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Resumo: A inovação tem sido considerada como um elemento essencial para criar vantagem
competitiva de longo prazo nas empresas. Porém, estimular e apoiar esse processo ainda é um
desafio. Nesse contexto, o efetivo uso de métodos, técnicas e ferramentas para inovação (MTFIs) tem sido identificado como um fator importante para apoiar o processo da gestão da
inovação, aumentando suas chances de sucesso. Entretanto, ainda são escassos os
conhecimentos em relação a adoção de MTF-Is pelas organizações. Assim, este estudo consistiu
de uma análise dos artigos empíricos relacionados a adoção de MTF-Is. Os artigos analisados
foram obtidos por meio de um levantamento sistemático realizado a partir de quatro bases de
dados: Scopus, Web of Science, Scielo e EBSCO. Como resultado, obteve-se um corpus de 45
publicações, nas quais, inicialmente, se identificaram os principais artigos, autores, países e
periódicos que mais publicaram e as palavras-chave mais utilizadas. Posteriormente, a partir da
análise realizada, possibilitou-se um panorama das pesquisas empíricas relacionadas ao tema.
Destaca-se que ainda que são escassos os trabalhos nesta temática. Verificou-se a grande
diversidade de MTF-Is utilizados pelas empresas estudadas e que a adoção destes é importante
para aumentar a competitividade e para resolver problemas nas organizações.
Palavras-chave: Inovação; Métodos, Técnicas e Ferramentas para Inovação; MTF-I; Revisão
Integrativa.
Abstract: Innovation has been considered as an essential element to create competitive
advantage in the long run companies. However, encourage and support this process is still a
challenge. In this context, the effective use of methods, techniques and tools for innovation
(MTF-Is) has been identified as an important factor to support the process of innovation
management, increasing your chances of success. However, they are still scarce knowledge
regarding the adoption of MTF-Is by organizations. This study consisted of an analysis of
empirical articles related to adoption of MTF-Is. The articles analyzed were obtained through
a systematic survey from four databases: Scopus, Web of Science, Scielo and EBSCO. As a
result, we obtained a corpus of 45 publications in which, initially identified the main articles,
authors, countries and journals that published and the most used keywords. Later, from the
analysis, allowed to an overview of empirical research related to the topic. It is noteworthy
that although there are few studies on this topic. There was a great diversity of MTF-Is used
by companies studied and that the adoption of these are important to improve competitiveness
and to solve problems in organizations.
Keywords: Innovation; Methods, Tools and Techniques for Innovation; MTF-I; Integrative
review.
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1 INTRODUÇÃO
Em um ambiente econômico competitivo e desafiador, a inovação se torna essencial
não somente para o sucesso, mas para a sobrevivência das empresas (NICHOLAS et al.,
2015). De acordo com Baregheh et al. (2009), a inovação é definida como um processo com
diversas etapas em que as ideias são transformadas em produtos, serviços ou processos,
novos/melhorados, com a finalidade de avançar, competir e diferenciar-se com sucesso em seu
mercado. Tal processo, segundo Pinto et al. (2015) engloba uma variedade de atividades de
cooperação centradas tanto no desenvolvimento de novos produtos e de processos quanto no
aumento da competitividade. Nesse sentido, as organizações estão sob crescente pressão
competitiva para manter a fatia de mercado, aumentar a gama de produtos, melhorar a
eficiência e reduzir custos, sendo a inovação o processo que pode levá-las a alcançar estes
objetivos (FLYNN et al., 2003).
A inovação é vital para a vantagem competitiva de longo prazo das empresas. No
entanto, motivar e estimular esse processo continua a ser um desafio para a maioria delas
(TIAN; WANG, 2014). Essa dificuldade se agrava devido à abundância de informações
disponíveis em tempo real para tomada de decisões dos gestores (VASEASHTA, 2014). Dessa
forma, os primeiros estágios do processo de inovação são fundamentais para estabelecer a
base para o sucesso antes de um novo conceito entrar no processo formal de desenvolvimento
(NICHOLAS et al., 2015). Assim, para tomar decisões estratégicas e navegar por essa grande
quantidade de informações são necessários meios que orientem as organizações a decidirem
não somente o que fazer, mas como e quando fazer (VASEASHTA, 2014)
Nesse contexto, uma dimensão de decisões importantes a serem tomadas em relação ao
processo de inovação se refere a quais abordagens utilizar ao longo do processo. Essas
abordagens suportam o entendimento, análise, decisão e ação ao longo do processo de
inovação (PHAAL et al., 2012). Entre essas abordagens, chamadas de métodos técnicas e
ferramentas para inovação (MTF-Is) (BUCHELE et al., 2015) incluem brainstorming, análise
morfológica, grupo focal, teste de conceito, cenários, retorno sobre o investimento (NIJSSEN;
LIESHOUT, 1995; D´ALVANO; HIDALGO, 2012). Outras terminologias são utilizadas para
fazer referência à MTF-Is, como por exemplo: ferramentas (COULON et al. 2009; NIJSSEN;
FRAMBACH, 2000; HIDALGO; ALBORS, 2008); ferramentas e técnicas (FLEISHER, 2006;
IGARTUA et al., 2010; GRANER; MIBLER-BEHR, 2015); métodos (LICHTENTHALER,
2005); modelos e métodos (NIJSSEN; LIESHOUT, 2000).
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A análise dos trabalhos relacionados ao tema demonstra uma confusão na terminologia
utilizada (PHAAL et al., 2012), uma vez que os autores não buscam explicitar as diferenças
conceituais ou operacionais, mesmo quando utilizam dois termos para denominar as
abordagens. Além disso, poucos trabalhos abordam a questão da terminologia (por exemplo,
SHEHABUDDEEN et al., 1999). Aqui serão utilizados os termos métodos, técnicas e
ferramentas sem inicialmente fazer distinção entre eles, e considerando que podem ser um
documento, framework, procedimento, sistema ou método que possibilita a organização a
alcançar ou clarificar um objetivo (BRADY et al., 1997). No mesmo sentido, Tidd e ThuriauxAlemán (2016) utilizam o termo ‘práticas de gestão da inovação’ para fazer referência a um
meio para modificar e aplicar a pesquisa em inovação e práticas de gestão.
O uso efetivo de MTF-Is tem sido um importante elemento na gestão do processo de
inovação (THIA et al., 2005), uma que fez eles facilitam a habilidade de uma organização em
introduzir apropriadamente novas tecnologias em produtos, processos e mudanças à própria
organização (HIDALGO; ALBORS, 2008). Assim, os MTF-Is podem ajudar a gerir a
inovação, auxiliando as organizações a se adaptarem às novas circunstâncias e enfrentarem os
desafios de mercado de uma forma sistemática (IGARTUA et al., 2010), sendo fundamentais
para aumentar a competitividade das organizações (HIDALGO; ALBORS, 2008). Embora não
garantam o sucesso, o uso de MTF-Is pode servir para identificar problemas sistematicamente.
A análise histórica dos estudos empíricos evidencia um aumento na utilização de
MTF-Is, talvez em função dos benefícios significativos advindos da adoção deles
(MAHAJAN; WIND, 1992; NIJSSEN; FRAMBACH, 2000; GONZÁLES; PALACIOS,
2002; THIA et al., 2005; GRANER; MIBLER-BEHR, 2013). Entretanto, ainda são relatados
contextos em que os MTF-Is têm baixo uso (HIDALGO; ALBORS, 2008; YEH et al., 2010;
LEBER et al., 2014), o que sugere a necessidade de um aprofundamento no entendimento em
relação a difusão e adoção de MTF-Is. Adoção refere-se a decisão da empresa de usar um
MTF-I no seu processo de inovação ou rejeitar o uso desse e a difusão refere-se ao número
cumulativo de empresas que tem adotado um determinado MTF-I ao longo do tempo
(NIJSSEN; FRAMBACH, 2000; CHAI; XIN, 2006). A adoção pode ser verificada tanto a
partir do número de MTF-Is adotados por uma empresa e/ou projeto, quanto por quais MTF-Is
são adotados, a frequência de uso e a profundidade de uso.
Nesta perspectiva e a partir da necessidade de entender de que forma as pesquisas
empíricas vêm abordando o tema métodos, técnicas e ferramentas para inovação, estabeleceuse a seguinte pergunta de pesquisa: como a adoção dos métodos, técnicas e ferramentas para
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inovação vêm sendo estudados empiricamente? Assim, o objetivo deste trabalho é identificar,
por meio de uma revisão integrativa, como a adoção de métodos, técnicas e ferramentas para
inovação são estudados empiricamente pela literatura. Embora difusão e adoção estejam
relacionadas, têm-se como foco, neste trabalho a adoção, muito embora, aspectos relacionados
à difusão possam ser abordados, nesse caso, sempre com a devida identificação. Apresentamse neste trabalho as contribuições acadêmicas ao tema, ou seja, identificam-se lacunas no
campo, geram-se novos dados para aprofundar a compreensão do tema, com a possibilidade
de utilização destes para auxiliar o desenvolvimento de novos MTF-Is (BRADY et al. 1997).
Para cumprir com o objetivo proposto e responder a pergunta da pesquisa, utilizou-se
de um levantamento sistemático em quatro bases de dados científicas, seguido da
categorização dos trabalhos levantados e da análise daqueles cujas pesquisas utilizaram a
abordagem empírica com foco em adoção de MTF-Is.
Este trabalho está estruturado em quatro seções: a presente seção corresponde a
introdução do artigo. Na segunda seção são detalhados os procedimentos metodológicos
utilizados no levantamento dos artigos. A terceira seção apresenta a análise dos artigos
empíricos com foco em adoção de MTF-I. Finalmente, na quarta seção são apresentadas as
considerações finais, bem como explicitados os pontos que poderão ser abordados em estudos
futuros.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De forma a alcançar o objetivo deste estudo, realizou-se uma revisão integrativa da
literatura. Tal metodologia consiste em um método específico de revisão que resume a
trabalhos empíricos ou teóricos passados para fornecer uma compreensão mais abrangente de
um determinado fenômeno (BROOME, 1993 apud WHITTEMORE; KNAFL, 2005). Quando
bem feita, a revisão integrativa deve apresentar o estado da ciência, contribuir para o
desenvolvimento da teoria, e ter aplicabilidade direta para a prática, além gerar um panorama
consistente de conceitos complexos, teorias ou problemas (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).
Dessa forma, a exemplo de Graner e Mibler-Behr (2012), esta revisão enfoca aqueles
trabalhos publicados em periódicos que possuem MTF-Is utilizados em estudos empíricos até
à data. Para tanto, o estudo aqui apresentado foi composto por dois momentos distintos: a)
levantamento dos artigos relacionados à MTF-Is a partir das bases de dados; b) análise dos
artigos levantados. Assim, buscou-se realizar uma análise geral dos artigos a partir de dados
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bibliométricos, bem como a identificação dos artigos empíricos, foco deste estudo. Já no
segundo momento, realizou-se a análise de conteúdo dos trabalhos selecionados de forma
individual e em seguida uma análise conjunta de forma a proporcionar um panorama acerca do
tema. De maneira mais detalhada, para operacionalização da pesquisa, optou-se por seguir os
passos propostos por Botelho, Cunha e Macedo (2011). Os autores dividem o processo de
revisão integrativa em seis etapas:
1ª Etapa - Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa: A partir do objetivo e
da pergunta de pesquisa proposta, é preciso definir as palavras chaves que serão utilizadas na
busca. Assim, a busca foi realizada em Janeiro de 2016 nas bases Scopus, Web of Science,
Scielo e EBSCO com os seguintes termos combinados com o termo innovation: method;
technique; tool, sendo que nas bases nacionais foram utilizados os mesmos termos em
português. A busca foi realizada nos títulos, resumos e palavras-chave. Dessa forma, foram
encontrados dezenas de milhares de artigos, o que poderia inviabilizar a análise. Ainda,
verificou-se que em alguns casos, MTF-Is são tratados em campos como desenvolvimento de
novos produtos e inteligência tecnológica, sendo esses termos citados nos títulos dos artigos,
sem a citação do termo innovation. Assim, de forma a viabilizar a análise optou-se por realizar
as buscas apenas nos títulos dos artigos. Porém, para que artigos relevantes não fossem
perdidos, optou-se por ampliar as palavras-chave da busca. Nesse sentido, definiram-se para a
busca nas bases de dados, os seguintes termos combinados isoladamente com os termos
method, technique e tool: front end; innovation; product development; technology
development; technology intelligence; technology management.
2ª Etapa - Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão: A partir do resultado da
busca foram verificados apenas aqueles artigos que abordam a adoção de MTF-I, além de
abordar dois ou mais MTF-I, pois esses tratam do assunto de uma forma mais abrangente.
Assim, os critérios para classificar os estudos deverão seguir o Quadro 1.
Quadro 1 - Classificação dos artigos
Qnt de
MTF-Is

Dois ou
mais

Fonte de
dados

Empíricos

Temática

Abordagem

Adoção de MTF-I

Total

Grupo

Qnt

Qualitativa ou
predominantemente
qualitativa (mista)

A
(Qualitativos
empíricos)

13 (base)
1 (ref*)

Quantitativa ou
predominantemente
quantitativa (mista)

B
(Quantitativos
empíricos)

20 (base)
11 (ref*)

45
Fonte: o autor (2016).
*Nota: número de trabalhos extraídos das referências daqueles encontrados nas bases de dados
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Com os trabalhos selecionados, foi feita uma análise em suas referências bibliográficas
para verificar se há outros trabalhos relacionados que não estavam disponíveis nas bases de
dados.
3ª Etapa - Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados: Com os estudos préselecionados, foi feita a leitura dos títulos, palavras chaves e resumos para verificar se tais
trabalhos iriam contribuir para o objetivo desta pesquisa. Quando não foi possível extrair as
informações necessárias com esses critérios, leu-se os artigos na íntegra. Ao final utilizou-se
uma tabela de síntese com os estudos selecionados para realização da revisão integrativa.
4ª Etapa - Categorização dos estudos selecionados: Em função da parametrização
disponível em cada base, as buscas foram realizadas de forma diferente, porém com ajuda do
software EndNote®, no qual as referências foram importadas, os resultados foram filtrados, de
forma a obter o mesmo critério para as quatro bases. Com os artigos selecionados, foram
verificadas informações como número de citações, contexto em que foram realizados,
abordagem metodológica, objetivos, entre outras conforme a necessidade para que se tenha
uma visão geral sobre o tema.
5ª Etapa - Análise e interpretação dos resultados: Conforme mencionado anteriormente, o
presente artigo apresenta o resultado da análise dos estudos relacionados a adoção de MTF-Is,
cujo objetivo é proporcionar uma compreensão maior sobre o tema MTF-I. Para isso, foi
realizada a análise de conteúdo dos trabalhos comparando eventualmente seus resultados para
identificar possíveis divergências ou convergências entre eles, bem como lacunas de pesquisa
e recomendações para estudos futuros.
6ª Etapa - Apresentação da revisão/ síntese do conhecimento: Nesta etapa, que compõe o
próximo capítulo deste trabalho, são apresentados os principais resultados da pesquisa,
sintetizando os artigos estudados e explicitando as possíveis relações entre eles. Além disso,
são identificadas as lacunas de pesquisas e propostas para trabalhos futuros (ver por exemplo,
Graner; Mibler-Behr, 2012) visando cumprir o objetivo estabelecido para esta pesquisa.

3 RESULTADOS
Embora, de forma geral, pareça haver um aumento da adoção de MTF-I entre as
organizações, ainda não estão claros os determinantes relacionados a sua adoção, uma vez que
poucas pesquisas têm sido conduzidas em relação a eles (GRANER; MIBLER-BEHR, 2013).
Ainda, de acordo com o levantamento realizado para o estudo aqui descrito, atualmente existe
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uma predominância de trabalhos com foco na proposição e/ou estudo de um MTF-I específico
em detrimento de estudos relacionados a adoção de MTF-Is. Essa escassez pode dificultar o
desenvolvimento do campo, principalmente em relação ao fomento do uso de MTF-I. Dessa
forma, propõe-se neste capítulo apresentar os dados bibliométricos da pesquisa e em seguida a
análise dos artigos empíricos com abordagem quantitativa e qualitativa com foco em adoção
de MTF-Is de forma que se tenha um panorama das pesquisas sobre o tema.

3.1 DADOS BIBLIOMÉTRICOS
Conforme já mencionado, o corpus de análise para este trabalho é composto por 45
artigos, organizados em ordem cronológica no Quadro 2, com nome de cada publicação, seus
autores, número de citações e o tipo de abordagem ao qual pertence (QT = Quantitativo e QL
= Qualitativo).
Quadro 2 - Portfólio de Análise
Autor(es)
Mahajan, V.;
Wind, J.
Nijssen, E.J.;
Lieshout, K.F.M.
Araujo, C.S.;
Benedetto-Neto, H.;
Campello, A.C.;
Segre, F.M.;
Wright, I.C.
Lemos, A. D.;
Porto, A. C.

Título
New product models: practice, shortcomings and desired
improvements.
Awareness, use and effectiveness of models and methods for new
product development.
The utilization of product development methods: a survey of UK
industry.

Ano

Cit.
Google
Acad.

Tipo

1992

299

QT

1995

114

QT

1996

102

QT

Technological forecasting techniques and competitive intelligence:
1998
tools for improving the innovation process.
An empirical investigation into the adoption of systems
1998
development methodologies.
Tools and teams: competing models of integrated product
1998
development project performance.

55

QL

294

QT

65

QT

Nijssen, E.J.;
Frambach, R.T.

Market research companies and new product development tools.

1998

36

QT

Libutti, L.

Building competitive skills in small and medium-sized enterprises
through innovation management techniques: overview of an
Italian experience.

2000

24

QL

New product development practices in American and British firms

2000

73

QT

Measuring product development performance in manufacturing
organizations

2000

156

QT

Determinants of the adoption of new product development tools by

2000

135

QT

Fitzgerald, B.
Moffat, L.K.

Balbontin, A.
Yazdani, B.B.
Cooper, R.
Souder, W.E.
Driva, H.
Pawar, K.S.
Menon, U.
Nijssen, E.J.;
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Frambach, R.T.
Maylor, R.
Benders, J.;
Vermeulen, P.
González, F.J.M.;
Palacios, T.M.B.
Palacios, T.M.B.;
González, F.J.M.
Tidd, J.
Bodley, K.
Ghaemmaghami, S.;
Bucciarelli, L.
Engelbrektsson, P.;
Soderman, M.
Lichtenthaler, E.;
Scozzi, B.;
Garavelli, C.;
Crowston, K.
Thia, C. W.;
Chai, K. H.;
Bauly, J.
Xin, Y.
Chai, K.H.;
Xin, Y.
Fujita, K.;
Matsuo, T.
Hidalgo, A.;
Albors, J.
Val Jauregui, E.;
Justel Lozano, D.
Barczak, G.
Griffin, A.
Kahn, K. B.
Llorente Galera, F.
Igartua, J. I.;
Garrigós, J. A.;
Hervas-Oliver, J. L.
Vaccaro, A.;
Parente, R.;
Veloso, F.M.
Yeh, T.-M.;
Pai, F.-Y.;
Yang, C.-C.
Keltsch, J.;
Probert, D.;
Phaal, R.
Waal, G. A.;
Knott, P.
Cetindamar, D.;
Wasti, N. S.;
Beyhan, B.
D’Alvano, L.;
Hidalgo, A.

industrial firms.
Assessing the relationship between practice changes and process
improvement in new product development

2001

36

QT

2002

22

QL

136

QT

33

QT

176

QT

2003

04

QL

2004

60

QT

2005

72

QL

Methods for modeling and supporting innovation processes in
SMEs.

2005

181

QL

An exploratory study of the use of quality tools and techniques in
product development.

2005

72

QL

2006

54

QT

2006

16

QT

2008

188

QT

Use of tools during first stage of product development.

2008

02

QT

Trends and drivers of success in NPD practices: results of the
2003 PDMA best practices study

2009

446

QT

Technological innovation, systems and techniques used in R+D by
Catalonian direct suppliers of OEMS.

2009

00

QT

How innovation management techniques
Support an open innovation strategy.

2010

82

QL

Knowledge management tools, inter-organizational relationships,
innovation and firm performance.

2010

97

QT

Performance improvement in new product development with
effective tools and techniques adoption for high-tech industries.

2010

64

QT

A process for configuring technology management tools.

2011

04

QL

Product innovation tool adoption behavior in technology-based
new ventures.

2012

01

QL

Technology management tools and techniques: factors affecting
their usage and their impact on performance.

2012

00

QT

Innovation management techniques and development degree of
innovation process in service organizations.

2012

32

QT

Too many Tools? On problem solving in NPD projects.

The effect of new product development techniques on new product
2002
success in Spanish firms.
Assessing the validity of new product development techniques in
2002
Spanish firms.
The Influence of Project Novelty on the New Product Development
2002
Process
Structured methods in product development.
The use and perception of methods and product representations in
product development: a survey of Swedish industry.
The choice of technology intelligence methods in multinationals:
towards a contingency approach.

The application of new product development tools in industry: the
case of Singapore.
Survey and analysis of utilization of tools and methods in product
development.
Innovation management techniques and tools: a review from
theory and practice.
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Achiche, S.;
Appio, F. P.;
McAloone, T. C.;
Minin, A.
Waal, G. A.;
Knott, P.
Creusen, M.;
Hultink, E.J.;
Eling, K.
Graner, M.;
Mibler-Behr, M.
Neves, S.M.;
Silva, S.C.E.;
Salomon, V.A.P.;
Silva, A.F.;
Sotomonte, B.E.P
Graner, M.;
Mibler-Behr, M.
Leber, M.;
Bastic, M.;
Buchmeister, B.
Peng, D.X.;
Heim, G.R.;
Mallick, D.N.
Rohrbeck, R.;
Thom, N.;
Arnold, H.
Graner, M.;
Mibler-Behr, M.
Tidd, J.
Thuriaux-Alemán, B.

Fuzzy decision support for tools selection in the core front end
activities of new product development.

2013

08

QL

Innovation tool adoption and adaptation in small technologybased firm.

2013

03

QL

Choice of consumer research methods in the front end of new
product development.

2013

15

QT

Key determinants of the successful adoption of new product
development methods.

2013

08

QT

Risk management in software projects through Knowledge
Management techniques: Cases in Brazilian Incubated
Technology-Based Firms

2014

10

QL

Method application in new product development and the impact on
2014
cross-functional collaboration and new product success.

05

QT

The trends in usage and barriers of innovation management
techniques in new product development.

2014

01

QT

Collaborative Product Development: The Effect of Project
Complexity on the Use of Information Technology Tools and New
Product Development Practices

2014

15

QT

IT tools for foresight: The integrated insight and response system
of Deutsche Telekom Innovation Laboratories

2015

12

QL

00

QT

00

QT

Method application in new product development and the impact on
2015
product success
Innovation management practices: cross-sectorial adoption,
2016
variation, and effectiveness
Fonte: os autores (2016).

Analisando os artigos selecionados ao longo do tempo, observa-se um aumento
progressivo no número de publicações com ambas as abordagens, conforme o gráfico da
Figura 1, o que demonstra um aumento gradativo de relevância e de interesse pelo tema. Em
relação às abordagens metodológicas utilizadas, observa-se uma predominância do uso da
quantitativa em detrimento a qualitativa.
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Figura 1 - Número de artigos ao longo dos anos

Fonte: o autor (2016).

Quanto aos autores que mais publicaram sobre o tema, destacam-se três com três
publicações cada: Graner, M.; Mibler-Behr, M.; e Nijssen, E.J. Dos 33 periódicos que
publicaram sobre a temática, aqueles que mais tiveram publicações foram o International
Journal of Innovation Management e o R&D Management, ambos com quatro publicações. Os
artigos analisados tiveram um total de 106 palavras-chaves com destaque para New Product
Development (8 citações). Percebe-se que ainda há uma maior frequência de estudos com foco
no desenvolvimento de produtos (bens) em detrimento de outros tipos de inovação. Salientase, ainda, palavras como tools, tools and techniques, ambas surgindo em dois trabalhos cada.
Diferentes contextos de pesquisa foram identificados durante a análise dos artigos.
Além de serem realizados através da análise a nível de projetos (por exemplo, Graner e
Mibler-Behr, 2013) e a nível de organização (por exemplo, Tidd e Thuriaux-Alemán, 2016),
empresas de diferentes países foram estudadas, com destaque para o Reino Unido com sete
trabalhos. Por fim, quanto aos trabalhos mais citados, de acordo com o levantamento realizado
no Google Scholar, entre os qualitativos foram Scozzi et al. (2005) com 181 citações e Igartua
et al. (2010) com 82 citações. Já entre os quantitativos foram: Barczak et al. (2009) com 446 e
Mahajan e Wind (1992) com 299 citações.

3.2 DISCUSSÃO SOBRE OS ARTIGOS LEVANTADOS
Através da análise dos artigos levantados verifica-se que o tema passou a ser estudado
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empiricamente a partir de 1992 com o trabalho de Mahajan e Wind (1992). Desde então,
foram realizados 45 trabalhos dessa natureza, conforme demonstrado no presente
levantamento. Nesse sentido, o tema ainda é pouco difundido e ainda não existe uma
convergência de resultados, principalmente no que se refere aos trabalhos qualitativos, uma
vez que cada um apresenta suas particularidades. Tais trabalhos apresentam variadas formas
de estudo, como pesquisa-ação, estudos multicaso e a maioria realizados através de estudos de
caso. Além disso, verifica-se também a diversidade de técnicas de coleta de dados utilizadas
pelos diferentes autores, o que dificulta uma análise conjunta entre os artigos com essa
abordagem.
Outro aspecto relevante identificado foi que a maior parte dos trabalhos analisados
foram realizados no contexto de desenvolvimento de novos produtos, no sentido de bens,
sendo necessários maiores esforços em projetos de desenvolvimentos de outros tipos de
inovação, por exemplo, serviços e processos (GRANER; MIBLER-BEHR, 2015). Verifica-se
tal constatação a partir da análise das palavras-chaves, além do contexto das pesquisas de cada
trabalho. Por outro lado, trabalhos qualitativos mais recentes como os de Neves et al. (2014) e
de Rohrbeck (2015) e quantitativo como o de D´Alvano e Hidalgo (2012) foram realizados
em contextos que enfatizam serviços. Tal fato pode apontar a direção das novas pesquisas, as
quais estão sendo realizados para suprir a falta de estudos que abordem outros tipos de
inovação (serviços, processos, métodos de marketing e métodos organizacionais).
A partir da pesquisa de Nijssen e Frambach (2000) passam a ser encontrados trabalhos
que, por meio do teste de hipóteses, buscam identificar os fatores que determinaram a adoção
dos MTF-Is utilizados pelas organizações pesquisadas (CHAI; XIN, 2006; VACCARO et al.,
2010; GRANER; MIBLER-BEHR, 2013; LEBER et al. 2014). Nesse contexto, ressalta-se o
trabalho de Thia et al. (2005) que buscou identificar qualitativamente os fatores que podem
influenciar a adoção de MTF-Is As dimensões analisadas são bastante próximas de trabalhos
quantitativos, como por exemplo, de Creusen et al. (2013) e Leber et al. (2014). Ainda não há
consenso na literatura sobre tais fatores. Esse fato pode estar relacionado ao fato de que
poucas pesquisas têm sido conduzidas em relação a essa temática (GRANER; MIBLERBEHR, 2013; TIDD; THURIAUX-ALEMÁN, 2016).
Mais recentemente, buscando fomentar informações sobre a temática no Brasil e mais
especificamente em Santa Catarina, Buchele (2015) realizou um levantamento de MTF-Is em
empresas catarinenses. Tal levantamento verificou questões como os MTF-Is que as empresas
conhecem e aqueles que efetivamente são adotados nas diferentes fases do processo de
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inovação, bem como variáveis citadas por Thia et al. (2005), Barczak et al. (2009) e Graner e
Mibler-Behr (2013) como facilidade de uso, tempo de implementação, flexibilidade,
satisfação, entre outros.
Entre as duas abordagens analisadas, verifica-se uma maior relevância dos trabalhos
quantitativos em relação aos qualitativos. Percebe-se tal constatação tanto através do número
de trabalhos realizados em cada abordagem quanto pelo número de citações de cada um.
Nesse sentido, o número de citações dos artigos quantitativos é bastante superior aos
qualitativos. Essa diferença pode ser reflexo do método de pesquisa utilizado, pois muitos dos
quantitativos utilizaram teste de hipóteses, o que facilita a generalização de resultados para
diferentes contextos. Já os qualitativos possuem dificuldades quanto a validação interna e
externa dos dados.
Ainda sobre os trabalhos quantitativos, é possível verificar uma maior convergência de
resultados e de métodos de estudo, conforme mencionado. Nesse sentido, alguns dos trabalhos
abordaram os benefícios do uso de MTF-Is, por exemplo, Yeh et al. (2010) que relacionaram
a adoção de MTF-Is com a melhoria da performance do novo produto. Outros possuem ênfase
em um conjunto específico de MTF-Is, como aqueles destinados a identificação de requisitos
dos consumidores (CREUSEN et al., 2013) e a gestão do conhecimento (VACCARO et al.,
2010; NEVES et al., 2014).
Percebeu-se na análise dos trabalhos que muitos MTF-Is são conhecidos pelas
empresas e que há diferença entre o nome e o seu conteúdo (por exemplo, NIJSSEN e
LIESHOUT, 1995) e diferença entre o número daqueles conhecidos e dos efetivamente
adotados. Nesse sentido, o conhecimento acerca de um determinado MTF-Is não representa
sua adoção. Outros trabalhos também apontaram tal diferença como Knott (2008) e Buchele
(2015), os quais encontraram um número bastante próximo entre os conhecidos (próximo a 13
por organização) e os efetivamente adotados (menos de 4).
A partir da análise realizada, de forma a fomentar futuras pesquisas, propõe-se a
classificação dos trabalhos conforme o Quadro 3 baseado em De Wall e Knott (2010) que
dividiram a área de estudo em 14 pontos de análise.
Quadro 3 - Áreas foco dos trabalhos analisados
Área Foco
Aplicação de MTF-I: trabalhos que relatam a
extensão do uso de MTF-I ou suas categorias.
Ex: adoção de uma ferramenta específica;
difusão entre as organizações, mensurada pelo

Trabalho
Nijssen e Lieshout (1995); Nijssen e Frambach (1998); Libutti
(2000); Balbontin et al. (2000); Driva et al. (2000); Nijssen e
Frambach (2000); Maylor (2001); Benders e Vermeulen (2002);
Gonzáles e Palacios (2002); Tidd e Bodley (2002); Engelbrektsson
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número de MTF-Is adotados pela empresa;
difusão através de grupos de organizações,
mensurada pelo número cumulativo ou
percentual de empresas que adoram um MTFI.
Determinantes: trabalhos que abordam os
fatores que determinam a adoção de MTF-Is.

e Soderman (2004); Thia et al. (2005); Chai e Xin (2006); Barczak
et al. (2009); Vaccaro et al. (2010); Yeh et al. (2010); Keltsch et al.
(2011); D´Alvano e Hidalgo (2012); De Waal e Knott (2012);
Cetindamar et al. (2012); Graner e Mibler-Behr (2014); Graner e
Mibler-Behr (2015); Rohrbeck et al. (2015)
Araújo et al. (1996); Nijssen e Frambach (2000); Gonzáles e
Palacios (2002); Tidd e Bodley (2002); Thia et al. (2005); Chai e
Xin (2006); Val Jauregui e Justel Lozano (2008); Vaccaro et al.
(2010); Cetindamar et al. (2012); Creusen et al. (2013); Graner e
Mibler-Behr (2013)

Obstáculos: trabalhos que abordam os
maiores obstáculos para adoção de MTF-Is.

Leber et al. (2014)

Tipos de organização: trabalhos que citam
quais organizações estão usando MTF-Is e
quais elas estão usando.

Lemos e Porto (1998); Nijssen e Frambach (2000); Libutti (2000);
Palacios e González (2002); Engelbrektsson e Soderman (2004);
Lichtenthaler (2005); Scozzi et al. (2005); Fujita e Matsuo (2006);
De Waal e Knott (2013); Tidd e Thuriaux-Alemán (2016)

Consciência: artigos que abordam a extensão
da consciência sobre a existência de MTF-Is
(diferenças entre o nome e o conteúdo).

Nijssen e Lieshout (1995); Engelbrektsson e Soderman (2004);
Thia et al. (2005); Fujita e Matsuo (2006)

Usuários: artigos que verificam quem são os
usuários de MTF-Is e suas características.

Val Jauregui e Justel Lozano (2008); Barczak et al. (2009); Keltsch
et al. (2011); D´Alvano e Hidalgo (2012); Achiche et al. (2013);
Neves et al. (2014); Tidd e Thuriaux-Alemán (2016)

Conhecimento (competência): artigos que
abordam o nível de competência entre os
usuários em utilizar um MTF-I específico.
Razões para uso: artigos que trabalham os
motivos para se utilizar MTF-Is e como eles
são selecionados.
Área de aplicação: pesquisas que abordam os
estágios do processo de inovação em que
MTF-Is são utilizados.
Desempenho do processo de inovação:
trabalhos que relatam se o uso de MTF-Is está
relacionado à performance do processo de
inovação.
Desempenho do produto: trabalhos que
relatam se o uso de MTF-Is está relacionado à
performance do produto.
Uso: artigos que relatam como os usuários
aplicam MTF-Is na prática; quando os
aplicam; com que grau de conhecimento eles
são aplicados; e com que grau eles são
modificados para atender a determinados
requisitos da empresa ou projeto.
Problemas e deficiências: trabalhos que
relatam quais os maiores problemas que os
usuários encontram ao trabalhar com um
MTF-I e quais as principais deficiências ou
limitações de MTF-Is específicos.
Utilidade: pesquisas que abordam o nível de
satisfação dos usuários ao adotar determinado
MTF-I, mensurado pela percepção de
eficiência e utilidade, e se eles consideram
fácil de utilizar ou aprender a utilizar um
MTF-I.

Araújo et al. (1996); Lemos e Porto (1998); Tidd e Bodley (2002);
Benders e Vermeulen (2002); Val Jauregui e Justel Lozano (2008);
Mahajan e Wind (1992); Nijssen e Lieshout (1995); Thia et al.
(2005)
Val Jauregui e Justel Lozano (2008); Yeh et al. (2010); Creusen et
al. (2013); Achiche et al. (2013); Neves et al. (2014); Rohrbeck et
al. (2015)
Mahajan e Wind (1992); Fitzgerald (1998); Moffat (1998); Nijssen
e Frambach (1998); Balbontin et al. (2000); Driva et al. (2000);
Nijssen e Frambach (2000); Fujita e Matsuo (2006); Hidalgo e
Albors (2008); Llorente-Galera (2009); Igartua et al. (2010);
Cetindamar et al. (2012); D´Alvano e Hidalgo (2012); Graner e
Mibler-Behr (2014); Tidd e Thuriaux-Alemán (2016)
Araújo et al. (1996); Gonzáles e Palacios (2002); Palacios e
González (2002); Vaccaro et al. (2010); Peng et al. (2014); Graner
e Mibler-Behr (2015)
Nijssen e Lieshout (1995); Fitzgerald (1998); Nijssen e Frambach
(1998); Balbontin et al. (2000); Maylor (2001); Tidd e Bodley
(2002); Ghaemmaghami e Bucciarelli (2003); Engelbrektsson e
Soderman (2004); Lichtenthaler (2005); Scozzi et al. (2005); Fujita
e Matsuo (2006); Hidalgo e Albors (2008); Yeh et al. (2010);
Cetindamar et al. (2012); D´Alvano e Hidalgo (2012); De Waal e
Knott (2013); Leber et al. (2014); Neves et al. (2014); Tidd e
Thuriaux-Alemán (2016)
Mahajan e Wind (1992); De Waal e Knott (2012)

Mahajan e Wind (1992); Nijssen e Lieshout (1995); Nijssen e
Frambach (2000); Palacios e González (2002); Tidd e Bodley
(2002); Engelbrektsson e Soderman (2004); Chai e Xin (2006); Val
Jauregui e Justel Lozano (2008); Leber et al. (2014);

Fonte: os autores (2016) baseado em De Wall e Knott (2010).
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Diante do panorama do Quadro 3, percebe-se que muitas áreas devem ainda ser mais
exploradas, especialmente que aborde os obstáculos à adoção de MTF-Is, as razões para se
utilizar MTF-Is e os problemas que os usuários enfrentam ao adotar um MTF-I e quais as
limitações encontradas. Apesar da necessidade latente de trabalhos que fomentem tais áreas de
estudo aqui relatadas, uma vez que ainda não há uma convergência de resultados em relação
ao tema, percebe-se que a utilização de MTF-Is é importante para competitividade das
empresas, bem como na solução de problemas com o objetivo de melhorar o desempenho em
inovação (NIJSSEN; FRAMBACH, 2000; TIDD; THURIAUX-ALEMÁN, 2016). Por fim, o
próximo capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho e as indicações para estudos
futuros conforme identificados por alguns dos autores analisados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi identificar, através de uma revisão integrativa, como a
adoção de Métodos, Técnicas e Ferramentas para Inovação são estudados empiricamente pela
literatura. Os artigos analisados foram obtidos a partir de um levantamento sistemático em
quatro bases de dados: Scopus, Web of Science, Scielo e EBSCO. Após a eliminação dos
artigos repetidos e não relevantes para o estudo, chegou-se a um total de 45 artigos.
Considera-se que este estudo contribui para: (a) evidenciar a importância dada pelas
pesquisas para os métodos, técnicas e ferramentas para inovação; (b) auxiliar no avanço
científico do tema a partir da construção de um mapa atual das pesquisas; (c) fornecer um
panorama geral acerca do tema, conforme aponta Whittemore e Knafl (2005) no que se refere
aos objetivos de uma revisão integrativa. Assim, espera-se que o trabalho possa ser útil para
aqueles que desejam ter uma visão ampla em relação ao tema, bem como favorecer e apontar
novos caminhos de investigação em novas pesquisas.
Percebeu-se que o tema vem tendo um crescente interesse por acadêmicos em todo o
mundo, mas que de acordo com os trabalhos analisados ainda há um distanciamento entre a
literatura e a prática das empresas conforme Benders e Vermeulen (2002) já haviam
identificado.
Outro aspecto relevante é que ainda há muitas lacunas de pesquisa, tendo em vista que
há pouca convergência dos resultados, principalmente em relação aos trabalhos qualitativos.
Trabalhos futuros podem estudar meios para identificar sistematicamente qual melhor MTF-I
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para um determinado contexto organizacional, necessidade esta já apontada por
(Lichtenthaler, 2005). Nesse contexto, parece ser possível tal pesquisa, uma vez que Achiche
et al. (2013) demonstraram a possibilidade de se criar modelos matemáticos para tomada de
decisão no front end da inovação.
Alguns trabalhos citam a relação da adoção de MTF-Is com aspectos financeiros da
empresa. Nesse sentido, houve divergência entre alguns dos resultados, como por exemplo,
Cetindamar et al. (2012) que observaram que não havia uma relação direta entre a
rentabilidade da empresa e o número de MTF-Is utilizados e Graner e Mibler-Behr (2015) que
verificaram que a combinação de MTF-Is possui alto impacto positivo no sucesso financeiro
de novos produtos desenvolvidos. Assim, novos estudos devem ser realizados para verificar
mais profundamente esta relação.
A partir do panorama apresentado acerca da adoção de MTF-Is, espera-se que outros
trabalhos surjam para contribuir com o tema e que possam utilizar, por exemplo, o quadro
elaborado para aprofundar cada área foco demonstrada tanto em estudos teóricos quanto
práticos. Diante do exposto, mesmo com a necessidade latente de novos estudos, os Métodos,
Técnicas e Ferramentas para Inovação parecem ser realmente um meio efetivo para resolver
problemas e alcançar objetivos estratégicos das organizações de forma sistemática.
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