadores do grau de novidade de uma inovação é 

necessária porque essa contingência pode afetar a eficácia do modelo proposto. (HULL; 

TIDD, 2003, p. 355).   

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008) existem dois tipos de abordagem à inovação: 

racionalista e incrementalista. A primeira se caracteriza por ser linear, tendo origem o setor 

militar. É composta pelas etapas: (1) compreensão e analise do cenário, (2) determinação do 

plano de ação originário da análise e (3) execução do plano de ação definido. Com relação á 

segunda, ela envolve um processo de adaptação composto de três passos: (1) tomar medidas 

rumo ao objetivo, (2) medir e analisar os efeitos das medidas tomadas e (3) ajustar os 

objetivos e decidir qual será o próximo passo. 

Citrin, Lee e McCullough (2007, p. 269-270) observaram em seu estudo diversos 

aspectos de implementação de estratégias de produção de novos produtos em indústrias de 

alta tecnologia. Segundo os mesmos autores a “informação” é importante fonte e recurso para 

as empresas, em especial para o desenvolvimento de novos produtos.  

Os mesmos autores acima afirmam que firmas que possuem diferentes “orientações 

estratégicas” podem focar em diversos tipos de informação para criar novos produtos. O 

entendimento do impacto da estratégia adotada é fundamental para que os recursos da 

empresa sejam conservados (evitando o desperdício) e as metas fiquem alinhadas com o 

mercado.  
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2.3.8 Componente contexto 

2.3.8.1 Considerações iniciais 

De acordo com Hull e Tidd (2003) este componente representa as influências do 

ambiente externo sobre o desenvolvimento e entrega de serviços inovadores. O componente é 

composto por três variáveis: dinamismo do setor econômico, organização da função 

desenvolvimento de inovações e efeito cultural regional.  

2.3.8.2 Variável dinamismo do ambiente no setor econômico (DASE) 

Segundo os autores Hull e Tidd (2003, p. 355) o dinamismo do ambiente econômico 

onde a organização se estabelece influencia o desempenho das inovações geradas. Daí a 

proposta dos autores de que o modelo proposto se adapta melhor a mercados hiper-

competitivos, pois as empresas têm “sido afetadas pelas mudanças, incluindo novas 

tecnologias, globalização e desregulação de mercado”.  

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 34) “independentemente da indústria 

(setor), o ambiente externo é fundamental para a sobrevivência e o êxito das empresas”. Os 

autores ainda observam que “para obter competitividade estratégica e prosperar, as empresas 

precisam estar cientes e entender as várias dimensões do ambiente externo”.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 35-37) classificam o ambiente externo em três 

áreas: 

• O ambiente geral: é “composto por dimensões na sociedade geral que 

influenciam a indústria (setor) e as empresas que o compõe”. Englobaria os 

seguintes segmentos: (1) demográfico, (2) econômico, (3) político/jurídico, (4) 

sociocultual, (5) tecnológico e (6) global (esse indicando os acontecimentos 

globais e políticos importantes); 
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• Ambiente de indústria (setor): é “o conjunto de fatores que influencia 

diretamente uma empresa e suas medidas e reações competitivas”. Englobaria: 

(1) ameaça de novos entrantes, (2) poder dos fornecedores, (3) poder dos 

compradores, (4) produtos substitutos e (5) intensidade da rivalidade; 

• Ambiente dos concorrentes: representa o ambiente externo dos concorrentes 

analisado pela empresa. A obtenção e interpretação das informações dos 

concorrentes são chamadas pelos autores de “análise da concorrência”. 

Os mesmos autores  (2008, p. 35) acima afirmam que as empresas procuram entender 

as outras empresas concorrentes mediante a obtenção de informações sobre os concorrentes, 

clientes e outros stakeholders para criar a sua própria base de conhecimento. Segundo os 

autores (2008, p. 47), uma indústria ou setor é um grupo de empresas que fabrica produtos 

que são substitutos próximos.  

Cancellier e Alberton (2008, p. 1) afirmam que “o ambiente externo das organizações 

possui um impacto crucial para o crescimento e sobrevivência das organizações e precisa ser 

decifrado e interpretado pelos dirigentes” e por isso a monitoração do ambiente se faz 

necessária. Os autores ainda reforçam que o monitoramento do ambiente permite aos 

dirigentes formular e conhecer o contexto onde a empresa está inserida. Cancellier, Alberton e 

Silva (2007) indicam que clientes e fornecedores são os fatores mais monitorados do que os 

aspectos socioculturais ou demográficos. A pesquisa quantitativa dos autores foi realizada 

através de um survey respondido por 188 empresas localizadas na região da Grande 

Florianópolis, englobando pequenas e médias empresas.  

2.3.8.3 Variável organização da função desenvolvimento de inovações (ODI) 

Hull e Tidd (2003, p. 356) afirmam que a organização das atividades de 

desenvolvimento pode variar de organização para organização. Segundo os mesmos autores, 
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tradicionalmente as mesmas pessoas que desenvolvem serviços são as mesmas pessoas que os 

gerenciam. Os autores ainda afirmam que nos EUA muitas empresas reorganizaram ou 

redefiniram seus departamentos de desenvolvimento de novos produtos em função de seus 

produtos criando funções dedicadas.  

Morgan e Berthon (2008, p. 1344), cuja pesquisa se baseou na aplicação de um 

modelo conceitual de relacionamento entre “orientação a mercado” e “geração de 

conhecimento” e “estratégias de inovação” aplicada em 160 firmas de biociencia, afirmam 

que o grau de orientação para o mercado de uma empresa influencia a forma como ela 

estrutura suas atividades de “desenvolvimento de inovações” mediante o seu aprendizado 

organizacional. Os autores observaram o relacionamento através de um survey aplicado em 

800 empresas do setor biociência no Reino Unido. Observou-se como resultado da pesquisa 

quantitativa dos autores que as mudanças na estruturação das atividades das empresas foram 

impulsionadas em função do ambiente competitivo.  

Segundo Tidd e Bessant (2009, p. 187), o estudo de novos produtos sugere quatro 

tipos de estruturas de equipes de projeto:  

• Estrutura funcional: onde a estrutura é hierárquica e tradicional na medida em 

que a comunicação é entre as áreas funcionais e o que for estabelecido pelas 

gerências; 

• Estrutura leve de gestão de produtos: onde existe uma hierárquica e tradicional 

mas nesta as gerências fornecem uma estrutura para haver uma coordenação 

geral do trabalho que passa entre as áreas; 

• Estrutura pesada de gestão de produtos: seria uma estrutura matricial liderada 

por um gerente de produto ou projeto, que carrega uma considerável autoridade 

organizacional; 
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• Estrutura de execução de projeto: uma equipe de projeto de tempo integral 

onde os membros da equipe saem de suas respectivas áreas e ficam 100% 

alocadas no projetos sob a direção de um líder.  

Os autores Tidd e Bessant (2009, p. 188-190) também classificam em quatro tipos as 

organizações e inovações em serviços: 

• Orientação para projetos a clientes: existe uma coordenação de projetos que 

organiza desde cedo o envolvimento de cada pessoas de modo a reduzir 

excesso de mão de obra. Os processos são aperfeiçoados e integrados de modo 

que são organizados pela voz do cliente; 

• Customização mecanicista: tem como organização o envolvimento de clientes 

externos no desenvolvimento de produtos e de decisões sobre processos de 

entrega.  A padronização é fundamental para estabelecer um controle de 

processos. O foco é o cliente no que tange desenvolvimento e entrega. 

• Compartilhamento de conhecimento híbrido: neste tipo de organização as 

pessoas são treinadas de forma cruzada e organizadas em grupos. Ferramentas 

eletrônicas são fornecidas de modo que os grupos sejam autossuficientes no 

que tange ao desenvolvimento e entrega de produtos. O conhecimento híbrido 

é compartilhado de forma de procurar melhorar o desempenho dos grupos. 

• Inovação integrada: se caracteriza por equipes interfuncionais e co-localizadas 

em uma hierarquia horizontal. A comunição é aberta independente do nível e a 

responsabilidade do trabalho é compartilhada através de um sistema de 

parceira em uma cadeia de valor. A ideia é que esse tipo de organização 

fornece soluções melhores para problemas complexos. 

Os mesmos atores acima afirmam que nenhum tipo de organização acima é melhor 

que a outro. 
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Andrew e Sirkin (2007) afirmam que existem três modelos da organização do 

desenvolvimento da inovação: (1) integrador, onde a empresa possui e administra todo o 

processo de inovação, pois a ideia é integrar a inovação na empresa de modo a manter os 

resultados positivos para si mesmo; (2) orquestrador, onde a empresa controla e executa cada 

aspecto da inovação, mas não controlam todos pois são empresas que não possuem todos os 

recursos para produzir a inovação desejada; (3) licenciador, que segundo os autores o 

licenciamento está se tornando uma forma lucrativa na medida em que o licenciador é o 

proprietário primário do novo produto, e as vezes até de sua comercialização, mas não de sua 

criação (são casos típicos em biotecnologia e tecnologia da informação). 

2.3.8.4 Variável efeito cultural regional  

Hull e Tidd (2003) afirmam que economias e culturas nacionais influenciam como as 

empresas são organizadas e gerenciadas. A gestão desses efeitos regionais (economia e 

cultura) se faz necessário no framework proposto pelos autores, pois alguns produtos ou 

serviços se tornam internacionais.  

Vasconcelos (2008), que realizou um estudo comparativo entre inovação no Brasil e 

na comunidade europeia, afirma que os países europeus criaram uma comissão sobre inovação 

que possui indicadores próprios de inovação, o EIS (European Innovation Scoreboard). O 

Reino Unido possui índices inovativos acima da média da comunidade européia. O estudo do 

mesmo autor ainda sugere que devido às características do Brasil (ser uma economia 

emergente) se faz necessário realizar uma mudança no sistema de inovação brasileiro de 

modo a acompanhar os países de melhores performances de inovação.  

A China ainda segundo o mesmo autor acima possui um baixo índice de desempenho 

de inovação, porém possui pontos fortes como aplicação da inovação. Características 

regionais e regulação influenciam de forma clara no desempenho da inovação nos países, 

ainda mais quando temos uma competição global.  
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2.3.9 Variável desempenho do processo de inovação (DPI) 

Para Hull e Tidd (2003, p. 366) o desempenho inovativo é avaliado através da medição 

da: 

• Redução de custos nos processos e serviços inovativos; 

• Redução de tempo nos processos e serviços inovativos; 

• Grau de ganho de características inovadoras nos processos e serviços 

inovativos ofertados; 

• Grau de qualidade nos processos e serviços inovativos ofertados. 

As medições acima citadas são analisadas em duas dimensões (HULL; TIDD, 2003, p. 

366): (1) desenvolvimento de produtos e serviços e, (2) processos de entrega de produtos e 

serviços. 

Araújo, Primo e Araújo (2007, p. 14-15) analisam o problema do mau desempenho de 

um serviço. O estudo desses autores analisa a falha em serviços de call center. Esse tipo 

serviço não possui contato visual com o cliente (só se usa um dos sentidos: a audição, pois o 

contato é telefônico), o que leva a reduzir a possibilidade de satisfação do mesmo com a 

empresa em caso de problema, pois a “educação” é privilegiada no lugar de um “pedido 

sincero de desculpas”.  

Segundo os mesmos autores o processo de gerenciamento de reclamações e de 

recuperação de serviços com falha (apesar de ser importante) não é a solução para tudo, mas 

servem de ponto de partida para a melhoria dos serviços prestados. 

A pesquisa de inovação tecnológica (PINTEC) do IBGE (2010) apresenta diversos 

indicadores para avaliar os impactos das inovações nas indústrias e serviços do Brasil no 

período de 2006 a 2008. Os indicadores foram agrupados em 4 grupos: 

• Produto 

o Melhoria da qualidade dos produtos. 
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o Ampliação da gama de produtos ofertados. 

• Mercado 

o Manutenção da participação da empresa no mercado. 

o Ampliação da participação da empresa no mercado. 

o Abertura de novos mercados. 

• Processo 

o Aumento da capacidade produtiva. 

o Aumento da flexibilidade da produção. 

o Redução dos custos de produção. 

o Redução dos custos de trabalho. 

o Redução do consumo de matéria-prima. 

o Redução do consumo de energia. 

o Redução do consumo de água. 

• Outros impactos 

o Redução do impacto ambiental. 

o Ampliação do controle dos aspectos ligados à saúde e segurança. 

o Enquadramento em regulações e normas – padrão. 

Segundo Brito, Brito e Morganti (2009, p. 3), por mais que conceitualmente tenha se 

estabelecido um relacionamento entre inovação e desempenho, ainda não se conseguiu 

comprovar empiricamente o relacionamento com desempenho da empresa. Segundo os 

mesmos autores o relacionamento se torna bem menos evidente em dois aspectos: quando as 

características de qualidade do que a empresa produz (produtos ou serviços) se encontram 

espalhadas em diversos pontos de seus produtos e serviços e, quando as características dos 

serviços e bens oferecidos sejam de difícil percepção devido à uniformidade entre os 

concorrentes.  
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Nessa mesma direção Andreassi (1999), afirma que existe uma falta de evidências no 

que diz respeito ao relacionamento existente entre lucratividade e inovação. O mesmo autor 

não encontrou nenhuma relação entre patentes e lucratividade. 

Brito, Brito e Morganti (2009, p. 9 – 15), que analisaram o relacionamento entre 

inovação e desempenho financeiro no setor químico, concluíram em sua pesquisa que um 

incremento da inovação (representada pelo aumento da criação de bens e serviços inovadores) 

não explica aumentos em lucratividade da empresa (não existindo portanto evidencias 

suficientes de relacionamento entre inovação e lucratividade). Segundo os mesmo autores, o 

incremento da inovação explica parcialmente o aumento da receita líquida da empresa 

(existindo, portanto evidencias de relacionamento entre inovação e receita líquida da 

empresa). 

Ferreira, Marques e Barbosa (2007, p. 13), em seu estudo sobre o relacionamento entre 

inovação, capacidade inovadora e desempenho em um universo de cerca de 1.300 empresas 

industriais portuguesas constataram que a “capacidade inovadora da empresa cria para ela 

vantagens competitivas que a levam a obter um melhor desempenho”.  

O estudo dos autores acima fez uso de uma pesquisa quantitativa, onde um modelo de 

regressão linear simples verificou a hipótese da influência da capacidade inovadora da 

empresa sobre o desempenho da empresa. Os resultados estatísticos da pesquisa sugerem que 

o relacionamento entre capacidade inovadora e o desempenho empresarial é mais bem 

explicado através da “inovação em processos” e de “investimentos em inovação e 

desenvolvimento”. Segundo os autores o investimento na criação de processos inovadores (tal 

como um novo serviço de desenvolvimento de software) e na melhoria da inovação como um 

todo para a empresa (tal como um investimento na criação de um departamento de P&D ou 

um investimento em treinamentos específicos) explica o relacionamento entre a capacidade 
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inovadora da empresa e o desempenho empresarial (que passa a desenvolver mais, ou 

melhores, as inovações).  

De acordo com Boscolo e Sbragia (2008, p. 4-6) a principal prioridade dos gestores é 

justamente a busca pelo desempenho organizacional, que naturalmente passa pelo 

desempenho financeiro. Os autores afirmam que historicamente uma grande parte dos estudos 

que avaliam o desempenho das empresas se baseava em índices financeiros, o que limitava 

análise do desempenho organizacional. Por conta desse problema os autores evitaram cometer 

esse mesmo erro considerando diversos outros índices. Por meio da pesquisa realizada em 

duas associações empresariais, a ANPEI (Associação Nacional de P&D das Empresas 

Inovadoras) e a Câmara de Comércio França-Brasil, os mesmos autores puderam classificar o 

desempenho de 52 empresas participantes em dois níveis: alto e baixo.  

Os resultados da pesquisa indicam que empresas que praticam inovação e criam novos 

nichos de mercado possuem um desempenho médio superior em relação às empresas que 

inovam e que não criam novos nichos de mercado. 

Por outro lado a pesquisa de Malachias e Meirelles (2009, p.77) sugere a existência de 

um relacionamento entre o perfil inovador da empresa e desempenho econômico da mesma. 

Os autores ainda afirmam que a inovação afeta a empresa em parâmetros específicos, tais 

como patrimônio líquido e ativo fixo. Isto se observa, em especial, no contexto das empresas 

de TI (tecnologia da informação) onde a criação de algo inovador como um novo software 

que venha a ser utilizado pela empresa é tratado como um patrimônio da mesma.  

De acordo com o estudo de Chen, Tsou e Huang (2009, p. 50), sobre o desempenho 

inovativo de uma firma, percebeu-se (por meio de entrevistas com diversos gerentes) que para 

a entrega de serviços inovadores junto aos clientes se faz necessário a colaboração de 

parceiros externos ao serviço.  
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Os mesmos autores observam que, em serviços inovadores, quanto mais canais de 

entrega de serviços inovadores disponíveis existirem, mais prestados serão os serviços de pré-

venda, “em venda” (serviços específicos que ocorrem durante a venda de serviços inovadores, 

tal como o uso pelo cliente de uma central telefônica para que se possa tirar dúvidas) e de pós-

venda junto aos clientes. Segundo os autores (2009; p. 51) a existência e a oferta desses 

serviços aproxima o cliente da empresa melhorando a sua imagem e reputação.  

Eisingerich, Rubera e Seifert (2009, p. 354) afirmam que o foco em inovação em 

serviços levará a empresa a um grande desempenho organizacional e financeiro “quando 

existir um alto comprometimento nos relacionamentos internos na organização” (quando 

existir um forte relacionamento e comprometimento entre as pessoas e os processos da 

organização). Os autores afirmam que no caso de existir alguma parceria envolvida na 

prestação de serviços, a empresa terá um alto desempenho a partir do momento que exista um 

grande comprometimento nos relacionamentos entre a organização e a empresa parceira. Os 

autores observam que no caso específico de empresas de prestação de serviços profissionais, 

se percebe uma perda de desempenho (ou um baixo desempenho) na empresa quando: a 

empresa lida com muitas empresas parceiras e, existe muita variedade do conhecimento 

envolvido (os tipos de conhecimentos envolvidos são extremamente distintos). Estes dois 

fatores levam à perda de foco da empresa prestadora de serviço, afetando o desempenho da 

mesma. 
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3. METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A natureza do problema de pesquisa proposto sugeriu a utilização de uma pesquisa 

descritiva, que tem como objetivo primordial a descrição das características de determinado 

fenômeno ou o estabelecimento de relação entre variáveis. (Gil, 2009, p.28). 

Quanto aos meios de investigação, a presente pesquisa se classifica como estudo de 

caso único, tendo em vista “o desejo de analisar condições contextuais em relação ao caso” e 

por objetivar profundidade e detalhamento (YIN, 2005).  

Decidiu-se também que a melhor abordagem para a presente pesquisa seria a 

“qualitativa” Segundo Creswell (2007, p. 35), uma “técnica qualitativa é aquela que o 

investigador sempre faz alegações de conhecimento com base principalmente ou em 

perspectivas construtivistas (...) ou em perspectivas reivindicatórias (...) ou em ambas”. O 

mesmo autor ainda afirma que  uma “técnica quantitativa é aquela que o investigador usa (...) 

raciocínio de causa e efeito, (...) emprega estratégias de investigação (como experimentos, 

levantamentos e coletas de dados, instrumentos predeterminados que geram dados 

estatísticos)”. 

3.2 EMPRESAS PESQUISADAS E SUJEITOS DA PESQUISA 

3.2.1 Empresa pesquisada 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo uma empresa prestadora e 

desenvolvedora de serviços de testes de software no Estado do Rio de Janeiro. 

A empresa pesquisada foi a “iTeste” (Instituto de Teste de Software), pertencente ao 

setor de prestação e desenvolvimento de serviços em testes de software, que desenvolve 

novos serviços inovadores e que executa serviços de testes de software em novos clientes. 
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Chegou-se a empresa iTeste através de um contato realizado com a ALATS 

(Associação Latino Americana de Teste de Software) cuja sede se situa no Estado do Rio de 

Janeiro (ALATS, 2010).A ALATS indicou a empresa iTeste como uma empresa a ser 

pesquisada e que atenderia aos critérios de seleção abaixo elencados: 

• Pertencer ao setor de serviços de testes de software ; 

• Acessibilidade geográfica; 

• Ter criado serviço inovador;  

• Possuir processos, atividades ou práticas que poderiam ser analisadas a luz do 

modelo de Hull e Tidd (2003). 

3.2.2 Seleção de sujeitos 

Segundo Vergara (2009, p. 45), os sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão 

os dados que serão necessários. Na iTeste foram entrevistados um total de oito sujeitos: 

• Dois gerentes (e sócios) pertencentes à alta gerência da empresa (só existiam 

dois gerentes na empresa). Um dos gerentes atuava como consultor 

independente na própria empresa, porém estava voltado para a aplicação e 

criação de novos serviços de testes de software; 

• Seis funcionários de nível técnico voltados para a prestação de serviços em 

testes de software, sendo que um dos seis funcionários também atuava na 

gerência intermediária da empresa; 

3.3 COLETA DE DADOS 

3.3.1 Estruturação da pesquisa 

Inicialmente foram formuladas as perguntas, que foram baseadas e adaptadas do 

questionário proposto por Hull e Tidd (2003, p. 366-370). 
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Após pré-teste das perguntas do questionário para ajuste da entrevista estruturada, foi 

aplicado o mesmo questionário estruturado (na forma de um survey on line) em funcionários 

da empresa (abrangendo o máximo possível de áreas), incluindo dois gestores da alta 

gerência.  

Foi solicitado a cada entrevistado que respondeu ao questionário na empresa que 

indicasse uma inovação que tenha contribuído de forma relevante para vantagem competitiva 

da empresa, e que mais se destacaram. Foram selecionadas duas inovações em serviços: uma 

inovação que recebeu a maior indicação nas entrevistas e outra inovação que era estratégica 

para a iTeste, segundo um dos diretores da empresa. A partir daí, duas inovações em serviços 

na iTeste foram investigadas através de narrativas. 

Em seguida foram entrevistados dois funcionários que atuaram na “criação” ou na 

“aplicação” de novos serviços em testes de software, e que estiveram envolvidos com as 

inovações selecionadas. Procurou-se identificar em detalhe como foram estruturadas e 

conduzidas suas atividades de desenvolvimento e entrega de inovações em serviços de testes 

de software, levantando dificuldades e facilidades das mesmas atividades envolvidas.  

Foi solicitado então a cada um dos dois entrevistados que acompanharam (e se 

envolveram) de perto o desenvolvimento das inovações selecionadas, que narrassem da forma 

mais livre possível às estórias do desenvolvimento (fases prospecção, seleção, implementação 

e aprendizagem) das mesmas. Durante as narrativas, procurou-se certificar de que os 

narradores mensionassem os fatores ligados ao modelo de Hull e Tidd (2003) que tenham 

interferido (facilitado ou prejudicado) o processo de desenvolvimento de cada inovação 

investigada. 

3.3.2 Meios de investigação e coleta de dados 

A pesquisa quanto à coleta de evidências adotou as seguintes ferramentas: 
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• Questionário: adaptado de um questionário proposto por Hull e Tidd (20032) e 

aplicados aos sujeitos da pesquisa; 

• Narrativas: guiadas pela lista de temas (veja apêndice II) e transcritas 

literalmente no apêndice III. De acordo com Creswell (2007, p. 201) o “plano 

de procedimento qualitativo deve determinar com alguns comentários sobre a 

narrativa que surge da análise de dados”. Ainda de acordo com Alves e 

Blikstein (2006, p. 406), a narrativa seria “como o discurso que trata das ações 

que ocorreram no passado”. 

• Depoimentos: foram coletados de forma a analisar e aprofundar a análise dos 

dados coletados de acordo com Lakatos e Marconi (2009, p. 48-133); 

• Observação direta: segundo Yin (2005, p. 119-120) fenômenos de interesse não 

são puramente de caráter histórica, mas estão disponíveis para observação, que 

por sua vez servem de evidência no estudo de caso; 

• Pesquisas na internet: foram utilizados dados pesquisados na internet de acordo 

com Lakatos e Marconi (2009, p. 48-133); 

3.3.3 Considerações sobre o preenchimento dos questionários 

Para facilitar o processo de entrega e preenchimento do questionário (vide versão 

impressa do questionário no apêndice I) foi criada uma versão online do mesmo usando os 

recursos do site Encuesta Facil (ENCUESTAFACIL, 2010), site gerador de enquetes e 

questionários, cujas imagens podem ser vistas no apêndice V. Foi disponibilizado um 

endereço web para que os funcionários pesquisados respondessem: 

<http://www.enquetefacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=832541>. 

Antes de o questionário ter sua versão final disponibilizada, foi realizado um pré-teste 

com a versão online com 3 pessoas: um profissional que é mestre em engenharia de produção 

pela UFRJ, um mestre em sistemas e computação pelo IME (que é funcionária do SERPRO) e 
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um mestrando do MADE. O pré-teste foi importantíssimo para detectar a melhor forma de 

estruturar o questionário, revisar termos e conceitos que foram colocados. Pode-se observar 

que o impacto da utilização do questionário online foi positivo, afinal, as observações e 

considerações dadas no pré-teste foram de grande valia.  

O questionário online levou 20 dias para ser respondido (entre 2/11/2010 e 

22/11/2010) pelos funcionários da iTeste pela extrema dificuldade de ter tempo disponível 

para responder o questionário, cujo tempo de preenchimento observado no pré-teste foi de 

cerca de 10 minutos. Somente depois do pedido via dois emails de um dos diretores que o 

questionário foi respondido. Somente oito funcionários responderam ao questionário. 

Novamente por conta de dificuldade de acesso aos mesmos funcionários que 

responderam o questionário, os mesmos foram contatados via telefone para responderem a 

uma única pergunta: “poderia me dar um exemplo, ou mais, de projetos ou serviços prestados 

pela iTeste que vocês considerem como uma inovação em serviços?”. Antes, porém foi 

explicada rapidamente uma conceituação de inovação em serviços para ajudar nas respostas 

das perguntas. Somente uma pessoa respondeu que “não tinha condição de responder” a 

respectiva pergunta. 

A partir deste ponto foi selecionado o projeto mais citado como inovação em serviços 

para ser investigado usando narrativa. Um segundo projeto foi selecionado devido a sua 

importância estratégica para a empresa, segundo um de seus diretores, mesmo tendo sido um 

dos menos citados. O objetivo inicial era entrevistar via questionário mais de 10 pessoas, com 

pelo menos duas pessoas de cada área, mas pelo fato da empresa ser de pequeno porte isso 

não foi possível e somente oito pessoas responderam ao questionário. Um dos problemas 

detectados para a demora em responder ao questionário se deveu à falta de tempo por parte 

das pessoas devido à sobrecarga de trabalho, segundo justificado por todos que responderam 

os questionários.  
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No que se refere ao uso do questionário em versão online, pode ser considerada um 

aspecto que foi positivo para permitir flexibilidade e independência ao responder o 

questionário. O que se observou é que o questionário de Hull e Tidd (2003), caso fosse 

aplicado novamente mereceria uma revisão das perguntas (em especial da variável TIC) de 

modo a garantir uma atualização do modelo em questão. Outras informações poderiam ser 

acrescidas, tal como o setor que a empresa pertence (privado, público) e mais outros dados 

como outros de contato (tal como telefone) de modo a flexibilizar futuros estudos em maior 

profundidade. 

Durante a aplicação verificou-se a necessidade de conceituar o que seria uma inovação 

em serviços. Por isso durante o momento de se realizar a pergunta isolada após terem 

respondido ao questionário, se fez necessário explicar de forma simples o que seria uma 

inovação em serviços. Isso foi percebido no momento de um primeiro contato com a empresa 

iTeste, onde se fez necessário explicar o que seria uma inovação em serviços. No momento 

que o conhecimento foi transmitido, as pessoas perguntadas se sentiram extremamente 

estimuladas e responder. A pergunta isolada que levaria 1 ou 2 minutos para ser respondida, 

levou 10 minutos ou mais devido à vontade de contribuir das pessoas.  

3.3.4 Considerações sobre as narrativas 

A primeira narrativa foi realizada em uma sala que era composta por uma mesa e 

algumas cadeiras e que também estava sendo usada por outro funcionário da empresa, que 

indicava ter um nível sênior ou gerencial. Esse fato gerou nos primeiros minutos certa timidez 

por parte do entrevistado. Não era possível realizar a entrevista em outro local. Depois de 

cerca de uns 10 minutos iniciada a entrevista o consultor que estava na mesa se retirou da sala 

e não retornou. Na segunda narrativa isso não ocorreu, pois foi realizada em uma sala fechada 

onde somente estavam presentes o entrevistador e o entrevistado. 
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O primeiro objetivo intermediário da pesquisa, descrever o modelo proposto por Hull 

e Tidd (2003) para estruturação de atividades de desenvolvimento e entrega de inovações em 

serviços, foi atendido a partir do levantamento do referencial teórico.  

 Para atender ao segundo objetivo intermediário, identificar na empresa selecionada 

como são estruturadas e conduzidas suas atividades de desenvolvimento e entrega de 

inovações em serviços de testes de software,  a análise temática, uma forma de análise de 

conteúdo, foi utilizada para avaliar a partir de material transcrito das narrativas a ocorrência 

(presença) de forma manifesta ou latente de temas previamente retirados da teoria. Esses 

temas, listados no apêndice II, são aqueles ligados aos componentes do modelo de Hull e Tidd 

(2003). 

A aplicação do questionário, mesmo para um pequeno grupo de pessoas na empresa 

pesquisada, teve por propósito oferecer uma visão gerencial das práticas de inovação  

presentes na empresa permitindo confrontá-las com os aspectos mais práticos do 

desenvolvimento das inovações presentes nas narrativas. Adicionalmente, a aplicação do 

questionário permitiu  comparar as práticas da empresa pesquisada com as práticas em 

empresas de serviços no Reino Unido previamente levantadas por Hull e Tidd (2003). 

Com isso foi possível atender ao “objetivo final” da presente pesquisa, que é avaliar 

em que grau (leve, moderado, alto) a estrutura organizacional e as práticas de inovação na 

empresa desenvolvedora de serviços de testes de software pesquisadas se conformam ao 

modelo proposto por Hull e Tidd (2003). 

A técnica de analise de conteúdo, segundo Godoi (2006, p. 379) é “sinônimo da 

perspectiva informacional-quantitativa da análise do discurso”. Ainda segundo autor na 

análise de conteúdo “não há sujeito na leitura do texto, não há interpretação, senão a descrição 

e objetivação dos componentes”. Segundo Alves e Blikstein (2006, p. 418) tal técnica 
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“procura entender o texto por usa totalidade, pela sua grandeza, partindo de suas 

peculiaridades”.  

3.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Os métodos escolhidos de pesquisa permitiram analisar de forma adequada os objetos 

de estudo, porém as informações a cerca dos mesmos podem não representar a realidade de 

forma profunda, porém se esperou ser suficiente para poder estabelecer relações entre as 

suposições investigadas e os objetos de estudo. 

A coleta de dados possui limitações por conta de que algumas informações úteis da 

pesquisa não estavam acessíveis ou estavam parcialmente acessíveis, tal como dados de lucro 

ou prejuízo da empresa. O que foi obtido nesse sentido (de informações de lucro ou prejuízo) 

foi somente um indicativo geral fornecido pelos sócios da empresa, que infelizmente não se 

pode aprofundar. 

A utilização de questionário com perguntas fechadas teve como desvantagem o fato de 

que o entrevistador não pode fugir do roteiro nem tão pouco pode explorar em alta 

profundidade aspectos específicos das empresas pesquisadas, até porque as entrevistas foram 

realizadas na forma de survey online para oito funcionários da empresa.  

O reduzido número de respondentes ao survey online (apenas oito funcionários) 

representou uma limitação, se comparado à quantidade de funcionários da empresa. Não foi 

possível realizar uma maior quantidade de entrevistas na forma survey online porque existiu 

uma negociação com a empresa.  

A subjetividade na avaliação do grau de conformidade ao modelo de Hull e Tidd 

(2003) também constituiu uma limitação, pois a análise de conteúdo efetuada pelo 

pesquisador sobre as narrativas do desenvolvimento das inovações, envolve subjetividades e 

interpretações pessoais.  
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A generalização estatística dos resultados também não foi possível por esse estudo 

abranger apenas um único estudo de caso.  Adicionalmente, os resultados do presente estudo, 

realizado em uma empresa do setor de testes de software,  poderão não ser aplicáveis em 

outros setores (segmentos) da indústria de software. 
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4. APRESE!TAÇÃO DE RESULTADOS 

4.1 EMPRESA PESQUISADA 

A empresa pesquisada foi a “iTeste” (Instituto de Teste de Software), que é uma 

empresa de consultoria e de serviços de testes de software (ITESTE, 2010). A iTeste fornece 

serviços de teste de software baseados em metodologias próprias, transferindo para os seus 

clientes o conhecimento de técnicas de testes de software (ITESTE, 2010). A empresa atua 

em: (1) execução de serviços em teste de software no ambiente do cliente (on site) ou no 

laboratório da iTeste (in site); (2) capacitação de profissionais de teste; (3) consultoria em 

teste de software. A iTeste é uma empresa de consultoria e serviços em tecnologia da 

informação, com foco na qualidade e na excelência nos serviços prestados que atua em todos 

os segmentos das atividades de teste de software, desde o planejamento até a entrega do 

produto validado, oferecendo ainda treinamentos especializados e consultorias na definição e 

gestão de processo de teste conforme observado em seu web site (ITESTE, 2010). 

Um ponto importante é que iTeste apregoa em seu web site diversas práticas 

empresariais por ela exercidas. Existem duas práticas (ou “valores” como ela denomina) que 

se destacam em seu web site (ITESTE, 2010): (1) investir em novas tecnologias e, (2) estar 

comprometido com o cliente e com seus objetivos. O fato é que o segundo valor foi observado 

de forma evidente nas duas narrativas realizadas.  

A empresa está desde 2008 no mercado, e possui 35 funcionários. Os sócios diretores, 

que são dois, trabalham juntos desde 2005. A estrutura hierárquica da mesma é bem simples, 

sendo que um desses sócios diretores atua como CEO e outro como um diretor/consultor 

independente atuando em diversas frentes de negócio. O mesmo CEO acumula a função de 

administrativo e financeiro, existindo ainda duas áreas: uma de projetos (para controlar como 

projetos como um todo) e outra de alocação que gerencia a alocação dos testadores nos 
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projetos de teste. Segundo o CEO da iTeste, a empresa teve como foco principal em 2010 e 

2009 a prestação e execução de serviços de testes em  projetos off shore (que são projetos 

realizados fora do mesmo país) para o mercado europeu. Por exemplo, em um dos projetos da 

empresa o cliente é uma empresa belga onde o sistema é desenvolvido na Índia e testado no 

Brasil pela iTeste.  

Para a iTeste (ITESTE, 2010), segundo observado em seu web site, a 

“responsabilidade social é uma forma de gestão integrada, ética e transparente dos negócios e 

atividades das suas relações com todos os públicos de interesse”. Os gestores da empresa 

realizam atividades junto a AEPEC (Associação Espaço Pequeno Cidadão) em São Gonçalo 

no estado do Rio de Janeiro, colaborando para uma melhor estrutura da mesma. Outra 

iniciativa comentada por um dos diretores da empresa para 2011 e 2012, seria a iTeste 

permitir a inclusão social de deficientes físicos na área de testes de software mediante a 

contratação de diversos deficientes, em especial cegos, treinando-os em testes, 

especificamente em testes de usabilidade para os quais seriam de grande valia. 

No questionário online respondido pelos oito funcionários da iTeste para a presente 

pesquisa, foram feitas outras perguntas de modo a identificar o perfil dos entrevistados na 

empresa. Pode-se observar nas tabelas 2, 3 e 4 que se encontram adiante os resultados das 

respostas dos questionários que visou identificar o perfil dos entrevistados da empresa 

pesquisada. 

 

Tabela 2: resultados das respostas dos questionários – tempo do respondente na empresa 

Tempo do respondente na empresa Quantidade  de respostas  

dois anos ou menos na empresa 3 

entre 2 e 5 anos na empresa 3 

cinco anos ou mais na empresa 2 
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 3: resultados das respostas dos questionários – nível do cargo exercido 

!ível do cargo exercído Quantidade  de respostas  

Cargo de nível técnico 3 

Cargo de nível de coordenação/liderança 8 

Cargo de nível de gerência 0 (zero) 

Cargo de diretoria 2 
Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 4: resultados das respostas dos questionários – área de atuação na empresa 

Área de atuação na empresa Quantidade  de respostas  

Desenvolvimento 5 

Marketing 1 

Financeiro 1 

Serviço ao cliente 1 
Fonte: elaboração própria. 

 

Dentre os respondentes ao questionário na iTeste, seis dentre oito tinham entre 2 e 5 

anos de empresa ou menos que 2 anos de empresa (equivalendo a 38% somado a 38% na 

tabela 2). Isso se comparado ao fato de que 5 dentre 8 se encaixam em uma área de 

desenvolvimento (equivalendo a 62% na tabela 4), pode-se afirmar que mesmo sendo uma 

empresa nova (aberta desde 2008) existem funcionários que estão desde o início das 

atividades da iTeste. O fato de dois (equivale a 25% na tabela 2) terem respondido que estão a 

mais de 5 anos na empresa se refere especificamente aos dois diretores (da alta gerência) que 

trabalham juntos a mais de 5 anos, e na prática formaram a “raiz da construção da empresa”. 

A iTeste não possui uma estrutura formal, ou uma área, voltada para inovação. A 

empresa sequer possuía a noção do conceito “inovação”, conforme observado nos contatos 

iniciais. A empresa, estabelecida em 2008, é de pequeno porte (possui apenas 35 

funcionários), e é organizada por projetos. De acordo com o que foi conversado com um dos 

diretores, a empresa tem feito uma de busca de novos mercados (e de novos clientes) para 
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aplicar os seus serviços de testes de software. Em especial o mercado que tem sido mais 

“atacado” pela empresa é o mercado europeu. Apesar do volume de negócios ainda ser 

pequeno, dois projetos foram feitos com empresas da Europa, e um deles foi justamente o do 

projeto da BTR. Segundo a classificação proposta por Damanpour, Walker e Avellaneda 

(2009, p. 653-654) a inovação em serviços investigada na primeira narrativa (o projeto de 

testes de software para a empresa BTR) se encaixa no caso de “inovação em serviços 

propriamente dita”, pelo fato da iTeste ofertar serviços que já existiam na própria empresa 

(serviços de testes de software) para novos clientes que nunca tiveram aquele serviço (nunca 

haviam terceirizado ou executado de forma específica serviços de testes de software). No caso 

do cliente BTR, esse nunca havia terceirizado o serviço de testes de software e sequer 

conhecia técnicas e estratégias de testes utilizados pela iTeste. Para a BTR não havia 

inicialmente necessidade de conhecer profundamente testes de software, pois a qualidade do 

produto entregue era confiada exclusivamente à equipe de desenvolvimento que se encontrava 

na Índia. O que a empresa BTR fez foi terceirizar a validação do software (no caso em 

questão validar mediante a execução testes de software) que era feita por eles mesmos de 

modo a baixar os custos. Esse nicho de serviços de testes de software na forma off shore é um 

dos principais interesses da iTeste, cujo foco tem sido especialmente o mercado europeu 

conforme observado por um dos diretores da empresa.  

Terra (2007, p. 23) observa que inovações podem ocorrer a partir de iniciativas 

individuais. A metodologia MPT-BR foi criada pelo próprio entrevistado da segunda narrativa 

(que também atua como consultor e ainda é diretor da empresa) a partir de uma iniciativa 

dele. O fato de entrevistar o criador de uma inovação em serviços reforça a importância da 

narrativa em questão e da inovação investigada (a MPT-BR). 
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4.2  RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (SURVEY O�LI�E) 

Os dados foram coletados mediante a aplicação do questionário de Hull e Tidd (2003) 

na forma de um survey online que foi realizado com o uso de um web site chamado “Encuesta 

Facil” (ENCUESTAFACIL, 2010).  

A tabela 5 abaixo apresenta as respostas dos oito funcionários da empresa quando 

questionados sobre a presença de práticas descritas no questionário de Hull e Tidd na versão 

de um survey online. A escala das respostas variou de 1 a 5: 1 para a prática que raramente se 

apresentava na empresa; 2 para a prática que às vezes se apresentava na empresa; 3 para a 

prática que se apresentava cerca de metade do tempo na empresa; 4 para a prática que 

frequentemente se apresentava na empresa; 5 para a prática que quase sempre se apresentava 

na empresa.  Na mesma tabela se apresenta à média e a mediana dos valores para cada 

resposta.  

Tabela 5: respostas dos questionários 

Variável 
da 
Pesquisa Pergunta do Questionário 

Questionários (de 1 a 8) / Resposta 
a cada questão   

    q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 Média Mediana 

  ANTECEDENTES                   

TPDC 1.1 3 4 4 4 5 2 2 5 3,63 4 

PCP 1.2 3 5 5 4 4 1 3 4 3,63 4 

PCP 1.3 4 5 5 4 4 2 4 5 4,13 4 

PCP 1.4 2 4 3 4 5 5 2 4 3,63 4 

                      

  
CAPACITADORES 
ORGÂNICOS                   

EMF 2.1 3 5 5 1 5 1 4 5 3,63 4,5 

EMF 2.2 2 4 3 5 3 3 5 5 3,75 3,5 

EMF 2.3 3 5 5 1 4 1 4 4 3,38 4 

EMF 2.4 2 5 5 5 4 2 2 5 3,75 4,5 

PFRD 2.5 2 5 5 5 4 4 5 4 4,25 4,5 

RGP 2.6 1 4 4 1 2 2 1 2 2,13 2 

                      
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 5: respostas dos questionários (continuação).  

Variável 
da 
Pesquisa Pergunta do Questionário 

Questionários (de 1 a 8) / Resposta 
a cada questão   

    q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 Média Mediana 

  ESTRATÉGIA                   

RRR 3.1 2 5 3 4 3 2 3 4 3,25 3 

RRR 3.2 2 5 3 4 4 4 3 3 3,50 3,5 

                      

  NÚCLEO OPERACIONAL                   

ESA 4.1.1 5 5 5 1 5 2 4 5 4,00 5 

ESA 4.1.2 5 5 5 5 5 2 3 5 4,38 5 

ESA 4.1.3 5 4 1 5 5 1 5 5 3,88 5 

                      

CDP 4.2.1 5 5 4 3 4 2 1 3 3,38 3,5 

CDP 4.2.2 4 4 3 4 5 2 4 4 3,75 4 

CDP 4.2.3 3 4 4 4 4 2 1 4 3,25 4 

CDP 4.2.4 3 4 4 4 4 1 1 5 3,25 4 

CDP 4.2.5 3 3 3 2 5 1 1 3 2,63 3 

CDP 4.2.6 4 3 4 2 4 1 1 5 3,00 3,5 

CDP 4.2.7 5 5 5 4 4 1 2 5 3,88 4,5 

CDP 4.2.8 5 4 5 4 4 1 1 5 3,63 4 

CDP 4.2.9 5 5 5 4 4 1 2 4 3,75 4 

                      

TIC 4.3.1 5 5 5 5 4 5 5 5 4,88 5 

TIC 4.3.2 5 4 5 5 4 4 4 4 4,38 4 

TIC 4.3.3 3 4 5 4 4 2 2 4 3,50 4 

TIC 4.3.4 4 2 1 1 3 1 1 3 2,00 1,5 

TIC 4.3.5 5 1 1 2 3 1 2 4 2,38 2 

TIC 4.3.6 2 1 1 2 4 1 2 3 2,00 2 

TIC 4.3.7 1 2 4 1 4 1 1 3 2,13 1,5 

                      

  
INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS                   

CIR 5.1 5 5 4 5 4 5 5 4 4,63 5 

CIR 5.2 5 5 5 5 4 4 5 3 4,50 5 

CIR 5.3 2 5 4 4 4 3 4 4 3,75 4 

CIR 5.4 2 5 4 4 4 3 1 5 3,50 4 

CIR 5.5 3 5 4 3 4 2 1 5 3,38 3,5 
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 5: respostas dos questionários (continuação).  

Variável 
da 
Pesquisa Pergunta do Questionário 

Questionários (de 1 a 8) / Resposta 
a cada questão   

    q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 Média Mediana 

CIR 5.6 5 5 4 5 4 5 5 5 4,75 5 

CIR 5.7 3 5 4 4 4 4 4 4 4,00 4 

CIR 5.8 5 5 4 2 4 4 4 4 4,00 4 

CIR 5.9 5 5 4 5 4 4 4 5 4,50 4,5 

                      

  TAREFA                   

GNI 6.1 5 3 1 1 5 2 3 5 3,13 3 

                      

  CONTEXTO                   

ODI 7.1.1 5 5 3 4 5 1 3 5 3,88 4,5 

                      

DASE 7.2.1 2 4 1 5 4 3 3 5 3,38 3,5 

DASE 7.2.2 2 4 3 2 4 4 3 4 3,25 3,5 

DASE 7.2.3 2 4 3 5 5 4 3 4 3,75 4 

DASE 7.2.4 2 4 3 5 5 5 2 5 3,88 4,5 

DASE 7.2.5 5 5 3 4 5 4 2 5 4,13 4,5 

DASE 7.2.6 5 5 5 4 5 5 3 5 4,63 5 

                      

  DESEMPENHO                   

DPI 8.1.1 3 5 3 1 4 3 2 5 3,25 3 

DPI 8.1.2 5 5 3 4 5 4 3 5 4,25 4,5 

DPI 8.1.3 5 5 5 4 4 4 4 5 4,50 4,5 

DPI 8.1.4 5 5 4 2 5 5 1 5 4,00 5 

DPI 8.1.5 4 5 1 5 4 4 1 4 3,50 4 

DPI 8.1.6 4 1 3 4 5 5 3 5 3,75 4 

DPI 8.1.7 4 1 1 4 4 5 1 5 3,13 4 

DPI 8.1.8 4 5 1 4 5 4 4 5 4,00 4 

DPI 8.2.1 4 1 4 4 5 2 3 5 3,50 4 

DPI 8.2.2 4 1 4 4 4 3 3 5 3,50 4 

DPI 8.2.3 5 5 4 5 4 4 4 5 4,50 4,5 

DPI 8.2.4 5 5 4 5 5 4 4 5 4,63 5 

DPI 8.2.5 2 1 1 4 5 3 4 5 3,13 3,5 

DPI 8.2.6 2 5 4 4 5 3 1 5 3,63 4 
Fonte: elaboração própria. 
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4.3 DESCRIÇÃO DAS INOVAÇÕES PESQUISADAS 

A partir da resposta à seguinte pergunta específica (por cada funcionário que 

respondeu o questionário) “poderia me dar um exemplo, ou mais, de projetos ou serviços 

prestados pela iTeste que vocês considerem como uma inovação em serviços”, foram 

selecionadas duas inovações.  

O quadro 1 abaixo mostra as respostas dadas por cada funcionário, mostrando ainda 

quanto tempo o funcionário está na empresa, o cargo exercido e área de atuação do mesmo na 

empresa.  

Quadro 1: identificação de inovações 

Questionário 

Tempo 
respondente 
na empresa 

Cargo 
exercido Área 

Respostas à seguinte pergunta específica: 
 
“Poderia me dar um exemplo, ou mais, de 
projetos ou serviços prestados pela iTeste que 
vocês considerem como uma inovação em 
serviços?” 
 

q1 
Mais que 5 

anos Diretoria Financeiro 

Projetos: (1) Criação do MPT (criação de modelo de 
processos novo; implementação do modelo na 
DATASUS) que é modelo de melhoria de processo 
de testes (2) Projeto de testes para a Sharp (celular), 
(3) Projeto de testes para BTR - Belgica (software 
desenvolvido na Índia).  

q2 
Entre 2 e 5 

anos 
Coordenação  
/  liderança Desenvolvimento 

Projetos: (1) Projeto de testes para BTR. Projeto já 
dura a dois anos (desde 2008); (2) Projeto de testes 
para Empresa “Total TI”. 

q3 
Menos que 2 

anos Técnico Desenvolvimento 

Segundo o entrevistado inovação de sucesso tem 
sido os projetos off shore  
Projetos: (1) Projeto de testes para BTR na Bélgica; 
o da Inglaterra (Sharp).  

q4 
Menos que 2 

anos Técnico Desenvolvimento 

O entrevistado era funcionário novo na empresa. O 
funcionário destacou os projetos off shore. 
Projetos: (1) do cliente da Bélgica (BTR) com 
desenvolvimento na Índia e (2) do cliente  Sharp na 
Inglaterra. 

Fonte: elaboração própria.  
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Quadro 1: identificação de inovações (continuação). 

Questionário 

Tempo 
respondente 
na empresa 

Cargo 
exercido Área 

Respostas a seguinte pergunta específica: 
 
“Poderia me dar um exemplo, ou mais, de 
projetos ou serviços prestados pela iTeste que 
vocês considerem como uma inovação em 
serviços?” 
 

q5 
Entre 2 e 5 

anos Técnico Desenvolvimento 

Projeto: (1) Empresa/Projeto "Total TI",  cujo 
projeto que foi realizado dentro do cliente. Esse 
nunca teve conhecimento de testes. A execução de 
serviço foi com passagem/transferência de técnicas 
de testes. 

q6 
Menos que 2 

anos 
Coordenação  
/  liderança 

Serviço ao 
Cliente 

Por estar atuando em consultoria e em planejamento 
estratégico junto a clientes, não pode citar nenhum 
projeto conhecido que indique ou que caracterize 
inovação de forma clara no momento da pergunta. 

q7 
entre 2 e 5 

anos 
coordenação  
/  liderança Desenvolvimento 

Projeto: Projeto de testes junto a empresa "BTR”. Já 
dura há mais de 2 anos (desde 2008). Projeto com 
empresa da Bélgica. 

q8 
mais que 5 

anos diretoria Marketing 

Projetos: (1) da BTR, que é uma empresa belga com 
desenvolvimento na índia, com a iTeste executando 
off shore de Teste; (2) da Sharp (teste do software 
de celular que vai ser lançado no Brasil também 
com off shore de teste). 

Fonte: elaboração própria.  

 

No quadro 1 acima, se observa que a inovação em serviços mais citada nas respostas 

foi o da execução de testes de software off shore para a empresa belga BTR cujo 

desenvolvimento do software a ser testado se realizava na Índia, tendo sido citada por 6 dos 8 

respondentes. Essa inovação em serviços foi a primeira a ser naturalmente selecionada para 

investigação através de narrativa. Esse serviço se caracterizou inicialmente pelo baixo (ou 

ausente) nível de testes de software que o software da BTR tinha. Existiam problemas graves 

nos softwares (ou aplicações) que eram desenvolvidas na Índia. O projeto iniciou em 2008 e 

dura até o momento da elaboração da presente pesquisa. O cliente BTR não tinha 

conhecimento dos graves problemas da aplicação no início do projeto.  

Após a contratação da iTeste para a execução de testes off shore os problemas do 

software desenvolvido na Índia foram apontados e posteriormente corrigidos (pela equipe de 
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desenvolvimento que está na Índia) e retestados pela iTeste aqui no Brasil. O cliente após um 

período inicial de adaptação e verificação dos padrões de testes (chegando a realizar diversas 

visitas na iTeste, mesmo vindo da Bélgica), passou a ter confiança no serviço prestado pela 

iTeste. É considerado um caso de inovação em serviços para o cliente, pois esse nunca tinha 

usado esse tipo de serviço (contratação de empresa especializada em planejamento e execução 

de testes de software). O cliente BTR sequer tinha um histórico de planejamento e execução 

de testes. O cliente, portanto, não tinha know-how em testes de software. O projeto é um 

sucesso até o momento, segundo a alta gerência da empresa.  

Uma segunda inovação em serviços também foi selecionada, mesmo tendo sido citada 

uma única vez nas respostas à pergunta isolada. A seleção se deveu ao fato da mesma ter sido 

considerada de grande importância estratégica para a iTeste, segundo um dos diretores da 

empresa. O outro motivo de sua seleção foi o fato do serviço inovador ter sido um serviço 

criado, sendo algo novo sob o ponto de vista da iTeste. O serviço inovador selecionado foi a 

da metodologia MPT-BR (melhoria de processo de teste brasileiro), ou apenas MPT, que foi 

criada por um dos diretores da iTeste e que também é consultor em qualidade / testes. A MPT 

foi criada tomando como ideia o fato de que existem metodologias de testes que propõe 

padronização do processo de testes, porém nenhuma é brasileira.  

No caso da metodologia MPT-BR, uma vez que o cliente desejasse se certificar na 

MPT-BR, estaria demonstrando (e garantindo mediante a certificação na metodologia) para o 

mercado de TI que os seus softwares desenvolvidos seguiriam os processos e padrões de 

testes de software conforme a MPT-BR. Isso exigiria duas etapas: (1) uma etapa de 

“avaliação” na qual o cliente contrata os serviços de avaliação pela MPT-BR através de uma 

empresa “autorizada” para avaliar o que a empresa cliente tem de compatível e o que não tem 

de compatível com a MPT-BR (isso geraria pontos de melhoria e adaptação a metodologia 

utilizada pela empresa); (2) uma etapa de “certificação” na qual a empresa se certifica na 
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MPT-BR, garantindo que seus processos internos de testes de software seguem 100% a MPT-

BR como padrão. A iTeste tem pro objetivo lucrar na “avaliação” e na “certificação” da MPT-

BR junto aos seus clientes. Essas etapas não tiveram seus serviços cobrados pela iTeste na 

DATASUS, por diversos motivos: a DATASUS é uma empresa governamental, existe uma 

enorme burocracia de pagamento, ter uma empresa do governo certificada na MPT-BR 

serviria de marketing para depois cobrar de empresas privadas que desejassem se certificar 

e/ou avaliar. 

Existem metodologias semelhantes ao MPT-BR, mas nenhuma era de fato brasileira. 

Isso implicaria num custo maior de tirar a certificação, pois esse custo seria maior devido ao 

pagamento dos royalties. Isto sem contar que a maior parte do lucro ficaria com as empresas 

que criaram essa cerificação, que não seriam brasileiras. A MPT-BR teve por ideia inicial 

aproveitar o nicho de empresas que se certificaram (ou que estão em certificação) na 

metodologia MPS-BR, que é uma “metodologia e padrão de desenvolvimento de software 

brasileiro” muito usada para a licitação/contratação de empresas no setor governamental 

brasileiro. A Softex (Sociedade Brasileira para Promoção e Exportação de Software) de 

Recife (MPT, 2010) criou um web site para divulgar e difundir a MPT-BR que ela apoia. A 

Softex é uma entidade governamental sem fins lucrativos criado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia para apoiar e incentivar a produção de software. 

A MPT-BR teve como proposta ser uma metodologia aberta para desenvolvimento de 

padrões de processo e práticas em testes de software, cuja equipe desenvolvimento é liderada 

e coordenada pelo diretor da iTeste, que também foi seu criador. Existem outros três membros 

que compõe a equipe e que tem desenvolvido e ampliado a MPT tomando como base 

tendências e necessidades do mercado e experiências das certificações já realizadas. Esses três 

membros não são da iTeste: dois são mestrandos e um é doutorando em universidades do 

nordeste do Brasil. Para uma empresa se certificar na MPT, ela passa por uma etapa de 
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implementação (onde se implementará os processos e práticas propostos pela MPT) e uma 

etapa de avaliação (onde se terá certeza ou não se as práticas e processos propostos pela MPT 

estão de fato implementados). Cada etapa possui um tipo de profissional envolvido: 

implementador e avaliador. A MPT possui níveis de maturidade, e em cada nível de 

maturidade existe um processo de implementação e avaliação. Existem já diversos avaliadores 

e implementadores e a maioria hoje não são da iTeste. Em 2010 existiam seis empresas 

certificadas na MPT-BR (MPT, 2010). 

As empresas governamentais, como a DATASUS onde ocorreu a implementação da 

MPT no primeiro nível não estão sendo cobradas (no caso pela iTeste) pelo trabalho praticado 

pelos implementadores e avaliadores. Somente as empresas particulares serão cobradas pelo 

trabalho (segundo afirmado pela alta gerência da iTeste), pois a ideia é difundir a metodologia 

e lucrar em cima do trabalho de certificação (cobrando pelo serviço de avaliação e 

implementação da MPT nessas empresas). No caso da DATASUS nada foi cobrado pela 

iTeste. A implementação da MPT-BR na DATASUS foi um sucesso em 2009, além disso 

diversas práticas e processos propostos pela metodologia já existiam. Em 2010 eles 

solicitaram a implementação de um segundo nível da MPT junto a iTeste.  

O caso da criação da MPT-BR pela iTeste pode ser considerado um caso de inovação 

em serviços tanto para o cliente quanto para o fornecedor (no caso a iTeste), por ter sido algo 

novo que foi criado (não existe no Brasil outro similar a MPT-BR) e oferecido com sucesso a 

novos clientes que nunca tiveram esse tipo de serviço.  

Observa-se que na seleção das inovações para investigação (com as narrativas) se 

procurou abranger dois tipos de situações de inovação em serviços: (1) oferta de um serviço 

não necessariamente novo para um novo cliente e, (2) uma oferta de um novo serviço para um 

novo cliente. A definição de Damanpour, Walker e Avellaneda (2009, p. 654) para inovação 

em serviços se encaixa na estratégia de investigação adotada na presente pesquisa como sendo 
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“uma introdução de novos serviços no lugar de serviços existentes ou uma introdução de 

novos serviços a novos clientes, ou introdução de serviços já existentes em novos clientes”. 
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5. A!ÁLISE DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DA ITESTE AO QUESTIONÁRIO ONLINE  

Observa-se na tabela 5 da seção anterior, que as práticas relacionadas à variável TIC 

(tecnologia da informação computacional) apresentam médias baixas para as freqüências com 

que se apresentam na empresa. Isso se justifica em grande parte pelo fato de que as perguntas 

do questionário de Hull e Tidd (2003, p. 365-370) para essa variável refletem mais um estado 

da arte da tecnologia do ano  2003 em que o questionário foi publicado. Esse fato também foi 

observado por um mestrando do MADE que ajudou no pré-teste do questionário.  

A tabela 6 a seguir apresenta as médias das variáveis do questionário estruturado 

respondido por gerentes e funcionários da iTeste. Na mesma tabela são apresentadas as 

médias obtidas por Hull e Tidd (2003) para essas mesmas variáveis em 38  empresas do setor 

de serviços no Reino Unido.  

As médias das variáveis medidas na iTeste que se relacionam com mais de uma 

pergunta no questionário (como por exemplo, a variável PCP que possui 3 perguntas: a  1.2, a  

1.3 e  a  1.4) foram obtidas a partir da média dos valores obtidos para cada pergunta 

relacionada à variável (a média 3,79 da variável PCP foi obtida a partir da média de 3 

perguntas: a pergunta 1.2 com média de 3,63, a pergunta 1.3 com a média de 4,13 e  a 

pergunta  1.4 com a média de 3,63). 

Ressalve-se que não foi publicado por Hull e Tidd (2003) o valor médio para variável 

DPI (desempenho do processo de inovação) das empresas do Reino. 

 

 

 

 



 

105

Tabela 6: tabela comparativa com empresas de serviços no Reino Unido 

Variável Descrição da Variável Média das variáveis 

  ITESTE 

Empresas do 

Reino Unido 

TPDC 

Treinamento em processo de desenvolvimento 

concorrente 3,63 2,57 

PCP Papel do campeão de projetos 3,79 2,44 

EMF Equipes multifuncionais. 3,63 2,72 

PFRD Proximidade física dos recursos de desenvolvimento. 4,25 2,60 

RGP Recompensas grupais. 2,13 2,52 

RRR Estratégia de reprojeto rápido e reiterativo.  3,38 2,69 

ESA Envolvimento simultâneo antecipado. 4,08 1,44 

CDP Controles dinâmicos (in process) de processos. 3,39 2,77 

TIC Tecnologia da informação computacional. 3,04 2,77 

CIR Capacidade de integração recíproca. 4,11 2,83 

GNI Grau de novidade da inovação. 3,13 2,78 

ODI 

Organização da função desenvolvimento de 

inovações.  3,88 0,31 

DASE Dinamismo do ambiente no setor econômico. 3,83 0 (zero) 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DAS VARIÁVEIS DO MODELO DE HULL & TIDD 

NAS NARRATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DAS INOVAÇÕES 

Essa seção apresenta de forma resumida a avaliação do grau de presença das variáveis 

do modelo de Hull e Tidd (2003) a partir de evidencias dessa presença nas narrativas do 

desenvolvimento das duas inovações investigadas. Para mais detalhes, ver o apêndice IV – 

identificação dos temas nas narrativas. Essas narrativas foram feitas por funcionários que 

estiveram diretamente envolvidos com as inovações selecionadas.  

No quadro 2 abaixo a segunda coluna da esquerda para a direita contém as variáveis 

encontradas nas narrativas . As evidências da presença dessas variáveis permitiram avaliar se 

a empresa implementa ou não as práticas/atividades relativas às variáveis investigadas. No 



 

106

mesmo quadro abaixo, a terceira coluna da esquerda para direita contém as variáveis para as 

quais foram encontradas evidências de que as práticas (relacionadas a essas variáveis) não 

existem na empresa. A última coluna apresenta as variáveis para o qual não se encontrou 

evidência da(s) prática(s) na respectiva narrativa. 

 

Quadro 2: Resumo da presença das variáveis nas narrativas 

!arrativa Variáveis com evidências de sua 

presença (ainda que fraca) na empresa 

Variáveis com 

evidências de sua 

ausência na empresa 

Variáveis para as quais 

não foram encontradas 

evidencias nas narrativas 

01 PCP, PFRD, RGP, RRR, ESA, CDP, TIC, 

CIR, DASE, DPI.  

EMF, GNI. TPDC, ODI 

02 PCP, EMF, RRR, CDP, TIC, GNI, ODI, 

CIR, DASE, DPI. 

PFRD TPDC, RGP, ESA, 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.3 ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 

PRÁTICAS DA ITESTE COM O MODELO DE HULL E TIDD 

5.3.1 Considerações iniciais 

Essa seção apresenta os resultados da comparação entre a estrutura organizacional e as 

práticas de desenvolvimento e entrega de inovação da empresa iTeste com o modelo genérico 

de inovação em serviços proposto pelos autores Hull e Tidd (2003). Tal comparação foi 

efetuada para cada variável (construto) integrante do modelo 
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5.3.2 Treinamento em processo de desenvolvimento concorrente (TPDC) 

As atividades ou práticas relacionadas a “treinamento em processo de 

desenvolvimento concorrente” não foram identificadas nas duas narrativas pesquisadas (veja 

detalhes no apêndice IV) da presente pesquisa. 

O que a iTeste faz (até momento da publicação da presente pesquisa) é ofertar diversos 

tipos de treinamento para clientes em seu web site (não a seus funcionários), seja para 

melhorar ou incentivar a contratação de serviços de testes de software por novas empresas ou 

para que testadores de fora da iTeste sejam treinados para prestarem exame junto a ALATS 

(Associação Latino-Americana de Testes de Software) de certificação de testadores de 

software. Outro ponto interessante foi que no questionário aplicado, 5 entre funcionários 8 da 

empresa responderam com classificação 4 ou 5 (em uma escala de 1 a 5) a variável TPDC, o 

que supostamente indicaria que a prática ou atividade existia na empresa, porém mediante o 

fato de não terem sido encontradas evidencias nas narrativas nada se pode afirmar. Uma 

possível explicação para essa incongruência poderia ter sido o não entendimento por parte dos 

respondentes da pergunta do questionário relativa à variável investigada. 

5.3.3 O papel do campeão de projeto (PCP) 

Hull e Tidd (2003, p. 349) afirmam que o papel dos campeões de projeto é ajudar a 

transformar as atitudes e práticas de inovação dentro da empresa. O fato é que o papel dos 

campeões ajuda a ultrapassar e a quebrar as barreiras burocráticas existentes. Howell e Shea 

(2006, p. 202) também observaram que os campeões são líderes informais de equipe.  

Na primeira inovação investigada (projeto BTR) as atividades ou práticas relacionadas 

ao “papel de campeão de projeto” se apresentaram de maneira “informal”. Como exemplo 

pode ser citado o fato de que a postura pró-ativa de um dos membros da equipe (uma analista 

de testes) em apoiar e orientar os outros membros na equipe no uso de inglês, fez com que 

esse também passasse a atuar no apoio interno ao mesmo projeto em outra função que não era 
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a original (bastou apenas apresentar o conhecimento requerido). O que aconteceu foi que uma 

líder interna do projeto BTR passou experiência no uso da língua inglesa para todos os 

membros da equipe no início do projeto. Essa atitude de um dos membros da equipe pode ser 

considerada uma quebra de barreira na empresa bem como uma atitude de um líder informal 

de equipe. Observe a colocação do entrevistado da primeira narrativa (relativa ao projeto 

BTR):  

O belga fala inglês. A ferramenta é em inglês. Os indianos falam em inglês. Eles 
dominam o inglês. 
(...)  
A principal analista que estava envolvida no projeto, ela conhece bastante de inglês. 
Mas ela não tem prática do uso de inglês. 
Foi um aprimoramento pessoal. Eu diria assim, que tenho um inglês médio, 
mediano. Mas eu entendo bastando do que eu ouço, somente não consigo me 
expressar muito bem em inglês. (Analista de testes sênior) 
 

No caso da segunda inovação investigada (projeto da metodologia MPT-BR) o papel 

do campeão de projetos se confunde com os papéis de avaliador e implementador, que em 

ambos os casos precisa ser alguém realmente experiente em testes de software. O “avaliador” 

avalia a implementação da metodologia e o “implementador” orienta a implementação da 

mesma metodologia, passando as boas práticas apregoadas pela MPT-BR. 

Claro... tem de ter... tem de ter conhecimento. (Diretor da iTeste e consultor de testes 
sênior) 
 

O avaliador e o implementador poderiam ter algum assistente ou outro avaliador 

atuando no apoio. Isso permitiria que quem estivesse no apoio poderia aprender mais sobre as 

práticas de testes e sobre a MPT-BR quando aplicadas na prática. 

Lichtenthaler e Ernst (2009, p.371-372) colocam que o papel dos campeões é 

fundamental na comercialização do conhecimento externo adquirido. Na Iteste as experiências 

adquiridas pelos avaliadores e implementadores são usadas em novas avaliações e 

implementações da MPT-BR. Os avaliadores e implementadores são considerados campeões 

de projeto por serem experientes em sua função e disseminadores das práticas de testes 

apregoadas pela MPT-BR. Os mesmos autores ainda recomendam que os campeões sejam 
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estimulados a atuar em situações especiais, pois usar um campeão em tarefas onde o mesmo 

não possa usar toda a sua experiência, habilidades ou qualidades equivale a subutilizar o 

talento do mesmo. Essa prática fica evidente no caso da MPT-BR, pois o avaliador e o 

implementador atuam em momentos muito específicos (ou atuam na implementação ou na 

avaliação). Sem contar que uma empresa que deseja se certificar na MPT-BR poderá contratar 

um implementador da MPT-BR quantas vezes forem necessárias para orientar e apoiar na 

implementação da metodologia MPT-BR.  

Portanto, no que se refere às práticas de utilização de “campeões” para melhorar o 

desempenho dos serviços inovadores, isso não se evidencia na prestação de serviços de testes 

pela iTeste. O que se observou em conversa com os dois diretores (em momentos distintos), é 

que os profissionais mais experientes, ou com melhor desempenho na prestação de serviços 

de testes são normalmente os candidatos naturais a serem  líderes dos projetos de testes de 

software. 

5.3.4 Equipes multifuncionais (EMF) 

Para Hull e Tidd (2003, p. 349) é importante utilizar equipes estruturadas de forma 

multifuncional. No caso da primeira inovação investigada (projeto BTR) a 

multifuncionalidade da equipe não existiu de fato. A equipe era formada apenas por 

especialistas em planejamento, execução e avaliação dos testes. Ao longo do projeto a equipe 

passou a ser composta por pessoas com pouca experiência em testes e por pessoas com muita 

experiência em testes. 

Por exemplo, eu diria que a equipe formada no início do projeto era a maior parte 
formada por gente muito boa de criação de testes e de planejamento de testes. 
Algumas pessoas conheciam automação também, apesar da particularidade dele não 
aplicarem automação devido a integração com OpenOffice, pois era algo que não 
pegava muito bem as ferramentas de automação mas, eram pessoas também que 
conheciam automação. Eram pessoas vividas já na área de testes. (Analista de testes 
sênior) 
 



 

110

No que se refere à segunda inovação investigada (o projeto da metodologia MPT-BR), 

a equipe do projeto é formada por membros com perfis distintos, porém atua de forma remota 

(seja na melhoria ou na atualização da metodologia).  

Ponto. Então o modelo tem cinco níveis. O nível um é “gerência de projeto de teste”. 
Então você... O modelo é mutável à medida que a gente tá implementando, a gente 
uma reunião na semana passada, uma reunião virtual, tem três garotos (garoto pra 
mim) lá em Recife: dois com mestrado e um com doutorado que estão... por isso o 
negócio está indo bem, são pessoas boas.  
(...) 
Estão pesquisando entendeu? Inclusive a tese de doutorado desse rapaz está em cima 
disso daí. Entendeu? Os caras estão trabalhando nisso... São duas moças e um rapaz 
que estão... Isso ajudou muito o modelo a crescer. Aí consegui gente pra trabalhar. 
Até então eu tenho trabalhado sozinho. (Diretor da iTeste e consultor de testes 
sênior) 
 

No que se refere à composição de equipes, de acordo com Park, Lim e Birnbaum-

More (2009, p. 86-87), a iTeste  poderia ser enquadrada em duas classificações específicas: 

(1) as equipes de testagem de software (caso por exemplo do projeto BTR), por serem 

monofuncionais, seriam classificada como “mono-conhecedores individuais”; e (2) o projeto 

MPT-BR, por ter sido conduzido  uma equipe tipicamente multidisciplinar composta por dois 

mestrandos, um doutor, e um especialista em metodologias (e criador da mesma), porém a 

equipe se organiza de forma a manutenir a MPT-BR constantemente e implementar novas 

soluções e práticas, sendo classificada como “multi-conhecedores individuais”. 

Onoyama et al (2006, p. 1) afirmam que o apoio da diretoria é fundamental para a 

integração entre as equipes de desenvolvimento. No caso da 1ª inovação pesquisada (projeto 

BTR), o apoio da diretoria foi fundamental para o sucesso do projeto por conta do apoio e 

monitoração do projeto pela diretoria. Na 2ª inovação pesquisada (o caso da metodologia 

MPT-BR), o criador da inovação, participante e coordenador do projeto é também membro da 

diretoria da iTeste. O incentivo e apoio dado pela diretoria para este projeto foi fundamental 

para o sucesso do mesmo, pois a própria diretoria atuava no projeto. O interessante foi que 

seis dos oito entrevistados não indicaram a MPT-BR como uma inovação de fato. A MPT-BR 

sequer foi citada por eles.  
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Mazzilli e Agra (1998) destacam que a utilização de equipes multifuncionais também 

serve para reduzir custos de mão de obra. No caso da MPT-BR, o fato de usar membros 

externos (que não pertencem a empresa) para atualizar e manter a mesma metodologia 

também tem por objetivo reduzir os custos. A intenção do criador da MPT-BR foi criar algo 

aberto que fosse não somente da empresa, mas que ela pudesse lucrar no futuro com o serviço 

prestado de avaliação e certificação de empresas privadas na MPT-BR. 

5.3.5 Proximidade física dos recursos de desenvolvimento (PFRD) 

Segundo Hull e Tidd (2003) trazer os membros de uma mesma equipe para trabalhar 

em um mesmo espaço comum melhora a comunicação mediante o contato visual entre eles. 

Isso foi efetivamente comprovado na narrativa do desenvolvimento do projeto BTR. Todos os 

membros da equipe de testes de software ficavam em mesma sala e segundo o entrevistado foi 

fundamental o contato visual entre todos os membros da equipe do projeto.   

Sempre sentou todo mundo junto pra teste. É meio que na comunicação oral. “Esse 
problema, como é que é essa tela?” “Saiu funcionalidade nova?” Sempre se procura 
manter o contato constante “perto a perto” mesmo. (Analista de testes sênior) 
 

A proximidade física no caso da segunda inovação investigada (projeto da MPT-BR) 

não existiu, pois a equipe era composta por pessoas que estavam distantes entre si e o trabalho 

era realizado virtualmente. Segundo Nan, Johnston e Olson (2008) a não proximidade física 

gera um delay de tempo na comunicação que protege os membros da equipe de uma falsa 

percepção de estarem indisponíveis. Conforme observado, os membros da equipe do projeto 

MPT-BR possuem uma agenda clara e definida, e constantemente se comunicavam. Isso 

gerou uma percepção de disponibilidade pelos membros da equipe do projeto MPT-BR.  

5.3.6 Recompensas grupais (RGP) 

Hull e Tidd (2003) afirmam que as recompensas grupais, sejam financeiras ou não-

financeiras, encorajam a colaboração entre todos de forma mais direta, ajudando a equipe a 

trabalhar melhor e em conjunto. O fato é que as recompensas grupais não foram identificadas 
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de forma “oficial” no principal serviço oferecido pela iTeste, que são serviços de teste de 

software (como o projeto da BTR investigado na 1ª narrativa). Também não se identificaram 

gratificações, premiações ou reconhecimentos formais da equipe ou de algum membro 

individual. O que a empresa fez foi conceder uma maior autonomia e flexibilidade a um 

membro qualquer do projeto como forma de recompensa.  

Chocolate belga é a melhor coisa do mundo. Toda vez que ele vem trás uma caixa 
para gente. Uma caixa para cada um... << risos >> Brincadeira. 
(...) 
Existe, mas não declaradamente. Existe mas na forma de regalias.  
(...) 
“Testa de casa hoje”... Essas são algumas formas meio que regalias. Não existe nada 
declarado para não criar mais coisas complicadas na empresa. (Analista de testes 
sênior) 
 

No que se refere a aplicação de recompensas grupais no caso da segunda inovação 

investigada (projeto da MPT-BR), não existiram evidencias. O entrevistado da segunda 

narrativa desviou-se em responder quando perguntado, mesmo estando em um cargo de 

diretoria.  

Antikainen, Makipaa e Ahonen (2010, p. 100-108) afirmam que nem sempre as 

recompensas monetárias são o melhor caminho de motivar a contribuição dos membros de 

uma equipe, mas quando não existe recompensa (seja de qualquer tipo) pode ser ruim para a 

empresa. Em outro momento fora das narrativas, outro diretor da empresa declarou que está 

preocupado pela eventual desmotivação da equipe nos eventuais momentos de gap (a equipe 

fica sem fazer nada entre os ciclos de projetos) no trabalho do projeto BTR (investigado na 1ª 

narrativa). Essa desmotivação pode estar sendo aumentada pela ausência de recompensas 

grupais conforme se pode observar no questionário, pois observou-se para a variável RGP 

(recompensas grupais) 6 dentre 8 respostas ao questionário foram de grau 1 ou 2. Um dos 

diretores da empresa declarou que “em breve” eles teriam de criar na empresa uma área 

formal de RH (recursos humanos), que não existia na época da coleta das narrativas, para 

gerenciar de forma mais eficiente a o crescimento da empresa. 
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5.3.7 Estratégia de reprojeto rápido e reiterativo (RRR) 

Segundo Hull e Tidd (2003) a abordagem concorrente faz uso de processos cíclicos 

(espirais de projeto), como ficou evidente de forma parcial na narrativa do desenvolvimento 

da inovação BTR. A cada ciclo do projeto uma parte da aplicação foi disponibilizada para 

teste e testada pela iTeste em ciclos curtos e repetidos (que duraram cada um cerca de um 

mês). Os testes são planejados e executados conforme os requisitos dos projetos e as 

necessidades do ciclo do projeto. Os erros são encontrados e reportados e, caso seja 

necessário, retestes são feitos em um próximo ciclo. Foi também observado que, dependendo 

dos testes a serem realizados em cada ciclo, pessoas são alocadas em maior ou menor número. 

E de acordo com aquele o documento a gente dividia: funcionalidades novas testa 
analista sênior, reteste dá para pegar júnior (faz reteste), a parte de regressão a gente 
pega todo mundo junto e divide por módulos 
A gente procurava se planejar sempre que recebia esse documento de demandas 
dele.   
No início do projeto isso não tinha uma regularidade de tempo. Não havia uma coisa 
planejada pra ciclos de teste.  
Era alguma coisa esporádica e ele combinava: “daqui a três semanas a gente faz  
check up de como está à situação”.  
Hoje em dia é diferente. Como a Índia desenvolve em Scrum, a gente tem também 
um sprint, não é muito largo, não muito curtinho, é um sprint de 1 mês. 
Isso porque a gente sabe que hoje as versões liberadas tem um prazo de 1 mês para 
ser cumprido. (Analista de testes sênior) 
 

No que se refere à prática de estratégia de reprojeto rápido se pode afirmar que ela 

esteve mais presente na segunda inovação investigada (projeto da MPT-BR), o que trouxe 

recompensas positivas para o projeto. 

O modelo. O modelo ganhou... enriquecimento. Né?... Trouxe retorno pro modelo...  
Mexi em algumas coisas do modelo com isso... E cada vez que a gente trabalha 
numa implementação vem alguma coisa em volta, Né?... Eu levo conhecimento e 
trago conhecimento, e aí o modelo é revisto e é... Por exemplo, agora em Recife a 
gente passou por quatro empresas. (Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
 

O que é apregoado por Hamel e Breen (2007, p. 108-109) sobre a utilização pelo 

Google do uso de “experimentação rápida e de baixo custo” foi também observado na iTeste 

de forma parcial. Os testes no projeto da BTR são feitos de forma rápida e cíclica, entretanto 

percebe-se períodos de ociosidade entre os testes. Esse tempo livre não está sendo usado para 



 

114

iniciativas individuais ou outras tarefas gerando ociosidade. Isso tem preocupado a diretoria 

que não sabe o que fazer.  

Hull e Tidd (2003, p. 351) afirmam que os custos de decisões tomadas em estágios 

avançados seriam reduzidos, por conta de ciclos de reprojeto. No caso da iTeste, em especial 

para o projeto da BTR, se pode considerar os ciclos curtos de testes como ciclos de 

planejamento e execução de novos serviços de testes, porém para o mesmo cliente. Por mais 

que o ato de testar seja essencialmente o mesmo, existem técnicas e formas de abordagem de 

testes que são revistas e ajustadas para cada novo ciclo. Observou-se que existiu uma redução 

de custos nos serviços executados pelo lado da iTeste, porque por mais que o cliente pague 

pelo “serviço” do ciclo o preço pago equivale em geral (segundo confidenciado por um dos 

diretores da empresa em um momento fora das narrativas) a mais testadores que são alocados 

e disponibilizado. 

5.3.8 Envolvimento simultâneo antecipado (ESA) 

Segundo Hull e Tidd (2003, p. 351) a principal característica do modelo proposto é 

justamente a reorganização dos processos inovativos estruturados “serialmente” para uma 

estrutura “concorrente”. Para os autores as atividades que anteriormente somente aconteciam 

ao final de um processo sequencial, com o envolvimento, passariam a ocorrer agora mais cedo 

no modelo proposto.  

No caso da primeira inovação investigada (projeto BTR) o cliente/usuário e a diretoria 

se envolveram desde o início, porém de outras áreas funcionais da empresa não foram obtidas 

evidências de envolvimento. Pelo fato do cliente ter se envolvido no projeto desde o início do 

projeto, problemas do projeto foram trazidos antecipadamente à tona e resolvidos a cada novo 

ciclo. No caso da segunda inovação investigada (projeto da MPT-BR) não foram encontradas 

evidências dessa prática.  
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Isso mesmo. Porque como ele não conhecia o nosso know-how de testes, e ele não 
sabia no que a empresa estava metendo provavelmente o projeto dele, ele procurou 
vir no início pra saber como fazia o teste, que tipo de ferramenta a gente usava, se 
havia metodologia ou não, se era tudo na base do botão: “aperta aí e vai testando”... 
(...) 
É... Houve envolvimento sim do nosso gestor, o Ricardo, com os testes. De outra 
área não testes, não que eu tenha acompanhado, pode ter havido e eu não tenha 
acesso. (Analista de testes sênior do projeto BTR) 
 

Hull, Collins e Liker (1996, p. 134) afirmam que a “influência simultânea antecipada” 

refere-se à participação de múltiplas funções (de entrada e saída) nos estágios iniciais do 

processo de projeto de um produto. Segundo os autores quando boas decisões são tomadas na 

fase inicial dos projetos, isso permitirá diminuir os custos do projeto por conta de decisões 

mal tomadas. No caso do projeto BTR, a presença de usuários e diretores da iTeste no inicio 

de cada novo ciclo de testes (por exemplo, tirando dúvidas ou definindo pendências e 

conflitos) foi importante para melhoria da entrega do serviço desejado pelo cliente, pois tem 

“poupado” o cliente de custos futuros relativos a problemas/defeitos de softwares em 

produção, pois os defeitos são descobertos antes do software entrar em produção.  

5.3.9 Controles dinâmicos (in process) de processos (CDP) 

Hull e Tidd (2003, p. 352) observam que a orientação e o controle nas equipes 

multifuncionais de desenvolvimento de produtos é importante para minimizar falhas. Isso não 

incluiria, segundo os mesmos autores, somente métodos de padronização e documentação, 

mas também práticas como mapeamento de processos, análise de mercado e transformação de 

requisitos em especificações e em novos produtos. No caso da iTeste foram constatadas de 

forma evidente evidências, nas narrativas do desenvolvimento das duas inovações analisadas,  

de tais  controles. 

No caso da primeira inovação investigada (projeto BTR), percebeu-se a presença de 

controles internos praticados pela empresa e pelo cliente. No início o usuário fazia muitas 

reuniões periódicas como forma de controle. Em 2010 já seguia um planejamento mensal. A 

diretoria da iTeste recebia relatórios semanais de acompanhamento de todos os projetos e 
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atuava na solução de problemas caso ocorressem. Havia, conforme declarado por um dos 

diretores, um responsável por acompanhar e centralizar as informações de todos os projetos 

da iTeste de modo a garantir o bom andamento dos mesmos. 

Nós fazíamos reuniões muito periódicas com o belga no início até ele sentir 
segurança no que a gente tava fazendo.  
Hoje em dia eu diria que ele vem mais ao Brasil para mais para viajar do que para 
trabalhar 
(...)  
A gente tem um controle interno que é feito há muito tempo, que toda 6ª feira as 
equipes enviam um relatório consolidado do que foi feito, do que não foi feito, 
duvidas, atenções,  que a gente chama isso de status report.  
A gente envia essas informações e centraliza todas as informações em normalmente 
comigo de todas as equipes de projeto e dali a gente estuda se tem problemas ou não, 
ações que devem ser tomadas. (Analista de testes sênior do projeto BTR) 
 

No caso da segunda inovação investigada (projeto da MPT-BR) os controles que 

foram observados referem-se à implementação da MPT-BR junto ao cliente DATASUS sendo 

realizado semanalmente. 

Era uma vez por semana. Duas horas discutidas e eu ia embora e deixava o dever de 
casa. Voltava aí e eles já tinham feito coisas que tinha pedido. (Diretor da iTeste e 
consultor de testes sênior) 
 

No caso do projeto da MPT-BR pelo fato da equipe estar alocada de forma virtual 

(estão em locais distintos e em estados distintos), os controles também são virtualmente 

realizados através de reuniões e tarefas programadas.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 308) observam que controles organizacionais 

direcionam a utilização da estratégia. Isso é fortemente observado no controle dos projetos 

internos feito na iTeste, pois como o controles dos projetos é feito de forma centralizada, a 

solução de um problema pode eventualmente ser estendia a outro problema. Os autores 

Kowalski e Fernandes (2008, p. 4) observam que uso de controles internos sugere atenção (ou 

“sugere consciência” como definem os autores) a aspectos econômicos e financeiros, 

auxiliando tanto a administração como a contabilidade. Isso é reforçado na iTeste na medida 

em que por ser uma empresa ainda pequena, o relacionamento entre a diretoria e os membros 

da equipe são muito próximos, permitindo que os controles internos atuem de forma quase 

que direta sobre o lado financeiro do projeto. Seguindo a classificação de Lunkes (2007), a 
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iTeste utiliza os três grupos dos controles internos: controles organizacionais e estruturais (tal 

como segregação de responsabilidades ), controles de sistemas de informação (relatórios 

gerenciais específicos que são gerados semanalmente) e controles dos métodos e 

procedimentos (no caso as rotinas de trabalho). Entretanto não se observou na iTeste a 

documentação formal das rotinas e dos procedimentos internos.  

Marconatto e Estivalete (2008) observaram em seu estudo que existe uma relação 

entre confiança, controles internos e risco. Isso pode ser mais fortemente observado no início 

do projeto da BTR. O usuário não demonstrava confiança real no trabalho desenvolvido e 

com isso o risco da não sobrevivência do projeto era maior. Na medida em que a confiança foi 

demonstrada pelo usuário o risco da “não sobrevivência” do projeto foi reduzido 

significativamente.  

5.3.10 Tecnologia da informação computacional (TIC) 

Hull e Tidd (2003) afirmam que o uso da tecnologia computacional em serviços pode 

ocorrer através de ferramentas e tecnologias específicas, ou para desenvolvimento e entrega 

de novos produtos e serviços. Na empresa pesquisada sua utilização ainda é bastante limitada 

por conta do porte da empresa (possui apenas 35 funcionários). Assim sendo, não foram 

observados softwares de banco de dados, sistemas de informações gerenciais ou softwares de 

gestão de projetos que apoiem a estrutura da empresa.  Na primeira inovação investigada 

(projeto BTR) a comunicação se dá por e-mail e por Skype (software de comunicação que 

permite realizar reuniões online).  

A gente se comunica muito por email, por Skype, com ele mesmo... E... a gente 
sempre procurava fazer reuniões periódicas. (Analista de testes sênior do projeto 
BTR) 
 

No caso da segunda inovação investigada (a MPT-BR) pode-se observar, conforme 

depoimento, que a tecnologia era restrita a comunicação via e-mail com o cliente.  

A gente combinou uma vez por semana. Eu ia lá e a gente conversava... E a gente 
trocava e-mail pra tirar duvida. (Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
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Ainda relativo ao uso da tecnologia computacional na segunda inovação investigada, 

percebeu-se que na comunicação interna da equipe que atualizava a metodologia se fazia uso 

de reuniões virtuais, usando provavelmente algum software de reunião (Skype ou MSN por 

exemplo) que não foi identificado (também provavelmente fazendo uso de email, porém não 

se pode observar alguma evidência relativa a esse aspecto). 

Ponto. Então o modelo tem cinco níveis. O nível um é “gerência de projeto de teste”. 
Então você... O modelo é mutável à medida que a gente tá implementando, a gente 
uma reunião na semana passada, uma reunião virtual, tem três garotos (garoto pra 
mim) lá em Recife: dois com mestrado e um com doutorado que estão... por isso o 
negócio está indo bem, são pessoas boas. (Diretor da iTeste e consultor de testes 
sênior) 
 

O questionário de Hull e Tidd (2003) possui uma forte influência da TI da época em 

que foi publicado (ano de 2003). As perguntas refletem a tecnologia computacional da época 

e isso foi observado no pré-teste do questionário. Portanto a defasagem em TI (à época e 

presentemente) inviabilizou em grande parte as perguntas questionário relativas ao TIC.   

Embora a TI (tecnologia da informação) esteja sempre em evolução não foram 

percebidos grandes investimento em TI na empresa pesquisada por conta de seu pequeno 

porte. Uma simples observação é que na mesma sala onde ocorreu a entrevista da primeira 

narrativa existia um armário, com porta de vidro e devidamente fechado. Nesse mesmo 

armário estavam os servidores e equipamentos de comunicação da empresa, conforme 

confidenciado por um dos diretores da empresa. Isso reforça o tamanho do investimento 

realizado em TI (que indica ser muito pouco), que é basicamente voltado para as necessidades 

de uma empresa de pequeno porte. Corrobora também a afirmação de Gomes e Kruglianskas 

(2009, p. 24-25) de que apenas grandes empresas possuem recursos para grandes 

investimentos em TI. Esse problema fica minimizado na iTeste porque uma parcela 

significativa de seus funcionários encontra-se alocada nos clientes, conforme observado por 

um dos diretores, o que diminui os custos e investimentos em TI na própria iTeste.  
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5.3.11 Capacidade de integração recíproca (CIR) 

Hull e Tidd (2003) afirmam que a interdependência das partes de um sistema faz com 

que  o todo exceda a simples soma das partes. Para os autores, tal interdependência baseia-se 

em interações recíprocas, que são normalmente enfatizadas em atividades de engenharia 

(desenvolvimento) concorrente. Das nove práticas que integram esse componente do modelo, 

somente quatro foram observadas nas duas inovações pesquisadas.  Na inovação BTR foram 

observadas as práticas de envolver os clientes de forma antecipada no processo de 

desenvolvimento de serviços, direcionando o projeto de produtos para o atendimento às 

necessidades dos clientes, de priorizar os requisitos conflitantes de produtos (serviços) a partir 

da voz do cliente e de revisar os projetos para garantir a conformidade com o planejado.    

Nós fazíamos reuniões muito periódicas com o belga no início até ele sentir 
segurança no que a gente tava fazendo.  
(...) 
A gente se ajudou muito nesse processo de início. No conhecimento da ferramenta. 
Em lidar com o belga. O próprio Ricardo ajudou bastante a gente nisso. Ele entende 
bem de inglês.  
(...) 
A gente tem um controle interno que é feito há muito tempo, que toda 6ª feira as 
equipes enviam um relatório consolidado do que foi feito, do que não foi feito, 
duvidas, atenções,  que a gente chama isso de status report.  
A gente envia essas informações e centraliza todas as informações em normalmente 
comigo de todas as equipes de projeto e dali a gente estuda se tem problemas ou não, 
ações que devem ser tomadas. 
(Analista de testes sênior do projeto BTR) 
 

No caso da inovação MPT-BR observou somente a prática de comportarem-se como 

um bom parceiro de fornecedores, provedores externos de serviço e clientes, criando e 

mantendo parcerias em que ambos os lados ganham.  

E a DATASUS tinha esse histórico. A DATASUS até é uma empresa atípica cara.... 
Que ela tinha quase tudo já bem encaminhado. O que eu exigi eles atenderam, 
entendeu? Então... foi assim bem tranqüilo 
Era uma vez por semana. Duas horas discutidas e eu ia embora e deixava o dever de 
casa. Voltava aí e eles já tinham feito coisas que tinha pedido.  
(...) 
Eles cumpriram bem. Então o negócio andou bem...  
Então eles se credenciaram tranquilamente pro o nível um. E agora estão agora se 
preparando já...  
Já vão começar agora em janeiro a se preparar para o nível dois. Estão só esperando 
mudar o governo, porque lá é governo... 
(Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
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5.3.12 Grau de novidade das inovações (G!I) 

Este componente reflete os efeitos do grau de novidade das inovações na eficácia do 

modelo. Muitos estudos mostram que quanto mais incerta e radical uma inovação, maiores 

serão os benefícios de práticas orgânicas  (HULL; TIDD, 2003, p. 355).  

No caso da primeira inovação investigada (projeto BTR) em 2010 foi introduzida uma 

inovação tecnológica para apoiar o serviço de teste a pedido do próprio cliente. Isso fez com 

que o serviço de testes executado fosse ajustado ao uso da nova tecnologia. Essa inovação 

pode ser apontada como de grau levemente incremental. 

se projeto o que vejo como inovação além da distância da gestão e de 
desenvolvimento, é justamente o fato de que para o cliente tornou a visão dele mais 
nítida de onde estavam nascendo os problemas. 
(...) 
Por isso eu acredito que tenha sido alguma coisa de inovação para o cliente. Ele 
tirou o foco do problema, de onde ele achava que estava o problema para onde 
estava ocorrendo o problema real. 
(...)  
Ferramenta para esse projeto a gente usa desde início a Rational, Suite Rational.  
E agora a gente está passando, está em processo de transferência de uma ferramenta 
americana, a Zefi. Foi até eles que solicitaram. Eles pediram para gente analisar e 
ver se nos atendia também.  
E fizemos um trabalho de analise de ferramenta e parece que atende a gente também 
na elaboração de casos de teste e gestão dos testes.  
Então eles preferiram transferir para essa ferramenta por uma questão gerencial 
deles também e de controle dos outros módulos e tal. E como nessa ferramenta havia 
a possibilidade de casos de teste também, eles preferiam que tivesse uma ferramenta 
só se fosse possível. 
(Analista de testes sênior do projeto BTR) 
 

No caso da segunda inovação investigada (o projeto da MPT-BR) as evidências da 

narrativa apontam para um grau moderado de inovação, com melhorias sendo incorporada a 

cada nova utilização da metodologia. 

O modelo. O modelo ganhou... enriquecimento. Né?... Trouxe retorno pro modelo...  
Mexi em algumas coisas do modelo com isso...  
E cada vez que a gente trabalha numa implementação vem alguma coisa em volta, 
Né?... Eu levo conhecimento e trago conhecimento, e aí o modelo é revisto e é....  
Por exemplo, agora em Recife a gente passou por quatro empresas. 
(...)  
A gestão do modelo atual está eu, basicamente eu, e esses três lá de Recife.  
Então vamos dizer assim, mexendo, trocando ideia, e tal... Atualmente são nós 
quatro. 
Eu criei um modelo aberto, eu não criei pra eu ser dono. 
(Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
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A adaptação da inovação MPT-BR à “metodologia ágil” denominada SCRUM 

exemplifica um caso de adaptação incremental do produto. Foi percebido que existiam 

empresas que potencialmente poderiam se tornar adeptas da MPT-BR, porém que a MPT-BR 

não poderia se adequar 100% a essas empresas e a seus processos.  Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008, p. 131-136) afirmam que existem duas posturas em relação à  inovação: “racionalista” 

e “incrementalista”. No caso da iTeste verifica-se uma postura incrementalista, conforme se 

observa na narrativa do Diretor da iTeste apresentada acima. As melhorias no projeto da 

MPT-BR obedeceram ao que foi observado pelos autores: (1) tomaram-se medidas rumo ao 

objetivo, (2) os efeitos das medidas tomadas foram medidos e analisados e (3) os objetivos 

foram ajustados.  

5.3.13 Dinamismo do ambiente no setor econômico (DASE) 

Segundo os autores Hull e Tidd (2003, p. 355) o dinamismo do ambiente econômico 

onde a organização se estabelece influencia o desempenho das inovações geradas. 

Na primeira inovação investigada (projeto BTR) existiu a influencia do ambiente 

econômico. A crise econômica internacional e financeira de 2008/2009 afetou o projeto em 

questão no que tange à forma de pagamento do serviço cujo contrato teve que ser mudado 

para se adaptar à crise, de forma que o projeto não fosse cancelado ou prejudicado. O projeto 

que antes era cobrado na forma de quantidade de pessoas alocadas para realização dos testes, 

passou a ser cobrado na forma de serviço executado de teste. 

Como todos sabem, logicamente eles procuraram terceirizar por conta do custo da 
mão de obra. Como todos sabem o custo de mão de obra é elevado para eles por 
conta de ser em euro. 
(...)  
Esse lance de custo é engraçado. No início do projeto, como é um projeto europeu e 
em euro, no início do projeto o custo se pagava e dava a margem necessária a 
empresa para manter a equipe focada no projeto e tal...  
O que aconteceu foi que ha pouco tempo... a pouco tempo, coisa de um ano, teve 
aquela crise europeia. 
(Analista de testes sênior do projeto BTR) 
 

A segunda inovação investigada (o projeto da MPT-BR) também sofreu influência do 
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fato da empresa estar atuando em um mercado não explorado (ou pouco explorado) por 

empresas brasileiras que também prestam serviços de testes de software.  

Aí eu tive a ideia de ter... existem modelos de testes já no mercado. Não foi uma 
inovação... Tem o TMMi, tem o TPI, tem... tem outros modelos direcionados para 
melhorias de processos de teste. Só que são modelos vinculados a empresas, 
vinculados a pessoas...  
(...)  
Teria de vir alguém de fora. Todo um esquema aqui que seria inviável... As áreas de 
testes são muito pequenas. Algumas têm até duas, três pessoas. Então é muito difícil 
você trazer um modelo de fora, caro pra implementar no Brasil.  
(...)  
Quando eu estava na ALATS, o que é que eu pensei: eu peguei... eu sempre 
trabalhei com MPS.BR e CMMi, eu sempre fui implementador... Sempre não, já há 
algum tempo eu trabalhava com implementação de CMMi e MPS... 
Ai pô eu pensei: eles modelos são factíveis de serem usado pra testes, aí eu peguei o 
MPS... Tá... E eu criei o MPT. 
(Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 35-37), a inovação MPT-BR  foi 

fortemente influenciada pelo ambiente da indústria (setor de TI). No caso da inovação BTR, 

ela sofreu maior influência do “ambiente geral”, por conta da crise econômica mundial de 

2008/2009. A empresa tem procurado penetrar em novos nichos de mercado ofertando 

serviços off shore de testes de software, principalmente ao mercado europeu. 

5.3.14 Organização da função desenvolvimento de inovações (ODI) 

Hull e Tidd (2003, p. 356) afirmam que a organização das atividades de 

desenvolvimento pode variar de organização para organização. 

No caso da primeira inovação investigada (projeto BTR) não foram encontradas 

evidências na narrativa que indiquem a forma como a função desenvolvimento de inovações é 

organizada, pelo fato de ser um serviço já existente na empresa (prestação e terceirização de 

serviços de testes de software) e que estava sendo aplicado a um novo cliente (a empresa 

BTR).  No caso da segunda inovação investigada (o projeto da MPT-BR), essa foi estruturada 

para estar sempre em constante evolução, acrescentando experiências e práticas. Portanto, 

segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 131-136) pode-se afirmar que a iTeste segue uma 

postura de inovação incrementalista. 
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E cada vez que a gente trabalha numa implementação vem alguma coisa em volta, 
Né?... Eu levo conhecimento e trago conhecimento, e aí o modelo é revisto e é....  
(...) 
A gestão do modelo atual está eu, basicamente eu, e esses três lá de Recife.  
Então vamos dizer assim, mexendo, trocando ideia, e tal... Atualmente são nós 
quatro. 
(Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
 

Morgan e Berthon (2008) afirmam que o grau de orientação para o mercado de uma 

empresa influencia a forma como ela estrutura suas atividades inovativas. A adequação da 

inovação MPT-BR à metodologia SCRUM é um exemplo de adaptação de produtos às 

exigências do mercado. 

Na classificação de Tidd e Bessant (2009, p. 186-191) para as organizações e 

inovações em serviços, os dois projetos da iTeste investigados se encaixam nas classificações: 

(1) “orientação para projetos a clientes”, pois o projeto da BTR é voltado as necessidades do 

cliente na medida em que a mão de obra é alocada na quantidade adequada para não haver 

excesso; (2) “inovação integrada”, pois no caso do projeto da MPT-BR o conhecimento e a 

responsabilidade são compartilhados entre todos os membros da equipe, onde um exemplo 

seria o fato de um dos membros da equipe estar realizando uma pesquisa em cima da MPT-

BR (no caso uma tese de doutorado). 

Na classificação proposta por Andrew e Sirkin (2007, p. 14-16) a iTeste se enquadraria 

nos casos de “integrador” (em especial por controlar todo o processo de testes no caso projeto 

da BTR) e no de “orquestrador” (no caso do projeto da MPT-BR por não controlar todos os 

recursos para produzir a inovação desejada).  

No que se refere à frequência com que a empresa mantém cargos formais para as 

pessoas que são responsáveis por diferenciar seus serviços daqueles de seus competidores 

(que em geral são gerentes de projetos ou diretores  com função específica), um dos papeis do 

diretor entrevistado na segunda narrativa (projeto MPT-BR) era justamente analisar o 

mercado e os competidores de modo a buscar uma diferenciação dos produtos da empresa. O 
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papel em questão não foi formalmente declarado nas narrativas, porém foi observado ao longo 

da investigação do estudo de caso. 

5.3.15 Efeito cultural regional 

Hull e Tidd (2003, p. 356) afirmam que “economias e culturas diferem na forma como 

as empresas são organizadas e gerenciadas. sendo assim esses efeitos também devem  ser 

controlados.”  

No caso da inovação MPT-BR, observou-se de forma indireta uma evidência de 

influência do ambiente nacional, no caso Brasil, como pode ser verificado nas falas abaixo.  

É.... Eu estou com uma ideia cara de... Existe um órgão ligado a Presidência da 
República, chamado CTI. Esse órgão ele é, mais ou menos... Eu conversei lá com o 
cara lá da CTI, que é o coordenador lá... E ele mais ou menos comprou a ideia... 
Agora só tem vender melhor lá isso... Tem de voltar... Existe um grupo de 
normatização de teste, da ABNT, que a CTI preside esse grupo. 
(...) 
Se reúne, assim, uma vez por mês mais ou menos. E eu faço parte do grupo. 
(...)  
Então já começou... vou... Durante o ano de 2011 vou tentar trazê-los pro modelo. 
Como gestores né... 
Porque os gestores somente é Riosoft e Softex em si. Tem dois gestores.  
A gente tá querendo botar mais gente compondo esse quadro de gestão, entendeu? 
Então se você tiver alguém que queira... Teria de ser um órgão.. 
(...) 
Porque tem de ter um órgão que estabeleça as regras... 
Ó: “Posso publicar o nível 1?” 
O comitê de gestão diz assim: “pode”. 
Entendeu? Tem de ter alguém... 
Não pode ser assim: eu falo... O outro fala... Tem que acabar... 
(Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
 

A iTeste tinha a intenção de tornar a MPT-BR um padrão nacional em testes de 

software, conforme observado pelo entrevistado que é consultor e diretor da empresa (e 

criador da MPT-BR). Existiu uma intenção em buscar ou negociar com órgãos oficiais no 

Brasil a formalização da padronização da metodologia MPT-BR para todo o Brasil, de forma 

similar com foi feito com a MPS-BR onde essa é um padrão em maturidade e 

desenvolvimento de software que é adotado em órgãos do governo. 
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5.3.16 Desempenho do processo de inovação (DPI) 

Para Hull e Tidd (2003, p. 357) o desempenho inovativo é avaliado através da medição 

do desempenho dos produtos e serviços em: (1) a redução de custos nesses, (2) redução de 

tempo, (3) grau de ganho de características inovadoras, (4) grau de qualidade nos processos e 

serviços ofertados.  

Pode-se afirmar que na primeira inovação investigada (projeto BTR) o desempenho do 

processo de inovação se deu em termos de qualidade, pois o produto entregue (após o serviço 

de testes executado pela iTeste) melhorou de fato. 

Nesse projeto o que vejo como inovação além da distância da gestão e de 
desenvolvimento, é justamente o fato de que para o cliente tornou a visão dele mais 
nítida de onde estavam nascendo o problema.  
O problema não era especificação, o problema não era homologação que ele fazia de 
aceitação final. O problema todo acontecia no desenvolvimento e ele não tinha esse 
tipo de conhecimento. 
(...) 
Por isso eu acredito que tenha sido alguma coisa de inovação para o cliente. Ele 
tirou o foco do problema, de onde ele achava que estava o problema para onde 
estava ocorrendo o problema real. 
(Analista de testes sênior do projeto BTR) 
 

No que se refere a segunda inovação investigada (o projeto da MPT-BR) também fica 

evidente que a melhoria se dá em nível de qualidade na percepção do cliente. 

O retorno foi tão bom que estão desde... já estão a um bom tempo pedindo para 
implementar o nível 2. 
(...)  
Foi agora e vai mudar o governo, então vai esperar mudar lá prá... 
Acredito que a DATASUS deve engrenar lá pra março. 
(Diretor da iTeste e consultor de testes sênior) 
 

Segundo Araújo, Primo e Araújo (2007, p. 14-15), pode-se observar e comprovar de 

forma indireta o que é um mau desempenho de um serviço. O software desenvolvido pela 

Índia era de má qualidade e o serviço também, e isso passa a se tornar evidente quando a 

iTeste oferece seus serviços de testes e os problemas que antes não foram detectados pelo 

cliente passam a se tornar evidentes. Os autores afirmam que o gerenciamento de reclamações 

e de recuperação de serviços com falha é o ponto de partida para a melhoria dos serviços 

prestados. No caso da Índia percebe-se que o serviço oferecido pela iTeste forçou a melhora 
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de forma indireta dos serviços de desenvolvimento de software da empresa da Índia 

envolvida, pois existiam problemas do lado indiano conforme evidenciado na segunda 

narrativa. A iTeste passou a fazer o papel de “gestora das reclamações”, na medida em que 

um defeito de software (uma vez descoberto) se tornava uma “reclamação” na medida em que 

o cliente (BTR) era informado de todos os problemas e defeitos encontrados no software que 

estava sendo testado. 

Ao investigarmos a presente variável nas narrativas observa-se que a “qualidade” dos 

serviços foi o item diferenciador no desempenho final. Isso é reforçado não somente nas 

narrativas apresentadas, mas no próprio resultado da pesquisa survey online. A pergunta 8.1.3 

(que se refere a “maior qualidade”) apresentou uma das maiores médias das respostas da 

variável em questão (média 4,5 para esse item). Isso demonstra (mediante as evidências nas 

narrativas e nas respostas ao survey) que a empresa tem consciência de que a qualidade faz a 

diferença em seus serviços executados.  
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6. CO!CLUSÕES E CO!SIDERAÇÕES FI!AIS  

6.1 CONCLUSÕES 

A presente pesquisa buscou analisar o grau (leve, moderado ou alto) de conformidade 

ao modelo proposto de Hull e Tidd (2003), da estrutura organizacional e das práticas de 

inovação de empresas desenvolvedoras de serviços de testes de software.  

Para tal, foi revisada a bibliografia para atender ao primeiro objetivo intermediário que 

era o de identificar o modelo proposto por Hull e Tidd (2003). Depois foi feita uma pesquisa 

na empresa “iTeste”, primeiro aplicando o questionário de Hull e Tidd (2003) e depois 

realizando uma seleção de duas inovações em serviços cujo desenvolvimento foi objeto de 

narrativas dos respectivos “campeões de projetos”. Assim foi possível atender ao segundo 

objetivo intermediário, que era identificar na empresa selecionada como são estruturadas e 

conduzidas suas atividades de desenvolvimento e entrega de inovações em serviços de testes 

de software. 

Os resultados da pesquisa indicaram que na empresa investigada a estrutura 

organizacional, no que se refere à inovação, se conforma em grau leve com o modelo 

proposto por Hull e Tidd (2003). A empresa pesquisada é de pequeno porte (possuindo 35 

funcionários) e não possui de forma clara (ou definida) um setor (ou uma função) para 

controlar seus processos de inovação. Não há sequer uma área funcional definida para 

gerenciar o desenvolvimento de inovações. Tal indefinição se fez sentir nas duas situações a 

seguir: as melhorias incrementais no produto BTR somente foram implementadas por pressão 

do cliente; por sua vez as constantes melhorias do projeto MPT-BR não foram difundidas 

internamente na empresa de forma clara.  
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No que se refere à “lentidão” da introdução de melhorias incrementais em serviços de 

teste de software oferecidos (como foi observado na inovação BTR), os resultados da 

pesquisa sugerem que o principal motivo tem sido a ausência de recompensas grupais. 

Em especial, percebeu-se  na narrativa do desenvolvimento da inovação BTR, que a 

proximidade física dos recursos de desenvolvimento foi fundamental para desempenho da 

equipe e solução de problemas. Entretanto não havia proximidade física entre os membros da 

equipe de desenvolvimento da inovação MPT-BR e isso não impossibilitou a atualização 

constante desse produto sob a forma de inovações incrementais. Em certa medida esse 

resultado está coerente com visões distintas da teoria sobre as vantagens da proximidade física 

de times, ora enaltecida por alguns autores (NAN; JOHNSTON; OLSON, 2008), ora 

minimizada por outros  (OLSON; TEASLEY, 1996, p. 425-426). 

Os resultados da pesquisa também sugerem que o fator responsável pela permanente 

introdução de melhorias no produto MPT-BR foi à realimentação de experiências por parte 

dos implementadores e avaliadores envolvidos com essa inovação. 

De fato, no que concerne às práticas e atividades de inovação da iTESTE, os 

resultados da pesquisa indicaram conformidade apenas moderada com o modelo de Hull e 

Tidd (2003). As respostas ao questionário estruturado e a análise das narrativas sugerem que 

as seguintes práticas preconizadas pelo modelo se encontram frequentemente presentes na 

empresa pesquisada: (1) valorização do papel do campeão de projetos, (2) proximidade física 

dos recursos de desenvolvimento, (3) utilização de tecnologia da informação, (4) capacidade 

de integração recíproca, (5) envolvimento simultâneo antecipado e (6) organização da função 

desenvolvimento de inovações.  

Esses resultados são superiores aos encontrados nas empresas do setor de serviços do 

Reino Unido (HULL; TIDD, 2003, p. 344), onde as quatro primeiras práticas se apresentam 

apenas em metade do tempo. O contraste se acentua em relação às práticas de envolvimento 
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simultâneo antecipado e organização da função desenvolvimento de inovações, que raramente 

foram encontradas nas empresas do setor de serviços do Reino Unido. 

Os resultados da aplicação do questionário, observação direta e análise temática das 

narrativas do desenvolvimento das duas inovações selecionadas confirmam e sugerem que as 

diferenças elencadas no parágrafo anterior devem-se ao fato de a empresa ser de pequeno 

porte e atuar em desenvolvimento de testes de software que é um setor de serviços bastante 

dinâmico, no que diz respeito a inovações. As empresas do Reino Unido, além de pertencerem 

a diferentes segmentos do setor de serviços, alguns dos quais não são tão propensos à 

inovação como o é o setor de testes de software, também são de porte maior que a iTeste. 

O modelo de Hull e Tidd (2003) quando aplicado na iTeste, que é essencialmente uma 

empresa de tecnologia da informação (TI), observou-se ser útil. A empresa não tinha plena 

consciência de que o que havia desenvolvido (a MPT-BR) e praticado nos últimos anos 

(oferta e execução de serviços de testes de software), eram serviços inovadores. Pelo fato de 

ser uma empresa pequena, a estratégia utilizada para atualizar de forma constante a inovação 

criada (a MPS-BR) foi “dividi-la” com a comunidade, procurando torná-la mais popular e 

também barateando os seus custos de pesquisa. No caso da oferta de serviços de testes de 

software, observou-se que as experiências obtidas em projetos anteriores não foram 

aproveitadas internamente visando projetos futuros. Isso é reforçado pela ausência de 

treinamentos e compartilhamentos de experiências (o próprio papel do campeão de projetos é 

exercido de forma apenas pontual). Não existe uma realimentação de experiências de forma 

clara.  

Verificou-se que o relacionamento entre os componentes “envolvimento simultâneo 

antecipado” e “controles dinâmicos (in-process) de processos” pode ser observado na prática, 

pois a iTeste e o cliente do projeto BTR se envolviam de forma antecipada controlando e 

melhorando o projeto, promovendo uma sinergia e melhorando a comunicação entre todos. 
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Isso reforça o que foi apregorado pelo modelo de Hull e Tidd (2003, p. 353) para o respectivo 

relacionamento. 

Tendo sido verificada as práticas de inovação em serviços de testes de software, cuja 

análise de conformidade ao modelo de Hull e Tidd (2003) também foi verificada, cumpriu-se 

o objetivo final do presente estudo que era avaliar em que grau (leve, moderado, alto) a 

estrutura organizacional (que se apresentou em grau leve) e as práticas de inovação de uma 

empresa desenvolvedora de serviços de testes de software (que se apresentou em grau 

moderado) selecionada se conformam ao modelo proposto por Hull e Tidd (2003). 

Finalmente observa-se que as práticas do modelo de Hull e Tidd relacionadas à 

tecnologia da informação computacional são um reflexo da época da sua elaboração, o que 

tornou o grupo de perguntas relacionadas a esta atividade refém da tecnologia da época de 

elaboração do modelo (2003) e, portanto em certa medida inadequado para a presente 

pesquisa. 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Sugere-se que o modelo e o questionário de Hull e Tidd (2003) sejam aplicados em 

outras empresas de TI e de serviços (na forma de um survey online). Sugere-se ainda fazer 

uma análise quantitativa e generalizar os resultados para o setor a ser estudado.  

Sugere-se atacar 2 outras limitações: a subjetividade da análise da conformidade (das 

variáveis e práticas pesquisadas) e a impossibilidade de generalizar os resultados (das mesmas 

variáveis e práticas pesquisadas). 

Recomenda-se revisar e atualizar as questões relativas à tecnologia de informação 

computacional em futuras aplicações do modelo, pois as perguntas da mesma variável se 

encontram baseadas em um conjunto de tecnologias da época de publicação do questionário, 

que foi 2003.  
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Recomenda-se revisar e atualizar os relacionamentos presentes no modelo de Hull e 

Tidd (2003) entre componentes, atividades e práticas. Não foi possível aprofundar esse tipo de 

estudo em nível de referêncial teórico ou de verificar como os relacionamentos se comportam 

em detalhe na prática.  
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APÊ!DICE I – QUESTIO!ÁRIO 

 

Questionário 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar o grau de adequação das atividades de 

desenvolvimento de produtos (serviços) de sua empresa ao modelo de processo de inovação em 

serviços desenvolvido por Hull e Tidd (2003)1. Esse modelo (ou framework) tem por objetivo ser 

um modelo genérico para desenvolvimento e entrega de serviços inovadores, representando 

um conjunto de práticas comuns ao processo de inovação em serviços.  

 

Tempo do respondente na empresa: (  ) menos que 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) mais que 5 anos 

Cargo exercido: (  ) técnico  (  ) coordenação/liderança  (  ) gerência  (  ) diretoria 

Email para contato: ___________________________________________ 

Área: ( ) Marketing  ( ) Desenvolvimento  ( ) Financeiro  ( ) Serviço ao Cliente 

 (selecione a área funcional mais próxima de suas atividades na empresa) 

Para realização da pesquisa gostaria de contar com a sua colaboração para responder às 

perguntas a seguir. Para cada pergunta, você classificará sua empresa em uma escala de 1 – 5 

conforme a frequência abaixo: 

• 1 = raramente (0% - 19%) 

• 2 = às vezes (20% - 39%) 

• 3 = cerca de metade do tempo (40% - 59%) 

• 4 = frequentemente (60% - 79%) 

• 5 = quase sempre (80% - 100%) 

                                                

1 HULL, F. M.; TIDD, J. A composite framework of product development and delivery effectiveness in services. 

In: HULL, F. M.; TIDD, J. (Org.). Service innovation: organizational responses to technological 

opportunities and market imperatives. Londres, Inglaterra: Imperial College Press, 2003, p. 343-370. 
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A pesquisa visa identificar práticas, e não políticas ou aspirações, então, por favor, procure 

responder cada pergunta a partir de sua experiência na empresa ou sua percepção. Obrigado pela 

atenção e colaboração. 

Caso não disponha de tempo para responder ao questionário de uma só vez, você 

poderá fazê-lo aos poucos. Se assim preferir E!VIE as respostas preenchidas até determinado 

momento e prossiga, mais tarde, quando desejar. As respostas já E!VIADAS estarão sempre 

disponíveis e poderão ser modificadas a qualquer momento. Sugerimos adicionar a página 

contendo o questionário à sua seção de Favoritos. 

IMPORTA!TE: Se desejar poderá me contatar no email: lm7k@yahoo.com.br . 
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Perguntas: 

 

Variável 

da 

Pesquisa 

!um. Pergunta Escala 

(marque o desejado) 

  A!TECEDE!TES  

 1 Com que frequência sua empresa tem dado importância nos 

últimos 5 anos a .......? 

 

TPDC 1.1 - Treinamento em melhoria de processos. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

PCP 1.2 - Utilização de um cargo específico (ou função) para a chefia de 

desenvolvimento de produtos (serviços). 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

PCP 1.3 - Importância do papel dos gerentes de projetos. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

PCP 1.4 - Redução de níveis hierárquicos. 

 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

  CAPACITADORES ORGÂ!ICOS  

 2 Com que frequência sua empresa tem dado importância nos 

últimos 5 anos a .....? 

 

EMF 2.1 -Utilização de equipes multifuncionais. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

EMF 2.2 -Participação do setor de pós-vendas (apoio aos clientes) no 

desenvolvimento dos produtos (serviços). 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

EMF 2.3 - Utilização de facilitadores (coaching) para ajudar equipes 

multifuncionais a melhorar seu trabalho em equipe. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

EMF 2.4 -Reorganização de tarefas para facilitar a passagem de controle 

das mesmas de uma pessoa (ou setor) para outra pessoa (ou setor). 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

PFRD 2.5 - Colocação de funções (ou atividades) complementares em um 

mesmo espaço físico ou espaços próximos. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

RGP 2.6 - Premiação (de qualquer tipo) de equipes de projeto. 

 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

  ESTRATÉGIA  
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 3 Com que frequência a estratégia de sua empresa  nos últimos 

5 anos tem sido focada em: 

 

RRR 3.1 -Realização de mudanças substanciais em serviços existentes. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

RRR 3.2 -Realização de mudanças rápidas em serviços existentes. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

Variável 

da 

Pesquisa 

!um. Pergunta Escala 

(marque o desejado) 

  !ÚCLEO OPERACIO!AL  

 4.1 Com que frequência a sua área (de acordo com sua área de 

trabalho na empresa, informada no início do questionário) se 

envolve nas seguintes fases do desenvolvimento de produtos 

(serviços)? 

 

ESA 4.1.1 - Fase de concepção do produto (serviço). (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

ESA 4.1.2 - Fase imediatamente antes da entrega do produto (serviço)  para 

o setor de vendas. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

ESA 4.1.3 - Fase pós-venda. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

 4.2 Visando ao desenvolvimento de produtos (serviços), com que 

frequência sua empresa tem se engajado, nos últimos 5 anos, 

nas seguintes atividades ? 

 

CDP 4.2.1 -Identificação das melhores práticas (benchmarking) dos 

concorrentes. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.2 -Uso de processos estruturados para identificação de 

necessidades dos clientes e tradução desses em requisitos de 

produtos (serviços).  

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.3 -Definição de critérios de desempenho para avaliar o andamento 

de projetos de desenvolvimento. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.4 -Definição de padrões de desempenho para produtos (serviços). (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.5 - Utilização de revisões sistemáticas de projetos de 

desenvolvimento de produtos (serviços) 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.6 -Mapeamento de processos para reduzir as atividades que não (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 
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agregam valor aos serviços. 

CDP 4.2.7 -Melhoria da documentação de processos (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.8 -Mensuração da conformidade de processos (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CDP 4.2.9 -Utilização sistemática da prática de melhoria contínua de 

processos 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

 4.3 Com que frequência sua empresa tem dado importância nos 

últimos 5 anos a ....? 

 

TIC 4.3.1 -Comunicação interna via e-mail ou outro recurso de redes de 

computadores. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

TIC 4.3.2 -Atualização dos atuais sistemas de TI da empresa. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

TIC 4.3.3 - Utilização de sistemas informatizados de gestão e/ou  sistemas 

especialistas. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

Variável 

da 

Pesquisa 

!um. Pergunta Escala 

(marque o desejado) 

TIC 4.3.4 -Banco de dados distribuídos on-line para  as diversas funções 

empresariais. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

TIC 4.3.5 - A utilização de um único software (comum, utilizado por todos 

na empresa) para  gerência de projetos. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

TIC 4.3.6 - A utilização de um único software (comum, utilizado por todos 

na empresa) para mapeamento de processos. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

TIC 4.3.7 - Construção de bases de dados on-line a partir de lições 

aprendidas e  modelos (templates) de melhores práticas. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

  I!TEGRAÇÃO DE SISTEMAS  

 5. Com que frequência sua empresa usa de forma sistemática as 

seguintes abordagens: 

 

CIR 5.1 -Envolve os clientes de forma antecipada no processo de 

desenvolvimento de serviços, direcionando o projeto de produtos 

para o atendimento às necessidades dos clientes.  

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.2 -Prioriza os requisitos conflitantes de produtos (serviços) a partir (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 



 

149

da voz do cliente  

CIR 5.3 - Analisa o custo-benefício das inovações, ou seja, identifica 

quais são as vantagens competitivas, geradas por inovações, que o 

cliente está disposto a pagar  

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.4 -Transfere as lições aprendidas em atividades prévias para outras 

pessoas, de modo que elas possam utilizar a base existente de 

conhecimento para atingir  objetivos mais ambiciosos. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.5 -Revisa projetos  para garantir a conformidade com o planejado. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.6 -Mantém abertos os canais de comunicação para todas as funções 

e níveis hierárquicos na organização. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.7 -Incentiva a importância tanto da especialização quanta da visão 

sistêmica. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.8 -Enxerga o conhecimento, obtido interna e externamente, como 

uma fonte de vantagem competitiva relevante para a organização  

 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

CIR 5.9 -Comporta-se como um bom parceiro de fornecedores, 

provedores externos de serviço  e clientes, criando e mantendo 

parcerias em que ambos os lados ganham. 

 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

Variável 

da 

Pesquisa 

!um. Pergunta Escala 

(marque o desejado) 

  TAREFA  

 6 Com que frequência a estratégia da empresa nos últimos 5 

anos esteve focada em: 

 

GNI 6.1 -Desenvolvimento de produtos (serviços) realmente novos. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

  CO!TEXTO  

 7.1 Verificação da presença formal na organização da função de 

desenvolvimento do produto: 

 

ODI 7.1.1 Com que frequência sua empresa mantém cargos específicos para (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 
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as pessoas que são responsáveis por diferenciar seus serviços 

daqueles de seus competidores? 

 7.2 Com que frequência o mercado de sua empresa tem sido  

transformado como decorrência de...... ? 

 

DASE 7.2.1 Aumento da complexidade tecnológica dos serviços. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DASE 7.2.2 Maior velocidade de introdução de produtos (no mercado). (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DASE 7.2.3 Maior exigência de compatibilidade dos produtos (serviços) com 

outros produtos (serviços) já existentes 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DASE 7.2.4 Exigência de maior customização. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DASE 7.2.5 Aumento da globalização. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DASE 7.2.6 Exigência de  maior qualidade. 

 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

  DESEMPE!HO  

 8.1 Inovações em produtos (serviços): com que freqüência os 

produtos (serviços) de sua empresa tem sido modificados nos 

últimos 5 anos em termos de ......? 

 

DPI 8.1.1 Incorporação de novos atributos nos serviços. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.1.2 Melhorias dos presentes atributos (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.1.3 Maior qualidade. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.1.4 Crescimento da quantidade de diferentes componentes. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.1.5 Uso mais fácil pelo cliente após a compra. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.1.6 Tempo menor entre a concepção e o teste de mercado do produto (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

Variável 

da 

Pesquisa 

!um. Pergunta Escala 

(marque o desejado) 

DPI 8.1.7 Tempo menor entre o teste de mercado e a produção em larga 

escala do produto. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.1.8 Menores custos de desenvolvimento do produto. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

 8.2 Inovações em processos de prestação de serviços: com que  
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frequência os processos de prestação de serviços de sua 

empresa tem sido modificados nos últimos 5 anos em termos 

de ......? 

DPI 8.2.1 Menor tempo de resposta às solicitações de  pedidos de serviços 

já existentes. 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.2.2 Menor tempo de atendimento (ajustes) a reclamações. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.2.3 Redução dos custos de prestação dos serviços. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.2.4 Maior qualidade do processo de prestação de serviços (menos 

reclamações de clientes). 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.2.5 Melhoria dos serviços de suporte de pós-venda. (  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

DPI 8.2.6 Maior conformidade com o processo e com os procedimentos de 

produtos (serviços) 

(  )1  (  )2  (  )3  (  )4  (  )5 

 

Abreviaturas das Variáveis da Pesquisa: 

• TPDC: treinamento em processo de desenvolvimento concorrente 

• PCP: papel do campeão de projetos 

• EMF: equipes multifuncionais. 

• PFRD: proximidade física dos recursos de desenvolvimento. 

• RGP: recompensas grupais. 

• RRR: estratégia de reprojeto rápido e reiterativo.  

• ESA: envolvimento simultâneo antecipado. 

• CDP: controles dinâmicos (in process) de processos. 

• TIC: tecnologia da informação computacional. 

• CIR: capacidade de integração recíproca. 

• GNI: grau de novidade da inovação. 

• ODI: Organização da função desenvolvimento de inovações.  

• DASE: Dinamismo do ambiente no setor econômico. 

• DPI: Desempenho do processo de inovação. 

 

FIM
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   Escala:  

               1 = raramente (0% - 19%) 

               2 = às vezes (20% - 39%) 

               3 = cerca de metade do tempo (40% - 59%) 

               4 = frequentemente (60% - 79%) 

               5 = quase sempre (80% - 100%) 

 

 

 

 



 

153

APÊ!DICE II – LISTA DE TEMAS 

 

Componente 

do modelo de 

Hull e Tidd 

(2003) 

relacionado 

Tema Qualificação do tema Explicação da qualificação 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento em 

processo de 

desenvolvimento 

concorrente 

(TPDC) 

Treinamento em melhoria de 

processos. 

Representa a educação e treinamento 

aplicado aos funcionários de modo 

torná-los mais conscientes das 

mudanças organizacionais, 

permitindo assim a quebra de 

barreiras burocráticas na empresa. 

Por exemplo, quando um funcionário 

é educado ou treinado em algo novo, 

como esse for executar um novo tipo 

de teste de software, o funcionário 

poderá executar novas atividades que 

serão úteis a empresa.  

Papel do campeão 

de projetos (PCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização de um cargo 

específico (ou função) para a 

chefia de desenvolvimento 

de produtos (serviços). 

Representa o papel do campeão de 

projetos, o qual ajudará a transformar 

as atitudes e práticas, que na função 

de chefia ajudará a atravessar as 

barreiras hierárquicas existentes.  

Importância do papel dos 

gerentes de projetos. 

 

 

 

Representa o papel do campeão de 

projetos, o qual ajudará a transformar 

as atitudes e práticas, que na função 

de gerente de projetos ajudará a 

atravessar as barreiras hierárquicas 
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  existentes, permitindo assim 

transformar a empresa em uma 

organização baseada em projetos. 

Redução dos níveis 

hierárquicos. 

Representa o papel do campeão de 

projetos, o qual ajudará a transformar 

as atitudes e práticas, que na função 

de líderes ou de funcionários 

experientes ajudará a atravessar as 

barreiras hierárquicas existentes e 

reduzir os níveis hierárquicos.. 

Capacitadores 

orgânicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes 

multifuncionais 

(EMF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização de equipes 

multifuncionais. 

Representa utilização de equipes 

multifuncionais pela empresa, 

permitindo assim o uso de 

funcionários de áreas distintas ao 

redor de uma tarefa comum. Por 

exemplo, se um cliente requisita um 

teste completo em seu aplicativo se 

fará necessário especialistas de testes 

de áreas distintas, tal como unir 

especialistas em testes funcionais 

com especialistas em testes de 

desempenho e com especialistas em 

testes de usabilidade.  

Participação do setor de pós-

vendas (apoio aos clientes) 

no desenvolvimento dos 

produtos (serviços). 

Representa utilização de equipes 

multifuncionais pela empresa em 

projetos de desenvolvimento de 

novos produtos, no qual a 

participação de funcionários do setor 

de pós-vendas se faz presente. 

Utilização de facilitadores Representa a utilização de 



 

155

 

 

 

 

(coaching) para ajudar 

equipes multifuncionais a 

melhorar seu trabalho em 

equipe. 

facilitadores, especialistas ou 

funcionários experientes em como 

trabalhar de forma multifuncional 

para apoiar as equipes 

multifuncionais. 

Reorganização de tarefas 

para facilitar a passagem de 

controle das mesmas de uma 

pessoa (ou setor) para outra 

pessoa (ou setor). 

Representa a reorganização de tarefas 

de modo a facilitar a passagem das 

mesmas tarefas para outra pessoa (ou 

setor) quando se faz uso de equipes 

multifuncionais. Por exemplo, se em 

uma equipe multifuncional alguém 

vai ser substituído e realocado para 

outra equipe, se faz necessário 

organizar o que e como será passado 

para outra pessoa.  

Proximidade 

física dos recursos 

de 

desenvolvimento 

(PFRD) 

Colocação de funções (ou 

atividades) complementares 

em um mesmo espaço físico 

ou espaços próximos. 

Representa a organização da equipe 

que passa a trabalhar em um mesmo 

espaço físico comum de modo a 

melhorar a comunicação, pois 

dúvidas, questões ou problemas 

podem resolvidos de forma imediata 

pelo fato dos membros da equipe 

estarem próximos. 

Recompensas 

grupais (RGP) 

Premiação (de qualquer tipo) 

de equipes de projeto. 

    

Representam os incentivos, 

recompensas ou prêmios dados aos 

membros de uma equipe que tem 

como objetivo melhorar e estimular o 

desempenho pessoal e em grupo. 

Estratégia 

 

Estratégia de 

reprojeto rápido e 

Realização de mudanças 

substanciais em serviços 

Representa o reprojeto dos serviços e 

aperfeiçoamento substancial e 
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reiterativo (RRR) existentes. constante do serviço a cada novo 

projeto de serviços. 

Realização de mudanças 

rápidas em serviços 

existentes. 

Representa o reprojeto dos serviços e 

aperfeiçoamento em curto espaço de 

tempo (ou rápido) do serviço a cada 

novo projeto de serviços. 

!úcleo 

operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento 

simultâneo 

antecipado (ESA) 

Fase de concepção do 

produto (serviço).  

Representa a estruturação dos 

processos de inovação dos produtos 

(serviços) de forma “concorrente” ao 

invés de “serialmente” de modo que a 

o incremento de geração de ideias (e 

novas alternativas de 

desenvolvimento de projetos) 

acontece desde a fase de concepção. 

Fase imediatamente antes da 

entrega do produto (serviço)  

para o setor de vendas.  

Representa a estruturação dos 

processos de inovação dos produtos 

(serviços) de forma “concorrente” ao 

invés de “serialmente” de modo que a 

o incremento de ideias aconteça 

desde fase imediatamente antes da 

entrega do produto para o pós-venda.  

Fase pós-venda.  Representa a estruturação dos 

processos de inovação dos produtos 

(serviços) de forma “concorrente” ao 

invés de “serialmente” de modo que a 

o incremento de ideias aconteça na 

fase de pós-venda, de modo que 

novas versões do produtos sejam 

aperfeiçoadas. 

Controles Identificação das melhores Representam os controles internos e 
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dinâmicos (in 

process) de 

processos (CDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práticas (benchmarking) dos 

concorrentes. 

padronização das atividades dos 

projetos das equipes multifuncionais 

mediante o uso de melhores práticas 

já aplicadas pelos concorrentes, 

permitindo assim a geração de novas 

ideias no projeto. Uma atividade ou 

uma técnica utilizada pelo 

concorrente pode ser extremamente 

útil ao projeto. 

Uso de processos 

estruturados para 

identificação de 

necessidades dos clientes e 

tradução desses em 

requisitos de produtos 

(serviços). 

Representam o uso de processos 

estruturados para identificação das 

necessidades dos clientes (requisitos) 

pela equipe. 

Definição de critérios de 

desempenho para avaliar o 

andamento de projetos de 

desenvolvimento. 

Representam a definição e uso de 

critérios para avaliar o desempenho 

dos projetos.  

Definição de padrões de 

desempenho para produtos 

(serviços). 

Representam a definição e uso de 

critérios para avaliar o desempenho 

dos novos produtos (serviços) criados 

e/ou ofertados. 

Utilização de revisões 

sistemáticas de projetos de 

desenvolvimento de 

produtos (serviços) 

Representam os controles internos e 

padronização das atividades dos 

projetos das equipes multifuncionais 

mediante a utilização de revisões 

sistemáticas dos projetos. Isto 

permite corrigir problemas a 
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acompanhar o andamento dos 

projetos. 

Mapeamento de processos 

para reduzir as atividades 

que não agregam valor aos 

serviços. 

Representam o mapeamento dos 

processos/atividades visando reduzir 

atividades que  não agregam valor 

aos serviços.  

Melhoria da documentação 

de processos. 

Representa os controles internos e 

padronização das atividades dos 

projetos das equipes multifuncionais 

mediante a melhoria da 

documentação de processos, o que 

refletirá o conhecimento explícito 

adquirido e utilizado no projeto. 

Mensuração da 

conformidade de processos. 

Representa os controles internos e 

padronização das atividades dos 

projetos das equipes multifuncionais 

mediante a análise e mensuração o 

quão o processo está em 

conformidade com os padrões da 

empresa e com o que está 

documentado. 

Utilização sistemática da 

prática de melhoria contínua 

de processos. 

Representa os controles internos das 

atividades dos projetos das equipes 

multifuncionais mediante a utilização 

da prática análise e melhoria continua 

dos processos. 

Tecnologia da 

informação 

computacional 

(TIC) 

Comunicação interna via e-

mail ou outro recurso de 

redes de computadores. 

Representa o uso de e-mail ou de 

outro recurso de redes como 

tecnologia computacional em 

serviços.  
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Atualização dos atuais 

sistemas de TI da empresa. 

Representa a constante atualização 

dos atuais dos sistemas de TI da 

empresa.  

Utilização de sistemas 

informatizados de gestão 

e/ou  sistemas especialistas. 

Representa o de uso sistemas 

especialistas como tecnologia 

computacional em serviços.  

Banco de dados distribuídos 

on-line para  as diversas 

funções empresariais. 

Representa o uso de banco de dados 

distribuídos como tecnologia 

computacional em serviços.  

A utilização de um único 

software (comum, utilizado 

por todos na empresa) para  

gerência de projetos. 

Representa o uso de  um software 

comum a toda empresa para 

gerenciamento de projetos. 

A utilização de um único 

software (comum, utilizado 

por todos na empresa) para 

mapeamento de processos. 

Representa o uso de  um software 

comum a toda empresa para 

mapeamento de processos. 

Construção de bases de 

dados on-line a partir de 

lições aprendidas e  modelos 

(templates) de melhores 

práticas 

Representa o uso de  um software 

comum a toda empresa para 

mapeamento de processos. 

Integração de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de 

integração 

recíproca (CIR) 

 

 

 

 

 

Envolve os clientes de forma 

antecipada no processo de 

desenvolvimento de 

serviços, direcionando o 

projeto de produtos para o 

atendimento às necessidades 

dos clientes. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante o 

envolvimento antecipado do cliente 

no processo de desenvolvimento de 

serviços, que passam a ser 

direcionados as necessidades desses. 

Prioriza os requisitos Representa o trabalho em múltiplas 
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conflitantes de produtos 

(serviços) a partir da voz do 

cliente. 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante priorização 

de requisitos conflitantes de serviços 

a partir das necessidades dos clientes. 

Analisa o custo-benefício 

das inovações, ou seja, 

identifica quais são as 

vantagens competitivas, 

geradas por inovações, que o 

cliente está disposto a pagar. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante a 

identificação das vantagens 

competitivas que o cliente está 

disposto a pagar pelo serviço. 

Transfere as lições 

aprendidas em atividades 

prévias para outras pessoas, 

de modo que elas possam 

utilizar a base existente de 

conhecimento para atingir  

objetivos mais ambiciosos. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante a 

transferência de lições aprendidas 

para outras pessoas, para que essas 

possam atingir novos objetivos. 

Revisa projetos para garantir 

a conformidade com o 

planejado. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante a revisão 

planejada que garanta a conformidade 

do projeto com o que foi planejado.  

Mantém abertos os canais de 

comunicação para todas as 

funções e níveis hierárquicos 

na organização. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante a abertura 

dos canais de comunicação para todas 

as funções e níveis hierárquicos na 

organização. 

Incentiva a importância 

tanto da especialização 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 
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quanta da visão sistêmica. cadeia de valor, mediante o incentivo 

tanto da especialização quanta da 

visão sistêmica. 

Enxerga o conhecimento, 

obtido interna e 

externamente, como uma 

fonte de vantagem 

competitiva relevante para a 

organização. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante a 

visualização do conhecimento, obtido 

interna e externamente, como uma 

fonte de vantagem competitiva 

relevante para a organização. 

Comporta-se como um bom 

parceiro de fornecedores, 

provedores externos de 

serviço  e clientes, criando e 

mantendo parcerias em que 

ambos os lados ganham. 

Representa o trabalho em múltiplas 

funções e em diversos níveis da 

cadeia de valor, mediante o 

comportamento como um bom 

parceiro de fornecedores, provedores 

externos de serviço e clientes. 

Tarefa Grau de novidade 

da inovação 

(GNI) 

Desenvolvimento de 

produtos (serviços) 

realmente novos. 

Representa a contenção e a 

moderação de possíveis efeitos 

oriundos de serviços inovadores, bem 

como a existência de produtos 

realmente novos. 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização da 

função 

desenvolvimento 

de inovações 

(ODI) 

Com que freqüência sua 

empresa mantém cargos 

específicos para as pessoas 

que são responsáveis por 

diferenciar seus serviços 

daqueles de seus 

competidores.  

Representa se a organização criou 

cargos/funções específicos para 

diferenciar seus serviços daqueles de 

seus competidores. 

Dinamismo do 

ambiente no setor 

Aumento da complexidade 

tecnológica dos serviços.  

Representa a influência do 

dinamismo do ambiente do setor 
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econômico 

(DASE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

econômico nos serviços inovadores 

criados/executados, neste caso 

originário do aumento da 

complexidade tecnológica dos 

serviços. Casos de aquisições de 

empreses de Testes de Software que 

foram compradas por outras empresas 

de TI, como a Mercury que foi 

comprada pela HP, influenciou no 

mercado de testes de software 

mundial.  

Maior velocidade de 

introdução de produtos (no 

mercado). 

Representa a influência do 

dinamismo do ambiente do setor 

econômico nos serviços inovadores 

criados/executados, neste caso 

originário da maior velocidade de 

introdução de produtos (no mercado). 

A introdução de novos 

produtos/ferramentas de testes no 

mercado, que oferecem novos 

serviços de testes a partir destes, em 

prazos cada vez mais curtos, é um 

caso típico. 

Maior exigência de 

compatibilidade dos 

produtos (serviços) com 

outros produtos (serviços) já 

existentes.  

Representa a influência do 

dinamismo do ambiente do setor 

econômico nos serviços inovadores 

criados/executados, neste caso 

originário de uma maior exigência de 

compatibilidade dos produtos 

(serviços) com outros produtos 
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(serviços) já existentes. O caso onde 

o cliente possui uma ferramenta de 

testes de performance mas que não 

sabe usá-la e resolve contratar uma 

empresa especializada em nesse tipo 

de teste, se fazendo necessário 

compatibilizar o serviço oferecido 

com a ferramenta existente.  

Exigência de maior 

customização.  

Representa a influência do 

dinamismo do ambiente do setor 

econômico nos serviços inovadores 

criados/executados, neste caso 

originário da exigência de maior 

customização dos serviços 

oferecidos. 

Aumento da globalização.  Representa a influência do 

dinamismo do ambiente do setor 

econômico nos serviços inovadores 

criados/executados, neste caso 

originário da globalização dos 

serviços. O caso de serviços off shore 

de teste se encaixa bem, onde por 

exemplo uma empresa inglesa 

contrata desenvolvedores indianos e 

testadores brasileiros. Neste caso 

empresas brasileiras de teste passam 

a concorrer com outras mundiais. 

Exigência de maior 

qualidade. 

Representa a influência do 

dinamismo do ambiente do setor 

econômico nos serviços inovadores 
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criados/executados, neste caso 

originário da exigência do mercado 

pelo aumento do nível de serviço 

oferecido. 

Desempenho 

do processo de 

inovação (DPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempenho do 

processo de 

inovação (DPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporação de novos 

atributos nos serviços. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante a 

incorporação de novos atributos, ou 

características, dos serviços 

inovadores.  

Melhorias dos presentes 

atributos. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante a 

melhoria dos atributos, ou 

características, dos serviços 

inovadores. 

Maior qualidade.  Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante o 

aumento da qualidade dos processos 

inovadores. 

Crescimento da quantidade 

de diferentes componentes. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante o 

crescimento da quantidade de 

diferentes componentes dos 

processos inovadores.  

Uso mais fácil pelo cliente 

após a compra. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante o uso 

mais fácil pelo cliente após a compra 

dos produtos(serviços) inovadores 

pelo cliente. 

Tempo menor entre a 

concepção e o teste de 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante a 
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mercado do produto. disponibilização do produto com um 

tempo menor entre a concepção e o 

teste de mercado do produto 

(serviço). 

Tempo menor entre o teste 

de mercado e a produção em 

larga escala do produto. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante a 

disponibilização do produto com um 

tempo menor entre o teste de 

mercado e a produção em larga escala 

do produto. 

Menores custos de 

desenvolvimento do 

produto. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante 

menores custos de desenvolvimento 

do produto (serviço). 

Menor tempo de resposta às 

solicitações de  pedidos de 

serviços já existentes. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante um 

menor tempo de resposta às 

solicitações de  pedidos dos serviços 

inovadores. 

Menor tempo de 

atendimento (ajustes) a 

reclamações. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante um  

menor tempo de atendimento 

(ajustes) a reclamações 

Redução dos custos de 

prestação dos serviços.  

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante uma 

redução dos custos de prestação dos 

serviços.  

Maior qualidade do processo 

de prestação de serviços 

(menos reclamações de 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante uma 

maior qualidade do processo de 
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clientes).  prestação de serviços, com menos 

clientes reclamando. 

Melhoria dos serviços de 

suporte de pós-venda. 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante uma 

melhoria dos serviços de suporte de 

pós-venda. 

Maior conformidade com o 

processo e com os 

procedimentos de produtos 

(serviços). 

Representa o desempenho do 

processo de inovação mediante uma 

maior conformidade com o processo 

e com os procedimentos de produtos 

(serviços) 
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APÊ!DICE III – TRA!SCRIÇÃO DAS !ARRATIVAS 

ENTREVISTA 01 

Local: sede da iTeste no Rio de Janeiro 

Das 11:15 as 11:55 em 2010-12-15 

Projeto-alvo da entrevista: BTR da Bélgica 

Entrevistado do sexo Masculino. 

Tempo médio de transcrição: 14 horas (no total). 

Dois arquivos de áudio gravado compõem a entrevista. Tempo total: 27:52. 

Observação: na mesma mesa/sala havia outro analista/consultor sênior que passou uma 

boa parte do tempo sentado ao lado do entrevistado (cerca de 50% do tempo) calado. A 

narrativa teve algumas interrupções: 

 

 

 

Quem fala: Mestrando 

/ Entrevistado 

Texto da !arrativa 

Mestrando Essa é a primeira entrevista. Obrigado. A ideia é você falar sobre o projeto da Bélgica 

sob o ponto de vista de inovação em serviços. Como já passei uma definição serviços 

para você antes que vai te ajudar bastante, e a ideia é ajudar a você a contar essa 

historinha, mas eventualmente vou fazer uma pergunta ou outra. 

Se tiver de interromper não há problema. “Relaxa”. Não tem problema. 



 

168

Entrevistado É...projeto que... 

 

< interrupção: telefone tocou > 

 

É uma correria. Vou falando como der, certo?  

 

(...) 

 

Esse projeto BTR foi na empresa que eu trabalha antes, e que conseguiu fazer a 

prospecção dele e viu potencial para pegar esse projeto de teste. Isso foi antes de vir 

para iTeste. 

 

Então quando viemos para iTeste continuamos nesse projeto.  

 

Esse projeto é desenvolvido na Índia. Todo desenvolvido na Índia e a gestão dele todo 

na Bélgica e a gente testa aqui no Brasil. 

 

Como todos sabem, logicamente eles procuraram terceirizar por conta do custo da mão 

de obra. Como todos sabem o custo de mão de obra é elevado para eles por conta de 

ser em euro. 

 

A ideia era manter a qualidade dos projetos sem que onerasse ainda mais. 

 

E quando a gente começou a testar, a gente viu que o sistema deles tinha uma 

complexidade um pouco elevada.  

 

Então de início o belga, que é o gestor do projeto, veio ao Brasil e ajudou a gente a 

conhecer a ferramenta. Mostrou o funcionamento e viu como era que a gente fazia os 

testes. Ele passou no Brasil na 1ª vez ficando cerca de um mês se não me engano.  

 

Mestrando O projeto começou mais ou menos um ano atrás? 
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Entrevistado Dois anos praticamente. Há dois anos e pouco que existe esse o projeto. 

 

De lá pra cá tem ganhado muita confiança na aceitação de qualidade dele. 

 

Tirou um pouco da ideia de que os indianos desenvolviam corretamente e que eles não 

conseguiam fazer a aceitação coerente com ideia do que deveria ser uma especificação 

planejada.  

 

< interrupção longa por cerca de 5 minutos: telefone tocou > 

 

Onde nós estávamos? Você consegue lembrar? 

 

Mestrando Você estava mostrando as razões econômicas do projeto. Pode continuar. 

Entrevistado O projeto começou com essa ideia de corte de custos e tentar manter padrão de 

qualidade.  

 

Então a gente começou a testar e veio logo o belga no início, para mostrar a 

ferramenta, mostrar como era o desenvolvimento, como ele funcionava.  

 

E tinha um grau de dificuldade: as pessoas envolvidas no projeto conhecem inglês 

técnico, mas não dominam o inglês. 

 

O belga fala inglês. A ferramenta é em inglês. Os indianos falam em inglês. Eles 

dominam o inglês. 

 

Mestrando Mas como foi que a empresa fez? Treinou o pessoal em inglês? Fez alguma por fora? 

Como é que a empresa fez? 
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Entrevistado Foi meio que  (...) 

 

A principal analista que estava envolvida no projeto, ela conhece bastante de inglês. 

Mas ela não tem prática do uso de inglês. 

 

Foi um aprimoramento pessoal. Eu diria assim, que tenho um inglês médio, mediano. 

Mas eu entendo bastando do que eu ouço, somente não consigo me expressar muito 

bem em inglês. 

 

Então o pessoal foi meio que pegando aos poucos. Ele viu que a gente tinha 

dificuldade, mas ele viu que não iria interferir devido ao nível de inglês que a gente 

tinha. 

 

O hoje projeto tem três pessoas que entendem bem de inglês. Agora cresceu um pouco 

mais esse lado do inglês do que até a técnica de teste. 

Mestrando Mas teve alguém que ajudou vocês internamente nessa fase? A própria analista ajudou 

e liderou isso daí? 

Entrevistado Com certeza. A gente se ajudou muito nesse processo de início. No conhecimento da 

ferramenta. Em lidar com o belga. O próprio Ricardo ajudou bastante a gente nisso. Ele 

entende bem de inglês.  

Mestrando Então ele entrou nesse momento fazendo um papel nesse momento inicial mais de 

help. Certo? Passando a experiência dele nesse... 

Entrevistado Exato. Conversando com belga também. Nós fazíamos reuniões muito periódicas com 

o belga no início até ele sentir segurança no que a gente tava fazendo.  

 

Hoje em dia eu diria que ele vem mais ao Brasil para mais para viajar do que para 

trabalhar. 

Entrevistado e 

Mestrando 

 

< risos de ambas as partes > 

Entrevistado É sério.  

Mestrando E a equipe ficava toda numa mesma sala?  

Entrevistado Sim. 

Mestrando Ficava todo mundo perto se olhando? 
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Entrevistado Sempre sentou todo mundo junto pra teste. É meio que na comunicação oral. “Esse 

problema, como é que é essa tela?” 

“Saiu funcionalidade nova?” 

Sempre se procura manter o contato constante “perto a perto” mesmo.  

Mestrando Então ter o contato visual era fundamental mesmo? 

Entrevistado Sim. Sim. Eu diria que fundamental. 

Entrevistado Nesse projeto o que vejo como inovação além da distância da gestão e de 

desenvolvimento, é justamente o fato de que para o cliente tornou a visão dele mais 

nítida de onde estavam nascendo os problemas. 

O problema não era especificação, o problema não era homologação que ele fazia de 

aceitação final. O problema todo acontecia no desenvolvimento e ele não tinha esse 

tipo de conhecimento. 

Nisso ele batia muito na tecla de “algum problema aconteceu? Não é possível, vocês 

não testaram direito? Porque tanto bug? Da onde vêem esses bugs? São bugs reais?”. 

Com o tempo ele foi pegando confiança no que a gente faz e dirigiu um pouco mais o 

lado de gestão e acompanhamento mais próximo, incluindo o pessoal da índia.  

Por isso eu acredito que tenha sido alguma coisa de inovação para o cliente. Ele tirou o 

foco do problema, de onde ele achava que estava o problema para onde estava 

ocorrendo o problema real.  

Mestrando Me diz uma coisa: como era a formação da equipe? 

Entrevistado Você diz a formação da equipe, você diz escolaridade? 

Mestrando Não, quero dizer: tinha um especialista em uma coisa, outro mais em outra. Como era 

essa equipe que se montou aí? A ideia era entender o perfil dela. 
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Entrevistado A gente trabalha com testes funcionais desde o início. É o básico. Teste funcional é 

alguma coisa que a gente procura sempre fazer em qualquer tipo de projeto.  

 

Por exemplo, eu diria que a equipe formada no início do projeto era a maior parte 

formada por gente muito boa de criação de testes e de planejamento de testes. Algumas 

pessoas conheciam automação também, apesar da particularidade dele não aplicarem 

automação devido a integração com OpenOffice, pois era algo que não pegava muito 

bem as ferramentas de automação mas, eram pessoas também que conheciam 

automação. Eram pessoas vividas já na área de testes.  

 

Havia gente nova no inicio? Não. Acho que todos já possuíam alguma carga em testes.  

Hoje tem uma pessoa entrando na equipe. 

A equipe hoje é formada por duas analistas, uma sênior e uma pleno, e uma que está 

começando agora. Está aprendendo a ferramenta ainda. Está começando os testes 

agora. 

Mestrando Quando você fala ferramenta você diz?...Aplicação? 

Entrevistado Isso, aplicação desenvolvida. 

Essa pessoa está conhecendo agora... 

Ela manda muito bem no inglês, mas em testes ainda é uma pessoa júnior. A gente está 

botando ela pra crescer com os testes dessa aplicação. 

Entendeu? 

Mestrando 

 

Entendi. Legal. 

Me diz uma coisa: como as coisas aconteciam? Cada um dividia as tarefas ou era 

sequencial? Como era a organização desses testes? Cada um pegava um pouquinho ou 

era uma fila indiana? 
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Entrevistado A gente desde o início procurou deixar formalizado a forma que seria liberado o 

sistema para que a gente pudesse testar. 

 

Ele mandava pra gente um documento, Word mesmo, com tudo que havia sido 

planejado para ser liberado, o que foi liberado realmente para teste, funcionalidades 

novas, o que havia de reteste, vinha tudo nesse documento consolidado. 

 

E de acordo com aquele o documento a gente dividia: funcionalidades novas testa 

analista sênior, reteste dá para pegar júnior (faz reteste), a parte de regressão a gente 

pega todo mundo junto e divide por módulos.  

A gente procurava se planejar sempre que recebia esse documento de demandas dele.  

No início do projeto isso não tinha uma regularidade de tempo. Não havia uma coisa 

planejada pra ciclos de teste.  

Era alguma coisa esporádica e ele combinava: “daqui a três semanas a gente faz  check 

up de como está à situação”.  

Hoje em dia é diferente. Como a Índia desenvolve em Scrum, a gente tem também um 

sprint, não é muito largo, não muito curtinho, é um sprint de 1 mês. 

Isso porque a gente sabe que hoje as versões liberadas tem um prazo de 1 mês para ser 

cumprido. E aí a gente procura adequar a equipe, adequar, não digo a alocação, mas a 

dedicação do funcionário vem um pouco também do escopo em cima da versão. A 

gente combina isso. 

Mestrando Você chama sprint o que?  

Entrevistado É o período de teste que a gente tem de acordo com o que eles desenvolvem, para estar 

sempre fazendo ciclos.  

Mestrando Me diz uma coisa: e na realidade por conta disso vocês acabaram tendo ciclos 

definidos e que não podiam ser longos por conta do scrum  não é? É porque com o 

scrum tem de ser alguma coisa mais curta não é? 

Entrevistado É, exato. Normalmente o período de scrum é de uma ou duas semanas. Mas nesse 

projeto eles fazem o período de um mês. Então normalmente quando eles estão 

desenvolvendo um novo módulo, a gente está testando um outro módulo, ou alguma 

nova funcionalidade ou reteste no período de um mês. A gente vai intercalando com 

eles. Digo intercalando com a Índia, isto é, com o desenvolvimento com a Índia. 

Mestrando Entendi. Agora me diz uma coisa: desde o início dos testes o usuário queria 

acompanhar. Então a participação do usuário já ocorreu bem desde o início do projeto 

mesmo? 
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Entrevistado Isso mesmo. Porque como ele não conhecia o nosso know-how de testes, e ele não 

sabia no que a empresa estava metendo provavelmente o projeto dele, ele procurou vir 

no início pra saber como fazia o teste, que tipo de ferramenta a gente usava, se havia 

metodologia ou não, se era tudo na base do botão: “aperta aí e vai testando”...  

Mestrando Entendi...queria ver como era o processo. 

Entrevistado Isso. Ele queria ver a metodologia. 

Mestrando Isso foi o usuário acompanhando. E de repente por outro lado, vinha alguém da 

iTeste?... 

Entrevistado Foi o cliente mesmo, o gestor principal do projeto. E sempre vem pra cá. Está até com 

viagem marcada pra Búzios agora de novo, quando vem fica um dia aqui com a gente e 

o resto viaja pelo Brasil. 

Mestrando E agora por outro lado, pelo lado da iTeste, alguém se envolveu desde o início também 

além da própria equipe, alguém da gerência ou de outra área se envolveu também para 

pegar subsídios para no futuro melhorar isso daí? 

Entrevistado Não entendi.  

Mestrando Por exemplo, se alguém do atendimento ao cliente, por exemplo, ou apoio ao 

consumidor pegou e se envolveu para pegar mais aquela experiência e utilizar em 

outros. Seria mais alguém nesse sentido. 

Entrevistado Nessa época do início a gente trabalhava ainda nessa outra empresa, não era iTeste 

ainda no início do projeto, mas não houve envolvimento de outras áreas além de 

testes.. 

Mestrando Entendi. Só o cliente mesmo?  

Entrevistado É... Houve envolvimento sim do nosso gestor, o Ricardo, com os testes. De outra área 

não testes, não que eu tenha acompanhado, pode ter havido e eu não tenha acesso. 

Mestrando Tranqüilo. Agora me diz uma coisa: bem, você falou um pouco que o usuário vinha de 

tempos em tempos fazer o acompanhamento, mas tinham outros controles no projeto? 

Era por email, por planilha? Como é que era isso daí? 



 

175

Entrevistado A gente se comunica muito por email, por Skype, com ele mesmo... E... a gente sempre 

procurava fazer reuniões periódicas.  

Às vezes quando existem muitas liberações de novas funcionalidades a gente faz uma 

reunião semanal pra meio que acompanhamento, pra dizer a ele o que a ente está 

fazendo o que não está fazendo. O que é. Tirar dúvidas... 

Mas em geral a gente faz reuniões quinzenais... Depende um pouco da demanda 

também.  

No último mês, mês e meio tem tido pouca demanda. Poucas novas funcionalidades. É 

mais reteste.  

A gente tem se falado um pouco menos. Não tem gerado dúvidas nem da nossa parte e 

nem da parte dele. 

Mestrando Entendi... Agora, mas isso era do cliente em termos de controle. E interno, vocês 

também posicionavam o gerente de projeto? Como era isso? Era diário? 

Entrevistado A gente tem um controle interno que é feito há muito tempo, que toda 6ª feira as 

equipes enviam um relatório consolidado do que foi feito, do que não foi feito, 

duvidas, atenções,  que a gente chama isso de status report.  

A gente envia essas informações e centraliza todas as informações em normalmente 

comigo de todas as equipes de projeto e dali a gente estuda se tem problemas ou não, 

ações que devem ser tomadas. E isso tudo a gente discute isso com a direção da 

empresa.  

Mestrando Ótimo, ótimo. 

Me diz uma coisa: durante o projeto teve alguma novidade que vocês acabaram 

colocando? Uma ferramenta? Uma estratégia diferente? Ou vocês usaram mais a 

experiência de vocês? Como foi isso? 
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Entrevistado Basicamente foi bem a experiência mesmo.  

Criação de caso de teste. Conhecendo a ferramenta... 

Como a parte de especificação deles é falha, sempre foi. No início era mais 

especificação, mas a especificação era um pouco desatualizada. E foi mais para 

conhecimento das funcionalidades e a gente foi conhecendo um pouco nos emails que 

ele manda explicando. 

Algumas vezes ele gera algum documento.  

Tem “caso de uso”, mas normalmente alguma nova funcionalidade que sai ele procura 

explicar no email e depois vai ser gerado para caso de uso.  

Então a gente meio que acompanhando essas explicações. Um pouco de caso de uso. 

As vezes com um documento de manual do usuário, ou alguma coisa desse tipo a gente 

vai criando caso de teste. E como a especificação é falha, os casos de teste são mais de 

integração do sistema são meio que criados com o conhecimento na ferramenta que é 

adquirido. 

Foi meio que experiência e expertise mesmo do pessoal envolvido nessa criação e 

elaboração de casos de teste. 

Mestrando Entendi... 

Entrevistado Ferramenta para esse projeto a gente usa desde início a Rational, Suite Rational.  

E agora a gente está passando, está em processo de transferência de uma ferramenta 

americana, a Zefi. Foi até eles que solicitaram. Eles pediram para gente analisar e ver 

se nos atendia também. 

E fizemos um trabalho de analise de ferramenta e parece que atende a gente também na 

elaboração de casos de teste e gestão dos testes.  

Então eles preferiram transferir para essa ferramenta por uma questão gerencial deles 

também e de controle dos outros módulos e tal. E como nessa ferramenta havia a 

possibilidade de casos de teste também, eles preferiam que tivesse uma ferramenta só 

se fosse possível. 

Mestrando Mas esse controle é feito via web, é isso? Eles lá e vocês aqui “inputão” ... 

Entrevistado É. Nessa nova ferramenta vai ser desse tipo. É uma ferramenta web. 

A Rational não. A Rational é desktop. 

Ele tem até a nossa Suite Rational para acompanhar o que está sendo feito ou não. Mas 

eu acho que muito poucas vezes ele deve ter entrado nessa ferramenta. 

Lá ele acredita que nessa ferramenta teria mais possibilidade de acompanhar mais 

constante, já que ele já vai estar na ferramenta olhando outros módulos da ferramenta. 
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Mestrando Então de qualquer maneira ele vai e sentir mais tranqüilo? 

Entrevistado Também. 

Mestrando Porque ele vai estar do outro lado acompanhando melhor? 

Entrevistado Sim. Acredito que sim. Verdade. 

Mestrando Entendi. Agora me diz uma coisa: a equipe durante o projeto teve alguma recompensa? 

Tipo... esse aqui foi o melhor... 

Entrevistado Chocolate belga.  

Mestrando Sim. Chocolate belga. 

Entrevistado Chocolate belga é a melhor coisa do mundo. Toda vez que ele vem trás uma caixa para 

gente. Uma caixa para cada um...  

<< risos >> 

Brincadeira. 

Mestrando Mas o bom trabalho da equipe, que Deus quiser tenha sido excelente, foi 

recompensado ao longo do projeto? Ou no final? Ou em parte? Teve alguma coisa 

assim? Nem que seja a foto do cara do mês... 

Entrevistado Não... normalmente quando ele vem ao Brasil a gente sempre procura marcar almoço 

junto com ele em locais diferentes, aí ele passeia junto com a gente. Ele se tornou 

amigo da gente... Às vezes a gente troca e-mail com coisas que nada tem a ver da área. 

Recompensa técnica ?... 

Mestrando Eu digo alguma premiação, algum reconhecimento?... 

Entrevistado Eu diria que foi um aprendizado. 

Mestrando E pelo lado individual? Para alguém que se destacou, arrebentou. 
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Entrevistado Ele procura elogiar sempre quando alguém faz alguma coisa assim que ele não espera e 

que dê um retorno tão grande... Ele manda e-mail formalizando. “Olha você está de 

parabéns”... Ele procura copiar o Ricardo também... Ele procura manter alguma coisa 

bem sinérgica mesmo 

Tecnicamente acredito também que a gente evoluiu bastante, acredito que no 

conhecimento.  

Acredito que esse foi o primeiro grande projeto que gente pegou onde a especificação 

era falha. Então a gente teve que aprimorar técnicas de elaboração de cenários de teste 

também. Sem depender muito de lá também. Esse é um sistema grande... grande e 

complexo. 

E sem ter uma especificação muito coerente você vai meio que descobrindo as coisas e 

vai criando casos de testes.  

Os casos de testes de integração (que existem hoje na ferramenta), que são os 

principais casos de testes que procuram fazer cenários mais complexos, ele chama até 

de test complex. Existe um test plan dentro da Rational (dentro do projeto) que ele 

chama de cenários complexos, de casos de testes complexos que é justamente de 

integração e identifica a maior parte de bugs que foram todos desenvolvidos em cima 

do conhecimento, de observação da ferramenta. 

Mestrando Agora a iTeste, ela reconheceu, por exemplo: que a equipe foi bem e mereceu uma 

premiação. “Vou mandar você para Itaboraí, para um sítio”, estou chutando, “vai ficar 

um mês num sítio lá descansando”, estou chutando. Teve alguma premiação ou 

reconhecimento pelo bom trabalho no projeto?  

Entrevistado Existe, mas não declaradamente. Existe mas na forma de regalias. 

Mestrando Entendi. 

Entrevistado “Quer sair cedo? Precisa resolver problemas?”... “Vai tranquilo você que o projeto está 

na sua mão e a gente sabe... vai tranquilo”. 

Mestrando Pode ficar dois ou três dias em casa que não tem problema.  

Entrevistado “Testa de casa hoje”... Essas são algumas formas meio que regalias. Não existe nada 

declarado para não criar mais coisas complicadas na empresa. 

Mestrando Mas é uma forma de recompensa... 

Entrevistado É verdade... é verdade... é nesse sentido. 
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Mestrando Agora me diz uma coisa, voltando a um ponto mais inicial: você tinha falado que o 

cliente estava relacionado a uma das razões que era a parte de custo, que ele tinha de 

baixar custos...  

Ao longo do projeto que vocês foram fazendo,  vocês tiveram que dar uma melhorada 

ou tiveram de repensar? Por exemplo: saiu uma ferramenta nova ou uma estratégia 

nova que vocês acharam... ou o concorrente está fazendo diferente. 

Entrevistado Esse lance de custo é engraçado. No início do projeto, como é um projeto europeu e em 

euro, no início do projeto o custo se pagava e dava a margem necessária a empresa 

para manter a equipe focada no projeto e tal... 

O que aconteceu foi que ha pouco tempo... a pouco tempo, coisa de um ano, teve 

aquela crise europeia. 

Mestrando Aquela crise mundial. 

Entrevistado Sim, principalmente europeia, que quebrou vários países... 

Então o euro que custava, que valia três reais e alguma coisa... 3,50. Hoje em dia vale 2 

e 2,15 e 2,20... 

O que pagava a equipe... 

Mestrando ... não pagava mais. 

Entrevistado Exatamente. Teve uma redução grande nesse custo. E aí a ideia do início que eles 

pagavam eram funcionários alocados no projeto... 

No início eles pagavam funcionários alocados no projeto! 

E com essa mudança houve um replanejamento pra que pudesse se manter a qualidade 

do projeto sem que a empresa fosse afetada também financeiramente onde era ideia de 

“não se paga mais pessoas alocadas no projeto, se paga o serviço”! 

Mestrando Ótimo. Bem legal. 

Entrevistado Se paga o serviço. Então hoje é possível ter uma pessoa quando tem pouca demanda, 

duas pessoas média demanda, três pessoas alta demanda. E às vezes se for muito 

necessário botam-se quatro pessoas para atender o projeto.  

Não existe mais aquela amarração “de pessoas alocadas no projeto”. 

Hoje em dia é o serviço que paga. 

Mestrando Entendi. De experiencial pessoal sua, positiva, o que você pode me contar mais do 

projeto? Do que tenha gostado ou não gostado. Do que tenha achado legal, ruim, bom. 

A tua experiência. 
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Entrevistado Ë interessante um projeto desse porte porque é projeto internacional, uma cultura 

diferente que a gente tem contato, pessoalmente é bem legal conhecer outras culturas. 

Todas as pessoas da equipe gostam.  

Uma dessas pessoas dessa equipe há pouco tempo esteve de férias, coisa de um mês 

atrás estava de férias e como foi na Europa passear, foi na empresa, eles convidaram 

para ela ir lá. Conheceu a empresa.  

Mestrando Muito bom! 

Entrevistado Passou o dia lá conhecendo o pessoal. Eles apresentaram a empresa toda pra ela. 

Existe esta afinidade entre as pessoas da equipe e os próprios clientes. É bem legal 

pessoalmente pra todos nós e também profissionalmente porque você vai agregando 

conhecimento.  

Sempre é bom pegar coisas diferentes, ferramentas diferentes, sistemas novos, 

complexos. Principalmente desse porte, desenvolvido na Índia e tendo a gestão na 

Bélgica. Coisas bem diferentes, que a gente não está acostumado ver isso todo dia.  

Quanto profissionalmente e pessoalmente foi bem legal.  

Mestrando Teve algum momento que vocês sentiram maior dificuldade ou a equipe teve um 

momento, por exemplo, que estava pedindo sanduiche no McDonald’s ? Coisa desse 

tipo. Também tem seu lado bom e lado ruim as vezes.  

Entrevistado Você diz dificuldade de atender ao solicitado? 

Mestrando Isso mesmo. Ou dificuldade entre vocês mesmos. Hoje um membro chegou doente 

com febre e vai pra casa. Não está muito bem. 

Entrevistado Não consigo lembrar de dificuldade nesse sentido. Porque principalmente as pessoas 

que estão aqui na empresa são muito unidas.  

A pessoa mais antiga da empresa vem de anos trabalhando junto. A gente trabalha 

junto a seis, sete anos.  

Mestrando Nossa, que bom! 

Entrevistado Então de outras empresas a gente vem juntos, e sempre que um vai o outro procura 

trazer as pessoas. Então existe muita afinidade entre as pessoas. A gente é conhecido 

há muito tempo. Sai pra beber chope... 

Mestrando Bom... Ninguém deu tapa na cara ainda não?  
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Entrevistado Não. Não... Entre a gente aqui é muito difícil rolar qualquer tipo de atrito.  

Muito difícil... 

Então dificuldades talvez tenham acontecido mais assim na parte de escopo. “O escopo 

está apertado, e vamos dar aquele gás”. Todo muito trabalhando muito. Às vezes passa 

da hora do almoço, às vezes passa da hora de ir embora pra atender o escopo 

solicitado... 

Mas entre a gente não existe nenhum tipo de atrito não. 
Mestrando Ótimo.  

Pra finalizar: o que você acha pelo teu ponto de vista, qual foi a reação do cliente, o 

que ele achou ao final, foi saldo positivo? 

 

Entrevistado O cliente hoje em dia acredito, que ele tem total confiança na gente. Ele já externou 

esse tipo de situação onde ele confia na gente e nos testes que são feitos aqui. Tanto é 

que, como é que eu te falei, no início ele vinha pra o que a gente fazia. Hoje em dia ele 

vem pra passear no Brasil. Ele não se preocupa muito com o que está acontecendo 

aqui. Ele tem esse feedback positivo da gente. 

Mestrando Mesmo com os controles deles, ele adquiriu confiança, né? 

Entrevistado Isso!... fechou? 

Mestrando Fechou! “Obrigadão”. 

 

ENTREVISTA 02 

Local: sede da iTeste no Rio de Janeiro 

Das 11:20 as 12:00 em 2010-12-20 

Projeto-alvo da entrevista: MPT na DATASUS (empresa governamental) 

Entrevistado do sexo Masculino. 

Tempo médio de transcrição: 14 horas. 

Um arquivo de áudio gravado compõe a entrevista. Tempo total = 30:24 

Observação: a entrevista foi realizada em uma sala isolada, porém a fala do 

entrevistado é muito rápida e ele foi extremamente objetivo e direto ao explanar. É também 
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um dos sócios da empresa e um dos dois que participaram e atuaram diretamente no projeto. 

A narrativa não teve interrupções: 

 

Quem fala: 

Mestrando / 

Entrevistado 

Texto da !arrativa 

Entrevistado Você quer um café Molinari? 

Mestrando Café com esse calor? Pelo amor de Deus... Tinha que ser uma água mesmo, mas acabei 

de tomar uma água e estava ótimo. Estava muito bem gelada lá... 

Bem... a ideia Emerson é, como a gente já conversou um pouquinho por telefone, é... 

teve esse projeto que você havia me contado da metodologia que se encontra na 

DATASUS... 

Entrevistado Melhoria de Processo de Teste. MPT. 

Mestrando Exatamente. A MPT. A famosa MPT. O gostaria que você me contasse desse projeto, 

como é que foi a utilização da metodologia, como é que a metodologia nasceu já que é 

uma coisa nova, né? 

Entrevistado Não é metodologia, é um modelo. 

Mestrando É um modelo... Perdão. Como é que ela nasceu? Se vocês que criaram? Se criaram ela lá 

fora ou aqui? Como é que foi? E ao mesmo tempo a historinha do projeto.  

Agora é contigo: você aí me conta bem à vontade. 

Entrevistado O modelo... Existe o CMMi: um modelo de melhoria de processo de desenvolvimento de 

maturidade, através de maturidade, de nível de maturidade.  

Existe o CMMi que é um modelo que já existe a muitos anos mantido pela SEI que é um 

órgão ligado a universidade de Carnagie Mellon nos Estados Unidos e tal, então é 

mantido e universalmente aceito. 

Mestrando Humm. 
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Entrevistado A Softex é um órgão sem fins lucrativos, mas que cuja finalidade é apoiar empresas de 

desenvolvimento de software pra fins de exportação. Então a Softex o que ela fez? 

Ela junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um modelo 

chamado de “MPS.BR”. 

O MPS.BR é um modelo com “mania” do CMMi só que direcionado ao mercado 

brasileiro, com algumas peculiaridades de tamanho, direcionado a empresas menores 

porque o CMMi é direcionado a empresas grandes, e nem médias, mas para empresas 

grandes. É modelo caro de ser implementado. 

Desenvolveram então a versão mais barata, que foi o MPS.BR, para empresas de 

desenvolvimento de software. 

 

Aí eu tive a ideia de ter... existem modelos de testes já no mercado. Não foi uma 

inovação... Tem o TMMi, tem o TPI, tem... tem outros modelos direcionados para 

melhorias de processos de teste. Só que são modelos vinculados a empresas, vinculados 

a pessoas... 

Mestrando Mas são todos modelos aplicados lá fora? 

Entrevistado Todos eles lá de fora. Isso. 

Mestrando Então na verdade para o mercado nacional é totalmente novo? 

Entrevistado É... É... E seria impossível a gente aplicar o modelo deles aqui porque teria de ter uma... 

Você teria de ter alguém aqui para avaliar a implementação, quer dizer... 

 

Teria de vir alguém de fora. Todo um esquema aqui que seria inviável... As áreas de 

testes são muito pequenas. Algumas têm até duas, três pessoas. Então é muito difícil 

você trazer um modelo de fora, caro pra implementar no Brasil. 

Mestrando Que é um “caminhão pra implementar em uma coisa menor”. 

Entrevistado Exato... É... É...  quando eu estava na ALATS, o que é que eu pensei: eu peguei...eu 

sempre trabalhei com MPS.BR e CMMi, eu sempre fui implementador... Sempre não, já 

há algum tempo eu trabalhava com implementação de CMMi e MPS... 

Ai pô eu pensei: eles modelos são factíveis de serem usado pra testes, aí eu peguei o 

MPS.. .tá... e eu criei o MPT. 

Mestrando Humm... Então na verdade é como se fosse uma versão nacional... Mas é nova. Foi você 

que criou. 
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Entrevistado Ë nova. Foi criada. Praticamente foi... só que eu pensei: tem mais de 200 empresas no 

Brasil que implementaram a MPS.BR... Então, se elas têm já tem os processos de 

desenvolvimento... Então se eu tivesse um modelo de testes que se encaixasse com a 

MPS.BR, seria mais fácil as empresas adotarem este modelo. Então por isso a gente se 

inspirou na MPS. Só por causa disso.  

Mestrando Ótimo. Ideia muito boa. 

Entrevistado Por causa da dificuldade de penetração. Ponto.  

Aí o que a gente fez, eu fiz: desenvolvi o um, o dois... isso é são cinco níveis de modelos 

de testes. Eu desenvolvi o um, o dois, o três, tá! E aí a gente soltou... É... Conversei com 

a Riosoft. Ai eu já conversei pra entrarem e abraçarem o modelo.  Eles abraçaram e tal. 

A Softex ficou patinando pro falta de verba que não tinham... Tentaram conseguir 

recurso do Banco Interamericano... Não conseguiram o recurso... 

<< ele se distraí da conversa por conta de um ruído fora da sala >> 

(...)  

Mestrando Se tiver de interromper não tem problema não tá. Fica tranqüilo. 

Entrevistado Não, tudo bem. Aí o que aconteceu: eles não conseguiram o recurso. “Aí bom, vamos 

desenvolver ser recurso mesmo”. Aí a Riosoft tem apoiado nisso e eu escrevendo, 

escrevendo... O negócio de escrever é comigo.  

Aí o 1, 2, 3 consegui escrever. Aí tive... o pessoal da Softex Recife entrou em contato 

comigo. “Pô Emerson, a gente tá interessado em comprar essa ideia do modelo, do 

MPT”. 

Mestrando Hum.  
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Entrevistado Pô, legal cara... Aí um dia eu tava lá em Fortaleza nadando cara (no campeonato de 

natação) aí o cara me ligou.  

“Pô o Marco, eu to em Fortaleza”.  

“Não, mas a gente já tem cinco empresas aqui em Recife, a gente já implementou, a 

gente quer que você avalie as empresas” 

“Então você me paga a passagem que eu volto via Recife e avalio as empresas”. 

Aí eu fiz isso né... Fui a Recife avaliei duas empresas. E aí voltei novamente lá pra 

avaliar mais duas. E aqui no Rio a gente já tinha avaliado duas. 

Então hoje o modelo tem seis empresas avaliadas. E com isso no nível um. Essas seis 

empresas foram avaliadas no nível um. Com isso o que, que a gente tem: a gente tem  

que encerrou a fase piloto do modelo. 

Já tá, não tem mais que ter piloto! Agora vamos seguir adiante.  

Tem empresas interessadas no nível dois, tá... Em Recife e aqui no Rio de Janeiro. A 

DATASUS vai... já comprou a ideia de implementar o nível dois.  

Em Recife duas empresas também compraram a ideia de irem pro o nível dois. 

Então já o modelo tá andando né... Então a gente vai trabalhar no processo de divulgação 

do modelo. 

Mestrando Entendi, entendi. Agora me diz uma coisa: é... É... Esse modelo, como é que você 

implanta ele assim... Vai me contando uma estória em um cliente específico, esse 

DATASUS que você implantou o nível um. Me conta um pouquinho dele aí, a história 

dele. 

Entrevistado O MPS... o MPT tem um site já. Foi criado pelo pessoal Softex Recife. É o “mpt.org.br”. 

Mestrando Perfeito.  

Entrevistado Aí se você quiser ver detalhes do modelo, você vai lá e vê. 

Mestrando Ótimo, maravilha. Com certeza vai entrar na dissertação 

Entrevistado Ponto. Então o modelo tem cinco níveis. O nível um é “gerência de projeto de teste”. 

Então você... O modelo é mutável à medida que a gente tá implementando, a gente uma 

reunião na semana passada, uma reunião virtual, tem três garotos (garoto pra mim) lá em 

Recife: dois com mestrado e um com doutorado que estão... por isso o negócio está indo 

bem, são pessoas boas. Apesar de serem novos, eles bem... Bem... 

Mestrando Eles estão pesquisando em cima do modelo.  
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ntrevistado Estão pesquisando entendeu? Inclusive a tese de doutorado desse rapaz está em cima 

disso daí. Entendeu? Os caras estão trabalhando nisso... São duas moças e um rapaz que 

estão... Isso ajudou muito o modelo a crescer. Aí consegui gente pra trabalhar. Até então 

eu tenho trabalhado sozinho.  

Aí o ... O que aconteceu? Aí bom... A  gente fez um curso formação de implementador 

do modelo, né.  

Tem de ter curso de implementador e pra ser avaliador tem de ter participar de duas 

avaliações como avaliador adjunto.  

Então, lá em Recife tem três avaliadores. Aqui no Rio tem eu e o Moreira como 

avaliador. O Modelo tem cinco avaliadores. E “n” implementadores.  

Para você ser implementador você tem de ter o CBTS ou outro qualquer curso de 

certificação em teste e fazer o curso de implementação.  

Então feito isso, você é... Passa a ser implementador nível um. Aí pra ser nível dois tem 

de fazer o do nível dois e assim por diante.  

Então, dei esse curso em Santa Catarina. Já dei em São Paulo... então Rio, Recife. Nesses 

estados tem gente trabalhando, quer dizer, “capacitado” a ser implementador do modelo.  

Então, no modelo a gente “criou” gente para o modelo começar a andar sozinho né! 

Tem de ter gente que implemente... 

Bom, então o nível um “gerência de projeto de teste” e aí o que, que o modelo exige? O 

modelo nesse nível um ele exige que você demonstre que tem práticas específicas e 

práticas genéricas. 

As práticas específicas na versão atual são 17, se não me engano.  

E as práticas genéricas são quatro. Então, para você ser credenciado, apto, a ter o 

certificado que está no nível um do modelo, você tem de demonstrar que implementou 

essas práticas. Oitenta por cento, se não me engano, oitenta por cento das práticas desde 

que não sejam nenhuma das práticas. Desde que esses vinte por cento não estejam em 

nenhuma das práticas... Escopo de projeto não pode estar nos vinte por cento não 

implementado, tem de estar nos oitenta por cento implementado. 
Mestrando Entendi 

Entrevistado Porque é uma prática-chave. Tá? Treinamento pode ser dez dos vinte. Tem outro 

critério... Ponto. Então você tem de implementar... O que, que é gerência de projeto? 

Você pega o PMI, aquelas práticas do PMI: escopo, prazo... É... o que mais? Qualidade... 

Tudo isso tem de estar espalhada ali dentro de gerência de projeto. 

Então por exemplo, uma das práticas é você ter um escopo do projeto.  

Mestrando Tá. 

Entrevistado Ai o que é que eu faço para avaliar? Vou lá e vejo: onde é que está o escopo do projeto? 

Aí o “cara” possivelmente... Quase todas essas práticas estão dentro do plano de teste.  
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Mestrando Entendi. 

Entrevistado Se você fizer um plano de teste muito bom, e tiver, olha assim: “a pratica de fazer um 

bom plano de teste”, você possivelmente você é credenciado ao nível um. É só você ler 

ele com atenção dentro daquele IEEE 829 e tal, aí você consegue é... Ir... As outras 

práticas, elas são complemento dessas.  

Monitorar plano de testes, ter reunião de kick-off. Mas está tudo ligado a planejamento de 

testes.  

Mestrando Entendi, entendi. 

Entrevistado Se você tiver um bom plano de testes e monitorar bem esse plano de testes, 

possivelmente você atende e... e tem um projeto de teste implementado. E tem de ter um 

processo para os projetos funcionarem bem.  

Mestrando Tá, entendi.  

Entrevistado Então, se você tem um processo, um plano de testes bem feito e monitorado você 

consegue alcançar o nível um.  

Mestrando E na implementação e na DATASUS especificamente que você participou? 

Entrevistado Na DATASUS, vamos ver o DATASUS, que eu participei diretamente.  

Mestrando Isso, exatamente, que você participou diretamente...  

Como foi a implantação lá desse primeiro nível?  

Conta a história dessa implantação aí. 

Entrevistado Foi prática por prática... e formos conversando prática por prática.  

“Aí, bom... essa aqui pratica aí tem de estar no plano de teste. Cadê o plano de testes de 

vocês? Ah, não tem.” 

Mestrando Então é uma coisa de controle associada aí em cima.  

Entrevistado É...  

“Ah, não tem plano de teste”. 

“Então a partir de agora o senhor vai ter de fazer plano de testes”. 

O nível um exige que tenha um projeto implementado com processo e um em 

andamento. Um concluído e um em andamento. 

Mestrando Entendi. 
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Entrevistado Então a partir de agora você vai usar um plano de teste. Não é o caso deles que já tinham 

um plano de testes.  

Então no caso da DATASUS o que é que eu fiz: “cadê o escopo?”. 

“O escopo tá aqui”. 

“Deixa eu dar uma olhada no escopo”. 

 
Mestrando Humm. 

Entrevistado “Escopo meu é a lista de requisitos”. 

“Então tá. Atende”. 

“Cadê o seu cronograma? Como é que você faz cronograma?” 

“Cronograma eu faço chutando”. 

“Não, chutando não serve. Você tem de ter um racional e a elaboração do cronograma. 

Como você mede tamanho do teu projeto. Como você transforma tamanho em esforço?”. 

Mestrando Tá. Entendi 

Entrevistado Então isso é perguntado... Se o cara disser... a empresa tivesse bem, é normal... Pode até 

ser aquele tipo “delfi”... O que é tipo delfi?  

É aquele que você reúne três especialistas onde cada um dá um prazo e chegam ao 

consenso de prazo, e esse prazo vale. Já foi tanto aceito pelo MPS e CMMi, e a gente 

aceita também. O “método delfi” não é um chute, é um “chute dado por especialistas, 

tá”. Então... o que, que é importante na empresa? Que ela tinha histórico.  

 
Mestrando E a DATASUS tinha esse histórico? 

Entrevistado E a DATASUS tinha esse histórico. A DATASUS até é uma empresa atípica cara.... Que 

ela tinha quase tudo já bem encaminhado. O que eu exigi eles atenderam, entendeu? 

Então... foi assim bem tranqüilo.  

Era uma vez por semana. Duas horas discutidas e eu ia embora e deixava o dever de 

casa. Voltava aí e eles já tinham feito coisas que tinha pedido.  

Mestrando Entendi, entendi. 

Entrevistado Eles cumpriram bem. Então o negócio andou bem...  

Então eles se credenciaram tranquilamente pro o nível um. E agora estão agora se 

preparando já...  

Já vão começar agora em janeiro a se preparar para o nível dois. Estão só esperando 

mudar o governo, porque lá é governo... 
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Mestrando Agora nesse caso dessa... Dessa implementação, na verdade quando você ia fazer esse 

trabalho de avaliação você ficava perto das equipes ou ficava perto de um líder ou algo 

bem iterativo? 

Entrevistado Normalmente eu dou uma palestra sem criar o modelo. Aí boto todo mundo.  

Mestrando E a partir daí? 

Entrevistado A partir daí vou conversando com um ou com outro... Normalmente é com os líderes de 

projeto ... e aí com o gerente.  

Se ele não tiver uma prática implementada (estou tentado me lembrar DATASUS o que 

eles não tinham né..... de cabeça não me lembro... evidentemente eles não tinham coisa 

que tiveram de criar) aí isso envolve e... vai envolver mais gente...  

Criar uma prática dentro de uma empresa... Ainda mais do porte da DATASUS, não é 

uma coisa simples: tem de ter algumas regras, mudar algumas normas e tal, mudar 

algumas exigências e normas. 

E tem uma coisa interessante: você tem de “demonstrar que o processo foi 

institucionalizado na empresa”.  

Mestrando Hummm... 

Entrevistado Envolve a gestão, envolve a gerência... Envolve um “gerentão” no mínimo o cara 

mandando email oh: “a partir de hoje esse processo tem de ser usado em todos os 

projetos de testes”. 

É... É... Vamos dizer assim: aceito como evidencia, aí o cara me mostra esse email. 

“A tá aqui”. 

“Então aceito isso como evidência de que foi institucionalizado. Tá cumprindo... Tá 

então, ou coisa desse tipo: ou na intranet tem lá ‘o processo de teste é obrigatório’...” 

Mestrando Agora me diz uma coisa: falou primeiro que você sempre se comunicava por e-mail com 

eles. Quais eram as formas de comunicação? 

Entrevistado A comunicação eram e-mail e reuniões semanais. 

Mestrando Não tinha... Era basicamente essa forma, né? 

Entrevistado A gente combinou uma vez por semana. Eu ia lá e a gente conversava... E a gente 

trocava e-mail pra tirar duvida. 

Mestrando Tá... E me diz... Bem... É bem... Na realidade você...  Era basicamente você 

implementando, né? 

Entrevistado Sim, no início era só, mas agora tem mais implementadores. 

Mestrando No caso da DATASUS foi só você ou teve outros implementadores? 
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Entrevistado Não, só eu. 

Mestrando Tá. E... E no final desse processo de implementação, teve alguma recompensa positiva 

com isso? 

Entrevistado O modelo. O modelo ganhou... Enriquecimento. Né?... Trouxe retorno pro modelo...  

Mexi em algumas coisas do modelo com isso... 

E cada vez que a gente trabalha numa implementação vem alguma coisa em volta, Né?... 

Eu levo conhecimento e trago conhecimento, e aí o modelo é revisto e é....  

Por exemplo, agora em Recife a gente passou por quatro empresas. 

 

Mestrando Hum.  

Entrevistado Duas dessas empresas são “metodologias ágeis” cara.   

 
Mestrando Humm.  

Entrevistado Pois tudo o que eu falei aí é “cascata2”. Né? 

Metodologia de cascata. Desenvolvimento cascata.  

Duas empresas de Recife são “métodos ágeis3”, e a gente não pode, vamos dizer assim 

“o modelo só serve para tradicional”. Não. A gente decidiu que o modelo tinha de ser...  

A gestão do modelo atual está eu, basicamente eu, e esses três lá de Recife.  

Então vamos dizer assim, mexendo, trocando ideia, e tal... Atualmente são nós quatro. 

Eu criei um modelo aberto, eu não criei pra eu ser dono.  

Mestrando Não uma coisa fechada, né? 

Entrevistado Não, não... Eu criei um modelo que todo mundo... que todo mundo pudesse opinar.  

Mestrando Então está tendo contribuição acadêmica, né? 

Entrevistado Está tendo. 

  

  

                                                

2 O entrevistado se refere a “metodologias de desenvolvimento de software cascata” de forma abreviada. 

3 O entrevistado se refere a “metodologias de desenvolvimento de software ágeis”, como SCRUM e outras. 
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Mestrando Então isso é bem interessante... Agora essas recompensas que eu falei, na verdade 

enriquecimento do modelo, mas e em nível pessoal mesmo? 

Entrevistado E pessoalmente com certeza.  

Mestrando E... E  para algum implementador, que de repente em outro projeto que ele já teve algum 

merecimento. Aquele implementador, digo, que atuou maravilhosamente, que superou as 

expectativas, na verdade que você já tenha visto? Você agora do outro lado... 

Entrevistado Como implementador só tem esses três de Recife que trabalharam na implementação. 

Moreira 4 é...Entrou como avaliador DATASUS. Tá? Porque ele está no Rio, e tal... 

Mas ele ainda não entrou como implementador.  

Mas você vê a gente tava trabalhando, eu e o Moreira, numa empresa lá na Barra S2T, 

mas eles largaram o projeto no meio... 

Mestrando E o Moreira você acha, na tua visão, pelo bom reconhecimento dele, pelo trabalho dele, 

qual foi... Estou falando pelo ponto de vista de recompensa não pessoal somente, estou 

falando até reconhecimento, como por exemplo, estou radicalizando, por exemplo, 

alguma menção: “o Moreira implementou perfeitamente bem, etc e tal”.  

Entrevistado O Moreira não foi implementador, foi avaliador 

Mestrando Perdão, ele foi avaliador. 

Entrevistado Não... Otimamente bem. O Moreira é muito experiente. Nessa parte de processos... Tem 

um passado enorme aí de... Conhece bem testes... 

Mestrando Então na realidade na hora que vai implementar, na realidade esse.. esse...sempre esse 

avaliador ou implementador, tem de realmente ser pessoas com esse referencial de 

experiência, base forte não só em testes mas em outras coisas, relacionadas a testes para 

poder também passar não só experiência, né? 

                                                

4 A pessoa citada é funcionário sênior da iTeste. 
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Entrevistado Claro... tem de ter... Tem de ter conhecimento. 

Mestrando Entendi... Entendi...  

Entrevistado << o entrevistado observa o mestrando ticar vários itens em um papel >> 

Mestrando Estou ticando aqui, pois tem coisa que estou perguntando que tenho de verificar na nossa 

conversa. 

Entrevistado “Vamo” lá.  

Mestrando Agora como você falou que a metodologia ela é aberta. Ela tem tido, digamos assim, 

“muita melhoria interna” dela? 

Entrevistado Agora vai sair uma versão já incluindo.... O que a gente fez? A gente fez uma... 

Trabalhou nesses quatros projetos é..aí a gente marcou uma reunião virtual pelo Skype, 

eu com o pessoal de Recife. E aí decidiu fazer os acertos no nível um.  

Mestrando Hum. 

Entrevistado Eu fiz os acertos e mandei pra eles, e eles ficaram com o encargo de incluir a parte de 

“metodologias ágeis”. 

Mestrando Tá. 

Entrevistado Porque eles? Porque eles foram implementadores lá. 

Mestrando Hum. 

Entrevistado Eles trabalham com as empresas. Então eles vão sugerir mudanças e vão mandar pra 

mim, lá pro meio de janeiro, essas mudanças. 

Eu vou avaliar. Acatar, se for o caso eu acatar e implementar... 

Aí vamos dizer assim, vamos ter o nível um lá pro final de janeiro contemplando 

“metodologias ágeis” também. 

Mestrando Ótimo. 

Entrevistado Então o modelo vai ficar um modelo mais completo.  
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Mestrando Entendi, entendi...  

Entrevistado Aí vamos dizer assim: o passo seguinte, é as empresas que estão querendo implementar o 

nível dois, a gente já começar a trabalhar em cima delas.  

Mestrando Agora... Assim... Antes de alguma empresa ficar interessada de implantar o Modelo de 

Processos de Testes, né... Ela... É... Têm algum trabalho pré-venda, por exemplo, no 

sentido de interesse: “nós queremos isso, já poderiam adiantar com a gente...” ou o 

contrário, a empresa já tendo uma iteração no que vai ser implementado. Porque também 

tem muito disso, né?...  

 
Entrevistado É... Olha só... Agora eu dou aula na UFRJ. Aí um aluno lá... que eu comentei do 

modelo... Eu estou pensando em incluir o modelo como uma disciplina porque aí vai 

gerar mais interesse... 

Mestrando Claro. Isso é ótimo. O meio acadêmico agradece. 

Entrevistado É... É... Aí ele... Esse aluno trabalha na Unix. 

“Pô, Emerson, você não quer fazer uma palestra lá na Unisys não? De repente a gente tá 

fazendo umas mudanças lá e de repente a gente compra esse modelo.” 

A Unisys é bem grande né? Com... 

“Aí tudo bem cara”.  

Aí marcou um dia. Foi até nesse ínterim: quando eu fui pra Fortaleza, Recife e na volta 

dei a palestra lá. 

Aí ele marcou um dia e tal, e fui lá... Quando cheguei lá tinha mais de vinte pessoas na 

palestra. 

Aí o cara falou com o gerente, puxou daqui, puxou dali e montou. Então demonstrando 

interesse de conhecer o modelo, né...  

Pode ser que no futuro... O cara até me falou, o “gerentão” lá, assim: “a gente te procurar 

você ano que vem e tal, porque a gente vai reestruturar a área de teste”... 

Quer dizer: foi investimento. Né? 

Mestrando E... E... Após a implementação, as empresas tem dado retorno?  
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Entrevistado Todas tem. 

Mestrando Se gostaram, se não gostaram, se foi bom, se não foi legal... 

Entrevistado Todas as empresas que a gente conversou, que implementaram, que são seis, ficaram 

muito satisfeitas. 

Porque na pior hipótese, cara... Você fica discutindo testes com eles, cara. 

Você... discute relacionamento não, né?... 

Discute... Você faz eles reavaliarem a área de testes deles. 

“Olha isso aqui não tá legal”. O cara ”Pô é isso aqui não tá...”. 

“Você tem de definir melhor”... 

Estimativa de chute não dá cara. Estimativa você tem de ter um racional de estimativa,  

então se você não tiver um racional não vale.   

Aí o cara: “Pô, realmente ele tá pensando nisso”...  

Tens uns até que já tem, né de... 

Essa empresa eles tinham um negócio de métrica chamado “ponto de história”, que é 

uma medida. Tem ponto de teste, tem ponto de função, esse é ponto de história. É uma 

métrica de medida de história. E a cada história dessa que é equivalente a um ou mais 

requisitos né..., eles transformam isso em esforço de teste. 

Mestrando Entendi... 

Entrevistado Tinha uma métrica, uma histórico, né... Eu achei interessante... Eu aprendi também né... 

Dá alegria isso.  

Mestrando Muito bom. 

Entrevistado Eu nunca tinha visto isso, uma razão de história com teste. 

Mestrando E no caso da DATASUS, esse retorno deles, assim, após a... 

Entrevistado O retorno foi tão bom que estão desde... já estão a um bom tempo pedindo para 

implementar o nível 2. 

Mestrando Então eles estão querendo melhorar mesmo? 

Entrevistado Estão... eu também estava segurando porque estava meio sem tempo pra ver isso. 
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Mestrando Entendi. 

Entrevistado Foi agora e vai mudar o governo, então vai esperar mudar lá prá... 

Acredito que a DATASUS deve engrenar lá pra março.  

Mestrando Humm... Agora me diz uma coisa: você falou governo, né? Teve alguma externa além de 

governo,  mercado ou alguma coisa assim que tenha influenciado  a MPT na DATASUS 

especificamente? 

Entrevistado Não, não... 

Mestrando Ou até acelerou?  No caso vocês tiveram que adaptar? Ajustar? A crise mundial... 

Entrevistado É.... Eu estou com uma ideia cara de... Existe um órgão ligado a Presidência da 

República, chamado CTI. Esse órgão ele é, mais ou menos... Eu conversei lá com o cara 

lá da CTI, que é o coordenador lá... E ele mais ou menos comprou a ideia... Agora só tem 

vender melhor lá isso... Tem de voltar... Existe um grupo de normatização de teste, da 

ABNT, que a CTI preside esse grupo. 

 

Mestrando Humm. 

Entrevistado Se reúne, assim, uma vez por mês mais ou menos. E eu faço parte do grupo. 

 

Mestrando Ótimo. 

Entrevistado Então já começou... vou... Durante o ano de 2011 vou tentar trazê-los pro modelo. 

Como gestores né... 

Porque os gestores somente é Riosoft e Softex em si. Tem dois gestores.  

A gente tá querendo botar mais gente compondo esse quadro de gestão, entendeu? 

Então se você tiver alguém que queira.... Teria de ser um órgão.  

Mestrando Sim. Algum órgão típico. Ótimo. 
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Entrevistado A ideia é uma gestão sem fins lucrativos. É empresa né... 

Seria UFRJ... A URFJ não porque já estão envolvida com a MPS... É... 

Uma outra, estava pensando na Universidade de Pernambuco, né? 

Tá tentando montar... O que, que a gente pensando a curto prazo é montar esse modelo 

gestão.  

Mestrando Entendi. 

Entrevistado Porque tem de ter um órgão que estabeleça as regras... 

Ó: “Posso publicar o nível 1?” 

O comitê de gestão diz assim: “pode”. 

Entendeu? Tem de ter alguém... 

Não pode ser assim: eu falo... O outro fala... Tem que acabar. 

Mestrando Tem de ter alguma coisa mais unificada? 

Entrevistado Tem de ter uma gestão. É isso que a gente tá tentando fortalecer, a gestão, pra não ser 

individual, tá? 

Mestrando Humm. 

Entrevistado Não quero “eu” ficar falando.  

Mestrando Entendi. 

Entrevistado Mas por força  disso, do que ficar escrevendo. Mas não ficar eternamente sendo dono do 

modelo. Não quero. Como não queria sair da ALATS, até a hora que saí da ALATS 

porque estava virando “eu-ALATS”, “eu-ALATS”... “Pô” aí não dá... 

Mestrando Não tem que ser uma coisa... 

Entrevistado Eu quero ficar solto, não quero ficar preso.  

Mestrando É um filho que nasceu. 

Entrevistado Nasceu e morreu, e outro vai tomar conta né? Então a vida tem de ser assim, né. 

Mestrando A vida segue né?  

Entrevistado É. Não sou Ricardo Teixeira, que fica dono da CBF a vida inteira. 
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Mestrando Fazer o que né... Agora me diz uma coisa: é... É... Você falou nisso né, mas algum caso, 

alguma na DATASUS coisa que acelerou ou atrasou em função de mercado, ou essa 

crise mundial, alguma outra coisa? 

Entrevistado Não. 

Mestrando O governo cortou verba, aumentou verba, sei lá? 

Entrevistado Primeiro que era piloto, gratuito, né? Teve toda uma burocracia. O gratuito tem 

burocracia. 

Mestrando Então lá foi gratuito, mas teve burocracia, é isso?  

Entrevistado Foi lá pra Brasília, alguém aprova, tem toda uma regra, cara. Não é assim. O cara chega 

aqui e pode fazer. Não. 

Mestrando Tem todo um tramite interno, né? 

Entrevistado Todos esses projetos, esses seis projetos, foram gratuitos. Todos.  

 

Mestrando Entendi. 

Entrevistado As outras cinco foram empresas particulares, mas foram gratuitos, mas envolvem os 

donos das empresas, alguém lá: o gerente de teste manda. Não. O dono da empresa tá 

sabendo, aprovou, entendeu? O negócio tem de ser desse nível.  

Mestrando Ótimo, maravilha, muito legal. 

Entrevistado Agora que a gente está pensando, daí em diante, já começar a cobrar, entendeu? Não a 

DATASUS... A DATASUS com a gente já tinha com compromisso, que lá a DATASUS 

se for cobrar lá vai ficar um ano pra sair, né? 

Mestrando Entendi. 
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Entrevistado Tem lugar que tem de ir de graça. 

Mestrando É... Deixa eu ver aqui... Bem, e assim, o que você sentiu mais de produtivo relacionado a 

essa inovação, é inovação em serviços, né? 

Entrevistado Não existe. Aqui no Brasil é o único projeto... 

Isso tem um lado até nacionalista, né? De você criar alguma coisa aqui, que você não 

dependa de mandar royalty pra ninguém lá fora... 

O pessoal tem uma tendência, de fato, de tentar pegar alguma coisa já pronta né? O 

CBTS foi uma caminho desse... 

Mestrando Entendi. 

Entrevistado A hora que a gente decidiu fazer um CBTS, com todos os problemas que enfrentou, a 

ideia era ter uma coisa nacional, pra não pagar um Quality Assurance Institute, ISQTB, 

aqueles institutos que você paga royalty... 

O Quality Assurance Institute é 75% do que você arrecada nos exames de certificação 

vai pra fora. 

Mestrando Nossa... 

Entrevistado 25% te rendeu... É um absurdo isso. Eu faria o exame. Você acha que o Brasil não tem 

condição de pegar um exame aqui? Claro que tem. Então o caminho foi esse... 

Mestrando Então deixa tentar recapitular, me desculpe. Então na realidade a MPT, ela teve como 

suas fontes de inspiração como: a própria CBTS, que você me contou,  e outras de fora... 

Entrevistado Isso! 

Mestrando Você teve trabalho inicial de desenvolvimento... 

Entrevistado Deu trabalho de escrever...  

Mestrando De capturar algumas ideias, teve esse piloto, essa série de pilotos nessas empresas, tá. 

Entrevistado É. 

Mestrando Teve esse caso de sucesso na DATASUS... 

Entrevistado Se o negócio tivesse muito ruim eu desistia.  
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Mestrando Entendi... Então na verdade melhorou? 

Entrevistado Melhorou. 

Mestrando Então foi alguma que trouxe retorno mesmo? 

Entrevistado Muito bom... Todo mundo elogiou, agradeceu, todos estão empenhados em continuar, 

então quer dizer... Então... Então que acho que agora... O site foi criado agora, cara. 

Então agora está com o site... Eu acho que o negócio vai... Vai andar. 

Mestrando Bem legal, bem legal... Então acho que agora vou conseguir, com essa informação, 

“inputar” coisa na minha dissertação. Agradeço... E a gente conseguiu seguir bem. 

Se eu tiver dúvida com certeza vou te contatar. 

Entrevistado Eu vou estar fora... 

Mestrando Por e-mail, por telefone... 

Entrevistado Se esta nevasca deixar vou viajar 4ª feira. 

Mestrando Você vai lá pra Europa, né? 

Entrevistado Vou pra Londres. Tá fechado o aeroporto. 

Mestrando Aí você volta quando de Londres? 

Entrevistado Volto 4. 

Mestrando Maravilha. 

Entrevistado Dia 4 to chegando aqui. Dia 5 em diante voltei a ativa. 

Mestrando Beleza. Vai estar respondendo e-mail? 

Entrevistado Vou tentar responder e-mail lá... 

Mestrando Pelo menos a cada dois, três dias, né? 

Entrevistado É. Meu filho tem computador em casa. Eu vou ficar na casa dele. 

Mestrando Então para efeito oficial, deixa eu fechar aqui né... 

 

<< neste momento o gravador foi desligado >> 
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APÊ!DICE IV – IDE!TIFICAÇÃO DOS TEMAS !AS !ARRATIVAS 

No presente apêndice se encontra a identificação dos temas pesquisados nas narrativas. 

As partes destacadas em negrito ao longo texto são as que indicam as evidências encontradas 

do tema pesquisado, porém para melhorar entendimento existem trechos das narrativas que 

vem antes e depois do que está em negrito de modo a facilitar e contextualizar as respectivas 

evidências. A opção de estruturar os quadros abaixo os ordenando pelo tema visa facilitar 

futuras pesquisas, mostrando de forma evidente temas que foram encontrados e temas que não 

foram encontrados nas narrativas. Abaixo no quadro 3 se apresenta a análise da primeira 

narrativa e no quadro 4 a da segunda narrativa. 

Quadro 3: análise da narrativa na entrevista 1 

Tema Texto da !arrativa Identificado Considerações 

Treinamento em 

processo de 

desenvolvimento 

concorrente 

(TPDC) 

- Não foram encontrado 

evidências na narrativa. 

   

Papel do 

campeão de 

projetos (PCP) 

<< mesmas evidencia de TPDC >> No caso em questão, 

existiu uma líder interna 

que passou experiência 

no uso da língua inglesa 

no projeto.  
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Equipes 

multifuncionais 

(EMF) 

Mestrando Me diz uma coisa: como era a formação da equipe? A multifuncionalidade  

da equipe não existiu de 

fato, mas ao final a 

equipe possuiu uma 

variação de experiências, 

pois haviam pessoas com 

pouca e outras com 

muitas experiências. O 

que se observa é que a 

equipe estaria capacitada 

para atuar em qualquer 

projeto de testes.   

Entrevistado Você diz a formação da equipe, você diz 

escolaridade? 

Mestrando Não, quero dizer: tinha um especialista em uma 

coisa, outro mais em outra. Como era essa equipe que 

se montou aí? A ideia era entender o perfil dela. 
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Entrevistado A gente trabalha com testes funcionais desde o início. 

É o básico. Teste funcional é alguma coisa que a 

gente procura sempre fazer em qualquer tipo de 

projeto.  

 

Por exemplo, eu diria que a equipe formada no 

início do projeto era a maior parte formada por 

gente muito boa de criação de testes e de 

planejamento de testes. Algumas pessoas 

conheciam automação também, apesar da 

particularidade dele não aplicarem automação 

devido a integração com OpenOffice, pois era algo 

que não pegava muito bem as ferramentas de 

automação mas, eram pessoas também que 

conheciam automação. Eram pessoas vividas já na 

área de testes.  

 

Havia gente nova no inicio? Não. Acho que todos já 

possuíam alguma carga em testes.  

Hoje tem uma pessoa entrando na equipe. 

A equipe hoje é formada por duas analistas, uma 

sênior e uma pleno, e uma que está começando agora. 

Está aprendendo a ferramenta ainda. Está começando 

os testes agora. 

   

Proximidade 

física dos 

recursos de 

desenvolvimento 

(PFRD) 

 

 

 

 

 

 

Mestrando E a equipe ficava toda numa mesma sala?  A proximidade física e o 

contato visual foram 

importantes na execução 

do serviço, conforme se 

observa na evidência. 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Sim. 

Mestrando Ficava todo mundo perto se olhando? 

Entrevistado Sempre sentou todo mundo junto pra teste. É 

meio que na comunicação oral. “Esse problema, 

como é que é essa tela?” 

“Saiu funcionalidade nova?” 

Sempre se procura manter o contato constante 

“perto a perto” mesmo.  
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 Mestrando Então ter o contato visual era fundamental 

mesmo? 

 

 

Entrevistado Sim. Sim. Eu diria que fundamental. 

   

Recompensas 

grupais (RGP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Entendi. Agora me diz uma coisa: a equipe durante o 

projeto teve alguma recompensa? Tipo... esse aqui foi 

o melhor... 

Recompensas grupais 

não existem de forma 

clara. O que existe é um 

reconhecimento indireto 

do andamento do serviço 

e uma flexibilização da 

jornada de trabalho em 

função do desempenho, o 

que não de ser uma 

recompensa de forma 

indireta.  O cliente, 

mediante a forma de 

relacionamento, exerceu 

uma forma de 

recompensa “indireta” 

mediante o 

reconhecimento através 

do nível de confiança 

exercida. 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Chocolate belga.  

Mestrando Sim. Chocolate belga. 

Entrevistado Chocolate belga é a melhor coisa do mundo. Toda 

vez que ele vem trás uma caixa para gente. Uma 

caixa para cada um...  

<< risos >> 

Brincadeira. 

Mestrando Mas o bom trabalho da equipe, que Deus quiser tenha 

sido excelente, foi recompensado ao longo do 

projeto? Ou no final? Ou em parte? Teve alguma 

coisa assim? Nem que seja a foto do cara do mês... 

Entrevistado Não... normalmente quando ele vem ao Brasil a gente 

sempre procura marcar almoço junto com ele em 

locais diferentes, aí ele passeia junto com a gente. Ele 

se tornou amigo da gente... Às vezes a gente troca e-

mail com coisas que nada tem a ver da área. 

Recompensa técnica ?... 

Mestrando Eu digo alguma premiação, algum reconhecimento?... 

Entrevistado Eu diria que foi um aprendizado. 

 Mestrando E pelo lado individual? Para alguém que se destacou, 

arrebentou.. 
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Entrevistado Ele procura elogiar sempre quando alguém faz 

alguma coisa assim que ele não espera e que dê um 

retorno tão grande... Ele manda e-mail formalizando. 

“Olha você está de parabéns”... Ele procura copiar o 

Ricardo também... Ele procura manter alguma coisa 

bem sinérgica mesmo 

Tecnicamente acredito também que a gente evoluiu 

bastante, acredito que no conhecimento.  

Acredito que esse foi o primeiro grande projeto que 

gente pegou onde a especificação era falha. Então a 

gente teve que aprimorar técnicas de elaboração de 

cenários de teste também. Sem depender muito de lá 

também. Esse é um sistema grande... grande e 

complexo. 

E sem ter uma especificação muito coerente você vai 

meio que descobrindo as coisas e vai criando casos 

de testes.  

Os casos de testes de integração (que existem hoje na 

ferramenta), que são os principais casos de testes que 

procuram fazer cenários mais complexos, ele chama 

até de test complex. Existe um test plan dentro da 

Rational (dentro do projeto) que ele chama de 

cenários complexos, de casos de testes complexos 

que é justamente de integração e identifica a maior 

parte de bugs que foram todos desenvolvidos em 

cima do conhecimento, de observação da ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Agora a iTeste, ela reconheceu, por exemplo: que 

a equipe foi bem e mereceu uma premiação. “Vou 

mandar você para Itaboraí, para um sítio”, estou 

chutando, “vai ficar um mês num sítio lá 

descansando”, estou chutando. Teve alguma 

premiação ou reconhecimento pelo bom trabalho 

no projeto?  

Entrevistado Existe, mas não declaradamente. Existe mas na 

forma de regalias. 
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Mestrando Entendi.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado “Quer sair cedo? Precisa resolver problemas?”... “Vai 

tranqüilo você que o projeto está na sua mão e a 

gente sabe... vai tranqüilo”. 

Mestrando Pode ficar dois ou três dias em casa que não tem 

problema.  

Entrevistado “Testa de casa hoje”... Essas são algumas formas 

meio que regalias. !ão existe nada declarado para 

não criar mais coisas complicadas na empresa. 

Mestrando Mas é uma forma de recompensa... 

Entrevistado É verdade... é verdade... é nesse sentido. 

   

Estratégia de 

reprojeto rápido e 

reiterativo (RRR) 

 

 

Mestrando Entendi. Legal. 

Me diz uma coisa: como as coisas aconteciam? 

Cada um dividia as tarefas ou era sequencial? 

Como era a organização desses testes? Cada um 

pegava um pouquinho ou era uma fila indiana? 

A estratégia de reprojeto 

rápido e simultâneo era 

como se dava os testes, 

que era como ocorriam o 

desenvolvimento. Os 
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Entrevistado A gente desde o início procurou deixar formalizado a 

forma que seria liberado o sistema para que a gente 

pudesse testar. 

Ele mandava pra gente um documento, Word mesmo, 

com tudo que havia sido planejado para ser liberado, 

o que foi liberado realmente para teste, 

funcionalidades novas, o que havia de reteste, vinha 

tudo nesse documento consolidado. 

E de acordo com aquele o documento a gente 

dividia: funcionalidades novas testa analista 

sênior, reteste dá para pegar júnior (faz reteste), a 

parte de regressão a gente pega todo mundo junto 

e divide por módulos.  

A gente procurava se planejar sempre que recebia 

esse documento de demandas dele.  

!o início do projeto isso não tinha uma 

regularidade de tempo. !ão havia uma coisa 

planejada pra ciclos de teste.  

Era alguma coisa esporádica e ele combinava: 

“daqui a três semanas a gente faz  check up de 

como está à situação”.  

Hoje em dia é diferente. Como a Índia desenvolve 

em Scrum, a gente tem também um sprint, não é 

muito largo, não muito curtinho, é um sprint de 1 

mês. 

Isso porque a gente sabe que hoje as versões 

liberadas tem um prazo de 1 mês para ser 

cumprido. E aí a gente procura adequar a equipe, 

adequar, não digo a alocação, mas a dedicação do 

funcionário vem um pouco também do escopo em 

cima da versão. A gente combina isso. 

testes, novos a cada 

ciclo, eram executado 

dentro de um prazo 

limite e se algo desse 

errado era refeito ou 

testado novamente no 

ciclo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Você chama sprint o que?  

Entrevistado É o período de teste que a gente tem de acordo 

com o que eles desenvolvem, para estar sempre 

fazendo ciclos.  
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Mestrando Me diz uma coisa: e na realidade por conta disso 

vocês acabaram tendo ciclos definidos e que não 

podiam ser longos por conta do scrum  não é? É 

porque com o scrum tem de ser alguma coisa mais 

curta não é? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado É, exato. Normalmente o período de scrum é de uma 

ou duas semanas. Mas nesse projeto eles fazem o 

período de um mês. Então normalmente quando eles 

estão desenvolvendo um novo módulo, a gente está 

testando um outro módulo, ou alguma nova 

funcionalidade ou reteste no período de um mês. A 

gente vai intercalando com eles. Digo intercalando 

com a Índia, isto é, com o desenvolvimento com a 

Índia. 

   

Envolvimento 

simultâneo 

antecipado (ESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Entendi. Agora me diz uma coisa: desde o início 

dos testes o usuário queria acompanhar. Então a 

participação do usuário já ocorreu bem desde o 

início do projeto mesmo? 

O cliente e a diretoria se 

envolveram desde o 

início. Porém, outras 

áreas da empresa não se 

envolveram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Isso mesmo. Porque como ele não conhecia o nosso 

know-how de testes, e ele não sabia no que a 

empresa estava metendo provavelmente o projeto 

dele, ele procurou vir no início pra saber como 

fazia o teste, que tipo de ferramenta a gente usava, 

se havia metodologia ou não, se era tudo na base 

do botão: “aperta aí e vai testando”...  

Mestrando Entendi...queria ver como era o processo. 

Entrevistado Isso. Ele queria ver a metodologia. 

Mestrando Isso foi o usuário acompanhando. E de repente por 

outro lado, vinha alguém da iTeste?... 
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Entrevistado Foi o cliente mesmo, o gestor principal do projeto. E 

sempre vem pra cá. Está até com viagem marcada pra 

Búzios agora de novo, quando vem fica um dia aqui 

com a gente e o resto viaja pelo Brasil. 

 

 

 

 

Mestrando E agora por outro lado, pelo lado da iTeste, alguém 

se envolveu desde o início também além da própria 

equipe, alguém da gerência ou de outra área se 

envolveu também para pegar subsídios para no futuro 

melhorar isso daí? 

Entrevistado Não entendi.  

Mestrando Por exemplo, se alguém do atendimento ao cliente 

por exemplo ou apoio ao consumidor pegou e se 

envolveu para pegar mais aquela experiência e 

utilizar em outros. Seria mais alguém nesse sentido. 

Entrevistado !essa época do início a gente trabalhava ainda 

nessa outra empresa, não era iTeste ainda no 

início do projeto, mas não houve envolvimento de 

outras áreas além de testes.. 

Mestrando Entendi. Só o cliente mesmo?  

Entrevistado É... Houve envolvimento sim do nosso gestor, o 

Ricardo, com os testes. De outra área não testes, 

não que eu tenha acompanhado, pode ter havido e 

eu não tenha acesso. 

   

Controles 

dinâmicos (in 

process) de 

processos (CDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Exato. Conversando com belga também. !ós 

fazíamos reuniões muito periódicas com o belga 

no início até ele sentir segurança no que a gente 

tava fazendo.  

Hoje em dia eu diria que ele vem mais ao Brasil para 

mais para viajar do que para trabalhar. 

Existem controles 

internos, praticados pela 

empresa, conforme 

observado. Porém no 

início, antes de ganhar 

confiança, o usuário 

fazia reuniões periódicas 

como forma de controle.  

 

 

 

 

 ( ... ) 

Mestrando Entendi... Agora, mas isso era do cliente em termos 

de controle. E interno, vocês também posicionavam o 

gerente de projeto? Como era isso? Era diário? 
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Entrevistado A gente tem um controle interno que é feito há 

muito tempo, que toda 6ª feira as equipes enviam 

um relatório consolidado do que foi feito, do que 

não foi feito, duvidas, atenções,  que a gente 

chama isso de status report.  

A gente envia essas informações e centraliza todas 

as informações em normalmente comigo de todas 

as equipes de projeto e dali a gente estuda se tem 

problemas ou não, ações que devem ser tomadas. 

E isso tudo a gente discute isso com a direção da 

empresa.  

   

Tecnologia da 

informação 

computacional 

(TIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Tranqüilo. Agora me diz uma coisa: bem, você falou 

um pouco que o usuário vinha de tempos em tempos 

fazer o acompanhamento, mas tinham outros 

controles no projeto? Era por email, por planilha? 

Como é que era isso daí? 

O uso de TIC se focou 

em duas linhas: (1) nas 

ferramentas de 

comunicação como 

Skype, etc.; (2) 

ferramentas de apoio 

interno do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado A gente se comunica muito por email, por Skype, 

com ele mesmo... E... a gente sempre procurava 

fazer reuniões periódicas.  

Às vezes quando existem muitas liberações de novas 

funcionalidades a gente faz uma reunião semanal pra 

meio que acompanhamento, pra dizer a ele o que a 

ente está fazendo o que não está fazendo. O que é. 

Tirar dúvidas... 

Mas em geral a gente faz reuniões quinzenais... 

Depende um pouco da demanda também.  

No último mês, mês e meio tem tido pouca demanda. 

Poucas novas funcionalidades. É mais reteste.  

A gente tem se falado um pouco menos. Não tem 

gerado dúvidas nem da nossa parte e nem da parte 

dele. 

 ( ... ) 
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Entrevistado Ferramenta para esse projeto a gente usa desde 

início a Rational, Suite Rational.  

E agora a gente está passando, está em processo 

de transferência de uma ferramenta americana, a 

Zefi. Foi até eles que solicitaram. Eles pediram 

para gente analisar e ver se nos atendia também. 

E fizemos um trabalho de analise de ferramenta e 

parece que atende a gente também na elaboração de 

casos de teste e gestão dos testes.  

Então eles preferiram transferir para essa ferramenta 

por uma questão gerencial deles também e de 

controle dos outros módulos e tal. E como nessa 

ferramenta havia a possibilidade de casos de teste 

também, eles preferiam que tivesse uma ferramenta 

só se fosse possível. 

 

 (...)  

Entrevistado A gente tem um controle interno que é feito há 

muito tempo, que toda 6ª feira as equipes enviam 

um relatório consolidado do que foi feito, do que 

não foi feito, duvidas, atenções,  que a gente 

chama isso de status report.  

A gente envia essas informações e centraliza todas 

as informações em normalmente comigo de todas 

as equipes de projeto e dali a gente estuda se tem 

problemas ou não, ações que devem ser tomadas. 

E isso tudo a gente discute isso com a direção da 

empresa.  

 

   

Capacidade de 

integração 

recíproca (CIR) 

 

 

 

 

 

Mestrando Tranqüilo. Agora me diz uma coisa: bem, você falou 

um pouco que o usuário vinha de tempos em tempos 

fazer o acompanhamento, mas tinham outros 

controles no projeto? Era por email, por planilha? 

Como é que era isso daí? 
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Entrevistado A gente se comunica muito por email, por Skype, 

com ele mesmo... E... a gente sempre procurava 

fazer reuniões periódicas.  

Às vezes quando existem muitas liberações de novas 

funcionalidades a gente faz uma reunião semanal pra 

meio que acompanhamento, pra dizer a ele o que a 

ente está fazendo o que não está fazendo. O que é. 

Tirar dúvidas... 

Mas em geral a gente faz reuniões quinzenais... 

Depende um pouco da demanda também.  

No último mês, mês e meio tem tido pouca demanda. 

Poucas novas funcionalidades. É mais reteste.  

A gente tem se falado um pouco menos. Não tem 

gerado dúvidas nem da nossa parte e nem da parte 

dele. 

 

 ( ... )  

Mestrando Mas teve alguém que ajudou vocês internamente 

nessa fase? A própria analista ajudou e liderou isso 

daí? 

A integração na própria 

equipe e integração entre 

a equipe e a direção da 

empresa e entre a equipe 

e o usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Com certeza. A gente se ajudou muito nesse 

processo de início. !o conhecimento da 

ferramenta. Em lidar com o belga. O próprio 

Ricardo ajudou bastante a gente nisso. Ele entende 

bem de inglês.  

 ( ... ) 

Mestrando Entendi. De experiencial pessoal sua, positiva, o que 

você pode me contar mais do projeto? Do que tenha 

gostado ou não gostado. Do que tenha achado legal, 

ruim, bom. A tua experiência. 
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Entrevistado Ë interessante um projeto desse porte porque é 

projeto internacional, uma cultura diferente que a 

gente tem contato, pessoalmente é bem legal 

conhecer outras culturas. Todas as pessoas da 

equipe gostam.  

Uma dessas pessoas dessa equipe há pouco tempo 

esteve de férias, coisa de um mês atrás estava de 

férias e como foi na Europa passear, foi na empresa, 

eles convidaram para ela ir lá. Conheceu a empresa.  

 

 

   

Grau de novidade 

dos 

produtos/serviços 

desenvolvidos 

(GNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado !esse projeto o que vejo como inovação além da 

distância da gestão e de desenvolvimento, é 

justamente o fato de que para o cliente tornou a 

visão dele mais nítida de onde estavam nascendo 

os problemas. 

O problema não era especificação, o problema não 

era homologação que ele fazia de aceitação final. O 

problema todo acontecia no desenvolvimento e ele 

não tinha esse tipo de conhecimento. 

Nisso ele batia muito na tecla de “algum problema 

aconteceu? Não é possível, vocês não testaram 

direito? Porque tanto bug? Da onde vêem esses bugs? 

São bugs reais?”. 

Com o tempo ele foi pegando confiança no que a 

gente faz e dirigiu um pouco mais o lado de gestão e 

acompanhamento mais próximo, incluindo o pessoal 

da índia.  

Por isso eu acredito que tenha sido alguma coisa 

de inovação para o cliente. Ele tirou o foco do 

problema, de onde ele achava que estava o 

problema para onde estava ocorrendo o problema 

real.  

No início do projeto não 

houve inovação ou 

criação de tarefas 

internas no projeto, 

porém no mesmo foi 

introduzida uma 

inovação tecnológica 

para apoiar o serviço de 

teste, que é inovador na 

visão do cliente segundo 

declaração do 

entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ... ) 

 

Mestrando Ótimo, ótimo. 

Me diz uma coisa: durante o projeto teve alguma 

novidade que vocês acabaram colocando? Uma 

ferramenta? Uma estratégia diferente? Ou vocês 

usaram mais a experiência de vocês? Como foi isso? 
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Entrevistado Basicamente foi bem a experiência mesmo.  

Criação de caso de teste. Conhecendo a 

ferramenta... 

Como a parte de especificação deles é falha, 

sempre foi. !o início era mais especificação, mas a 

especificação era um pouco desatualizada. E foi 

mais para conhecimento das funcionalidades e a 

gente foi conhecendo um pouco nos emails que ele 

manda explicando. 

Algumas vezes ele gera algum documento.  

Tem “caso de uso”, mas normalmente alguma nova 

funcionalidade que sai ele procura explicar no email 

e depois vai ser gerado para caso de uso.  

Então a gente meio que acompanhando essas 

explicações. Um pouco de caso de uso. As vezes com 

um documento de manual do usuário, ou alguma 

coisa desse tipo a gente vai criando caso de teste. E 

como a especificação é falha, os casos de teste são 

mais de integração do sistema são meio que criados 

com o conhecimento na ferramenta que é adquirido. 

Foi meio que experiência e expertise mesmo do 

pessoal envolvido nessa criação e elaboração de 

casos de teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Entendi... 

Entrevistado Ferramenta para esse projeto a gente usa desde 

início a Rational, Suite Rational.  

E agora a gente está passando, está em processo 

de transferência de uma ferramenta americana, a 

Zefi. Foi até eles que solicitaram. Eles pediram 

para gente analisar e ver se nos atendia também. 

E fizemos um trabalho de analise de ferramenta e 

parece que atende a gente também na elaboração 

de casos de teste e gestão dos testes.  

Então eles preferiram transferir para essa ferramenta 

por uma questão gerencial deles também e de 

controle dos outros módulos e tal. E como nessa 

ferramenta havia a possibilidade de casos de teste 

também, eles preferiam que tivesse uma ferramenta 

só se fosse possível. 
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Organização da 

função 

desenvolvimento 

de inovações 

(ODI) 

 Não foram encontrado 

evidências na narrativa. 

   

Dinamismo do 

ambiente no setor 

econômico 

(DASE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado ( ... ) 

 

Esse projeto BTR foi na empresa que eu trabalha 

antes, e que conseguiu fazer a prospecção dele e viu 

potencial para pegar esse projeto de teste. Isso foi 

antes de vir para iTeste. 

 

Então quando viemos para iTeste continuamos nesse 

projeto.  

 

Esse projeto é desenvolvido na Índia. Todo 

desenvolvido na Índia e a gestão dele todo na Bélgica 

e a gente testa aqui no Brasil. 

 

Como todos sabem, logicamente eles procuraram 

terceirizar por conta do custo da mão de obra. 

Como todos sabem o custo de mão de obra é 

elevado para eles por conta de ser em euro. 

 

A ideia era manter a qualidade dos projetos sem que 

onerasse ainda mais. 

O projeto teve como usa 

origem o dinamismo do 

ambiente econômico por 

conta da redução de 

custo. Quando ocorreu a 

última crise econômica 

mundial, o projeto teve 

que se reorganizar sob o 

ponto de vista forma de 

pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ... ) 
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Entrevistado Esse lance de custo é engraçado. !o início do 

projeto, como é um projeto europeu e em euro, no 

início do projeto o custo se pagava e dava a 

margem necessária a empresa para manter a 

equipe focada no projeto e tal... 

O que aconteceu foi que ha pouco tempo... a pouco 

tempo, coisa de um ano, teve aquela crise 

europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Aquela crise mundial. 

Entrevistado Sim, principalmente europeia, que quebrou vários 

países... 

Então o euro que custava, que valia três reais e 

alguma coisa... 3,50. Hoje em dia vale 2 e 2,15 e 

2,20... 

O que pagava a equipe... 

 

Mestrando ... não pagava mais. 

Entrevistado Exatamente. Teve uma redução grande nesse 

custo. E aí a ideia do início que eles pagavam eram 

funcionários alocados no projeto... 

!o início eles pagavam funcionários alocados no 

projeto! 

 

E com essa mudança houve um replanejamento 

pra que pudesse se manter a qualidade do projeto 

sem que a empresa fosse afetada também 

financeiramente onde era ideia de “não se paga 

mais pessoas alocadas no projeto, se paga o 

serviço”! 

Mestrando Ótimo. Bem legal. 
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Entrevistado Se paga o serviço. Então hoje é possível ter uma 

pessoa quando tem pouca demanda, duas pessoas 

média demanda, três pessoas alta demanda. E às 

vezes se for muito necessário botam-se quatro 

pessoas para atender o projeto.  

 

Não existe mais aquela amarração “de pessoas 

alocadas no projeto”. 

 

Hoje em dia é o serviço que paga. 

   

Desempenho do 

processo de 

inovação (DPI) 

Entrevistado !esse projeto o que vejo como inovação além da 

distância da gestão e de desenvolvimento, é 

justamente o fato de que para o cliente tornou a 

visão dele mais nítida de onde estavam nascendo 

os problemas. 

O problemas não era especificação, o problema não 

era homologação que ele fazia de aceitação final. O 

problema todo acontecia no desenvolvimento e ele 

não tinha esse tipo de conhecimento. 

Nisso ele batia muito na tecla de “algum problema 

aconteceu? Não é possível, vocês não testaram 

direito? Porque tanto bug? Da onde vêem esses bugs? 

São bugs reais?”. 

Com o tempo ele foi pegando confiança no que a 

gente faz e dirigiu um pouco mais o lado de gestão 

e acompanhamento mais próximo, incluindo o 

pessoal da índia.  

Por isso eu acredito que tenha sido alguma coisa 

de inovação para o cliente. Ele tirou o foco do 

problema, de onde ele achava que estava o 

problema para onde estava ocorrendo o problema 

real.  

Fica evidente que o 

desempenho do processo 

de inovação se deu nessa 

investigação em nível de 

qualidade, por parte do 

cliente. Ao final a 

qualidade de seu produto 

foi melhorada (é 

desenvolvido na Índia e 

testado no Brasil pela 

iTeste). 

   

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 4: análise da narrativa na entrevista 2 

Tema Texto da !arrativa Identificado Considerações 

Treinamento em 

processo de 

desenvolvimento 

concorrente 

(TPDC) 

 Não foram encontrado 

evidências na narrativa. 

   

Papel do 

campeão de 

projetos (PCP) 

Entrevistado O Moreira não foi implementador, foi avaliador O papel do campeão de 

projetos se confunde aqui 

com o próprio papel do 

avaliador, que precisa ser 

alguém experiente. O 

avaliador lidera executa 

o papel de quem avalia a 

implementação da MPT. 

Mestrando Perdão, ele foi avaliador. 

Entrevistado Não... Otimamente bem. O Moreira é muito 

experiente. Nessa parte de processos... Tem um 

passado enorme aí de.... Conhece bem testes... 

Mestrando Então na realidade na hora que vai implementar, na 

realidade esse.. esse...sempre esse avaliador ou 

implementador, tem de realmente ser pessoas com 

esse referencial de experiência, base forte não só em 

testes mas em outras coisas, relacionadas a testes para 

poder também passar não só experiência, né? 

Entrevistado Claro... tem de ter... tem de ter conhecimento. 

   

Equipes 

multifuncionais 

(EMF) 

Entrevistado Ponto. Então o modelo tem cinco níveis. O nível um 

é “gerência de projeto de teste”. Então você... O 

modelo é mutável à medida que a gente tá 

implementando, a gente uma reunião na semana 

passada, uma reunião virtual, tem três garotos 

(garoto pra mim) lá em Recife: dois com mestrado 

e um com doutorado que estão... por isso o negócio 

está indo bem, são pessoas boas. Apesar de serem 

novos, eles bem... bem... 

Por mais que o MPT 

tenha se originado da 

iniciativa do 

entrevistado, hoje 

existem outras 3 pessoas 

que atuam na atualização 

e elaboração do mesmo.  

Mestrando Eles estão pesquisando em cima do modelo.  
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Entrevistado Estão pesquisando entendeu? Inclusive a tese de 

doutorado desse rapaz está em cima disso daí. 

Entendeu? Os caras estão trabalhando nisso... São 

duas moças e um rapaz que estão... Isso ajudou 

muito o modelo a crescer. Aí consegui gente pra 

trabalhar. Até então eu tenho trabalhado sozinho.  

 

Aí o ... O que aconteceu? Aí bom... A  gente fez um 

curso formação de implementador do modelo, né.  

Tem de ter curso de implementador e pra ser 

avaliador tem de ter participar de duas avaliações 

como avaliador adjunto.  

 

Então, lá em Recife tem três avaliadores. Aqui no Rio 

tem eu e o Moreira como avaliador. O Modelo tem 

cinco avaliadores. E “n” implementadores.  

 

Para você ser implementador você tem de ter o CBTS 

ou outro qualquer curso de certificação em teste e 

fazer o curso de implementação.  

Então feito isso, você é ... Passa a ser implementador 

nível um. Aí pra ser nível dois tem de fazer o do nível 

dois e assim por diante.  

 

Então, dei esse curso em Santa Catarina. Já dei em 

São Paulo... então Rio, Recife. Nesses estados tem 

gente trabalhando, quer dizer, “capacitado” a ser 

implementador do modelo.  

Então, no modelo a gente “criou” gente para o 

modelo começar a andar sozinho né! 

 

Tem de ter gente que implemente... 

Bom, então o nível um “gerência de projeto de teste” 

e aí o que, que o modelo exige? O modelo nesse nível 

um ele exige que você demonstre que tem práticas 

específicas e práticas genéricas. 

As práticas específicas na versão atual são 17, se não 

me engano.  

(...)  
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Proximidade 

física dos 

recursos de 

desenvolvimento 

(PFRD) 

<< mesma evidencia de EMF >> Não existe proximidade 

física no mesmo 

ambiente entre os 

membros da equipe. Os 

mesmos trabalham a 

distância.  

   

Recompensas 

grupais (RGP) 

 Não existem evidencias 

de que existem RGP. O 

entrevistado desviou-se 

em responder, o que 

indica uma possível 

ausência de 

recompensas, sejam 

grupais ou não. 

   

Estratégia de 

reprojeto rápido e 

reiterativo (RRR) 

Mestrando Tá. E... E no final desse processo de implementação, 

teve alguma recompensa positiva com isso? 

Está evidente que existe 

RRR e é praticado de 

forma constante. 

Entrevistado O modelo. O modelo ganhou... enriquecimento. 

Né?... Trouxe retorno pro modelo...  

Mexi em algumas coisas do modelo com isso... 

E cada vez que a gente trabalha numa 

implementação vem alguma coisa em volta, !é?... 

Eu levo conhecimento e trago conhecimento, e aí o 

modelo é revisto e é....  

Por exemplo, agora em Recife a gente passou por 

quatro empresas. 

 

   



 

220

Envolvimento 

simultâneo 

antecipado (ESA) 

 Não foram encontradas 

evidências na narrativa 

porém isto não quer dizer 

que a prática não seja 

realizada pela empresa. 

   

Controles 

dinâmicos (in 

process) de 

processos (CDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Então a partir de agora você vai usar um plano de 

teste. Não é o caso deles que já tinham um plano de 

testes.  

Então no caso da DATASUS o que é que eu fiz: 

“cadê o escopo?”. 

“O escopo tá aqui”. 

“Deixa eu dar uma olhada no escopo”. 

 

Os controles são da 

implementação do 

processo. São realizadas 

reuniões semanais de 

controle e de verificação 

de andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Humm. 

Entrevistado “Escopo meu é a lista de requisitos”. 

“Então tá. Atende”. 

“Cadê o seu cronograma? Como é que você faz 

cronograma?” 

“Cronograma eu faço chutando”. 

“!ão, chutando não serve. Você tem de ter um 

racional e a elaboração do cronograma. Como 

você mede tamanho do teu projeto. Como você 

transforma tamanho em esforço?”. 

Mestrando Tá. Entendi 

Entrevistado Então isso é perguntado... Se o cara disser... a 

empresa tivesse bem, é normal... Pode até ser aquele 

tipo “delfi”... O que é tipo delfi?  

É aquele que você reúne três especialistas onde cada 

um dá um prazo e chegam ao consenso de prazo, e 

esse prazo vale. Já foi tanto aceito pelo MPS e 

CMMi, e a gente aceita também. O “método delfi” 

não é um chute, é um “chute dado por especialistas, 

tá”. Então... o que, que é importante na empresa? Que 

ela tinha histórico.  
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Mestrando E a DATASUS tinha esse histórico?  

 
Entrevistado Ë, a DATASUS tinha esse histórico. A DATASUS 

até é uma empresa atípica cara.... Que ela tinha quase 

tudo já bem encaminhado. O que eu exigi eles 

atenderam, entendeu? Então... foi assim bem 

tranqüilo.  

Era uma vez por semana. Duas horas discutidas e 

eu ia embora e deixava o dever de casa. Voltava aí 

e eles já tinham feito coisas que tinha pedido.  

   

Tecnologia da 

informação 

computacional 

(TIC) 

Mestrando Agora me diz uma coisa: falou primeiro que você 

sempre se comunicava por e-mail com eles. Quais 

eram as formas de comunicação? 

O uso de TIC era 

basicamente o uso de e-

mail para dúvidas. 

Entrevistado A comunicação eram e-mail e reuniões semanais. 

Mestrando Não tinha... Era basicamente essa forma, né? 

Entrevistado A gente combinou uma vez por semana. Eu ia lá e a 

gente conversava... E a gente trocava e-mail pra tirar 

duvida. 

   

Capacidade de 

integração 

recíproca (CIR) 

Entrevistado E a DATASUS tinha esse histórico. A DATASUS até 

é uma empresa atípica cara.... Que ela tinha quase 

tudo já bem encaminhado. O que eu exigi eles 

atenderam, entendeu? Então... foi assim bem 

tranqüilo.  

Era uma vez por semana. Duas horas discutidas e eu 

ia embora e deixava o dever de casa. Voltava aí e eles 

já tinham feito coisas que tinha pedido. 

Observou-se pouca 

evidência na narrativa 

em questão a respeito da 

variável investigada. 

 (...) 
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 Eles cumpriram bem. Então o negócio andou bem...  

Então eles se credenciaram tranquilamente pro o 

nível um. E agora estão agora se preparando já...  

Já vão começar agora em janeiro a se preparar para o 

nível dois. Estão só esperando mudar o governo, 

porque lá é governo... 

   

Grau de novidade 

dos 

produtos/serviços 

desenvolvidos 

(GNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Tá. E... E no final desse processo de implementação, 

teve alguma recompensa positiva com isso? 

As evidências na 

narrativa apontam para 

introdução de inovação 

(estratégias ou 

processos) a cada 

experiência ou 

necessidades observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado O modelo. O modelo ganhou... enriquecimento. 

Né?... Trouxe retorno pro modelo...  

Mexi em algumas coisas do modelo com isso... 

E cada vez que a gente trabalha numa 

implementação vem alguma coisa em volta, !é?... 

Eu levo conhecimento e trago conhecimento, e aí o 

modelo é revisto e é....  

Por exemplo, agora em Recife a gente passou por 

quatro empresas. 

 

Mestrando Hum.  

Entrevistado Duas dessas empresas são “metodologias ágeis” cara.   

 

Mestrando Humm.  
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Entrevistado Pois tudo o que eu falei aí é “cascata5”. Né? 

Metodologia de cascata. Desenvolvimento cascata.  

Duas empresas de Recife são “métodos ágeis6”, e a 

gente não pode, vamos dizer assim “o modelo só 

serve para tradicional”. Não. A gente decidiu que o 

modelo tinha de ser...  

A gestão do modelo atual está eu, basicamente eu, 

e esses três lá de Recife.  

Então vamos dizer assim, mexendo, trocando 

ideia, e tal... Atualmente são nós quatro. 

Eu criei um modelo aberto, eu não criei pra eu ser 

dono.  

 

 

Mestrando Não uma coisa fechada, né? 

Entrevistado Não, não... Eu criei um modelo que todo mundo... 

que todo mundo pudesse opinar.  

Mestrando Então está tendo contribuição acadêmica, né? 

Entrevistado Está tendo. 

   

Organização da 

função 

desenvolvimento 

de inovações 

(ODI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << mesma evidência que GNI >> A inovação foi 

estruturada para estar 

sempre em constante 

inovação incremental, 

acrescentando 

experiências e práticas 

realizadas a mesma. A 

forma como o 

entrevistado apresenta a 

inovação, em função das 

perguntas, equivale ao 

funil de inovação, porém 

tendo a inovação iterage 

com o meio acadêmico. 

 

 

  

Mestrando Então deixa tentar recapitular, me desculpe. 

Então na realidade a MPT, ela teve como suas 

fontes de inspiração como: a própria CBTS, que 

você me contou,  e outras de fora... 

Entrevistado Isso! 

Mestrando Você teve trabalho inicial de desenvolvimento... 

Entrevistado Deu trabalho de escrever...  

                                                

5 O entrevistado se refere a “metodologias de desenvolvimento de software cascata” de forma abreviada. 

6 O entrevistado se refere a “metodologias de desenvolvimento de software ágeis”, como SCRUM e outras. 
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Mestrando De capturar algumas ideias, teve esse piloto, essa 

série de pilotos nessas empresas, tá. 

 

 

 
Entrevistado É. 

Mestrando Teve esse caso de sucesso na DATASUS... 

Entrevistado Se o negócio tivesse muito ruim eu desistia.  

Mestrando Entendi... Então na verdade melhorou? 

Entrevistado Melhorou. 

Mestrando Então foi alguma que trouxe retorno mesmo? 

Entrevistado Muito bom... Todo mundo elogiou, agradeceu, 

todos estão empenhados em continuar, então quer 

dizer... Então... Então que acho que agora... O site 

foi criado agora, cara. Então agora está com o 

site... Eu acho que o negócio vai... Vai andar. 
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Dinamismo do 

ambiente no setor 

econômico 

(DASE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado A Softex é um órgão sem fins lucrativos, mas que 

cuja finalidade é apoiar empresas de 

desenvolvimento de software pra fins de exportação. 

Então a Softex o que ela fez? 

Ela junto com a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro desenvolveram um modelo chamado de 

“MPS.BR”. 

O MPS.BR é um modelo com “mania” do CMMi só 

que direcionado ao mercado brasileiro, com algumas 

peculiaridades de tamanho, direcionado a empresas 

menores porque o CMMi é direcionado a empresas 

grandes, e nem médias, mas para empresas grandes. 

É modelo caro de ser implementado. 

Desenvolveram então a versão mais barata, que foi o 

MPS.BR, para empresas de desenvolvimento de 

software. 

 

Aí eu tive a ideia de ter... existem modelos de 

testes já no mercado. !ão foi uma inovação... Tem 

o TMMi, tem o TPI, tem... tem outros modelos 

direcionados para melhorias de processos de teste. 

Só que são modelos vinculados a empresas, 

vinculados a pessoas... 

As evidencias 

encontradas na narrativa 

indicam que o 

dinamismo do ambiente 

econômico originou a 

MPT aproveitando um 

nicho de mercado não 

explorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrando Mas são todos modelos aplicados lá fora? 

Entrevistado Todos eles lá de fora. Isso. 

Mestrando Então na verdade para o mercado nacional é 

totalmente novo? 

Entrevistado É... É... E seria impossível a gente aplicar o modelo 

deles aqui porque teria de ter uma... Você teria de ter 

alguém aqui para avaliar a implementação, quer 

dizer... 

 

Teria de vir alguém de fora. Todo um esquema 

aqui que seria inviável... As áreas de testes são 

muito pequenas. Algumas têm até duas, três 

pessoas. Então é muito difícil você trazer um 

modelo de fora, caro pra implementar no Brasil. 

Mestrando Que é um “caminhão pra implementar em uma coisa 

menor”. 
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Entrevistado Exato... É... É...  quando eu estava na ALATS, o que 

é que eu pensei: eu peguei...eu sempre trabalhei com 

MPS.BR e CMMi, eu sempre fui implementador.. 

sempre não, já há algum tempo eu trabalhava com 

implementação de CMMi e MPS... 

Ai pô eu pensei: eles modelos são factíveis de serem 

usado pra testes, aí eu peguei o MPS.. .tá... e eu criei 

o MPT. 

 

 

Mestrando Humm... Então na verdade é como se fosse uma 

versão nacional... mas é nova. Foi você que criou. 

Entrevistado Ë nova. Foi criada. Praticamente foi... só que eu 

pensei: tem mais de 200 empresas no Brasil que 

implementaram a MPS.BR... Então, se elas tem já 

tem os processos de desenvolvimento... Então se eu 

tivesse um modelo de testes que se encaixasse com 

a MPS.BR, seria mais fácil as empresas adotarem 

este modelo. Então por isso a gente se inspirou na 

MPS. Só por causa disso.  

   

Desempenho do 

processo de 

inovação (DPI) 

Mestrando E no caso da DATASUS, esse retorno deles, assim, 

após a... 

Também fica evidente 

que a melhora de 

desempenho no projeto 

se dá em nível de 

qualidade. 

Entrevistado O retorno foi tão bom que estão desde... já estão a 

um bom tempo pedindo para implementar o nível 

2. 
Mestrando Então eles estão querendo melhorar mesmo? 

Entrevistado Estão... eu também estava segurando porque 

estava meio sem tempo pra ver isso. 

Mestrando Entendi. 

Entrevistado Foi agora e vai mudar o governo, então vai 

esperar mudar lá prá... 

Acredito que a DATASUS deve engrenar lá pra 

março.  

   

Fonte: elaboração própria. 
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APÊ!DICE V – QUESTIO!ÁRIO / SURVEY O�LI!E 

Abaixo podemos ver as imagens do questionário / survey online criado a partir do site 

“Encuesta Facil” (é o mesmo site com dois endereços: <http://www.encuestafacil.com> ou 

<http://www.enquetefacil.com>) ou “Enquete Fácil” em português (ENCUESTAFACIL, 

2010).  

O questionário online, que  reproduz o questionário do apêndice I, foi construído todo em 

uma única página, com rolagem de tela, permitindo assim a visualização de todo o 

questionário. 
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Ilustração 4: Questionário / survey online – parte um. 

 

            Fonte: elaboração própria. 
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Ilustração 5: Questionário / survey online – parte dois. 

 

            Fonte: elaboração própria. 
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Ilustração 6: Questionário / survey online – parte três. 

 

            Fonte: elaboração própria. 

 

 



 

231

 

Ilustração 7: Questionário / survey online – parte quatro. 

 

            Fonte: elaboração própria. 
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Ilustração 8: Questionário / survey online – parte cinco. 

 

            Fonte: elaboração própria. 
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Ilustração 9: Questionário / survey online – parte seis. 

 

            Fonte: elaboração própria. 

 


