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RESUMO: A gestão da inovação é um termo que tem ganho cada vez mais
notoriedade na literatura sobre gestão de organizações. A gestão de ideias, processo
relevante ao Front End da Inovação é considerada o centro da gestão da inovação.
Nessa fase, onde as ideias são mais fortemente evidenciadas, pode ser apoiada e
estimulada por meio do uso de métodos, técnicas e ferramentas para inovação. Nesse
sentido, o estudo aqui apresentado possui o objetivo de propor, a partir de um
levantamento bibliográfico, um conjunto de recomendações para realização do
brainstorming no contexto da inovação. Como principais resultados, verificou-se
muitos pontos de convergência na literatura, porém em relação à utilização do
brainstorming ainda existe divergências, as quais podem ser tratadas em estudos
futuros. Acredita-se que ainda há espaço para pesquisas teóricas sobre o tema e
espera-se com o este trabalho, um melhor entendimento sobre os passos de utilização
do brainstorming, bem como um melhor direcionamento para estudos e proposições
acerca do tema.
Palavras-chave: Inovação; Métodos, Técnicas e Ferramentas para Inovação; MTF-I;
Brainstorming.
ABSTRACT: Innovation management is a term that has gained increasing prominence
in the literature on the management of organizations. The idea management, process
relevant to the Front End of Innovation is considered the center of innovation
management. At this stage, where ideas are more strongly evidenced, can be
supported and encouraged by the use of methods, techniques and tools for innovation.
In this sense, the study presented here has the objective to propose, based on a
literature survey, a set of recommendations for conducting brainstorming in the context
of innovation. The main results, there are many points of convergence in the literature,
but for the use of brainstorming there is still differences, which can be addressed in
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further studies. It is believed that there is still room for theoretical research on the
subject and hopefully with this work, a better understanding of the steps to use the
brainstorming, as well as a better direction for studies and proposals on the subject.
Palavras-chave: Innovation; Methods, Tools and Techniques for Innovation; MTF-I;
Brainstorming.
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1 INTRODUÇÃO

A inovação é vital para a vantagem competitiva de longo prazo das empresas.
No entanto, motivar e estimular a inovação continua a ser um desafio para a maioria
delas (TIAN; WANG, 2014). Baregheh et al. (2009), afirmam que a inovação é o
processo de várias etapas por meio do qual, organizações transformam ideias em
produtos novos/melhorados, serviços ou processos, a fim de avançar, competir e
diferenciar-se com sucesso em seu mercado. Dada a importância da inovação para
as organizações, torna-se importante gerenciar este processo. Desta forma, a Gestão
da Inovação é um termo que tem ganho cada vez mais notoriedade na literatura sobre
gestão de organizações (DAMANPOUR; ARAVIND, 2012), uma vez que ela constitui
regras e rotinas que direcionam o trabalho feito dentro das organizações para gerar
inovações na forma organizacional, nas práticas, nos processos ou nas técnicas
utilizadas (BIRKINSHAW et al., 2008).
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, aqui chamadas
de métodos técnicas e ferramentas para inovação (MTF-I), incluem brainstorming,
análise morfológica, grupo focal, teste de conceito, entre outros (NIJSSEN;
LIESHOUT, 1995; D´ALVANO; HIDALGO, 2012). Outras terminologias são utilizadas
para fazer referência à MTF-I, como por exemplo: ferramentas (COULON et al. 2009;
HIDALGO; ALBORS, 2008); ferramentas e técnicas (FLEISHER, 2006; IGARTUA et
al., 2010); métodos (LICHTENTHALER, 2005); modelos e métodos (NIJSSEN;
LIESHOUT, 1995). A análise dos trabalhos relacionados ao tema evidencia 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 (p.ex., SHEHABUDDEEN et al., 1999). Aqui serão utilizados
os termos métodos, técnicas e ferramentas sem fazer distinção entre eles, e
considerando que podem ser um meio utilizado pela organização para alcançar ou
clarificar um objetivo (BRADY et al., 1997). O uso efetivo de MTF-I tem sido um
importante elemento na gestão do processo de inovação (THIA et al., 2005), uma vez
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que eles facilitam a habilidade de uma organização em introduzir apropriadamente
novas tecnologias em produtos, processos e as mudanças necessárias às
organizações (HIDALGO; ALBORS, 2008).
A análise da literatura evidencia uma série passos para realização do
brainstorming. Partindo dessa diversidade, e de forma a proporcionar uma
contribuição teórica ao tema este trabalho tem como objetivo propor, a partir de um
levantamento bibliográfico, um passo a passo de fácil compreensão para realização
do brainstorming no contexto da inovação. Este trabalho está estruturado em cinco
seções. A primeira e presente seção corresponde a introdução do trabalho. A segunda
lança os fundamentos teóricos utilizados no estudo a partir de uma revisão de
literatura. Na terceira seção são explicitados os aspectos metodológicos. Na quarta
seção são apresentados os resultados do estudo. Finalmente, na quinta seção são
realizadas as considerações finais, bem como explicitados pontos a serem abordados
por futuros trabalhos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo é apresentado um arcabouço teórico dos principais conceitos
sobre Inovação, Front End da Inovação, Gestão de Ideias, Métodos, Técnicas e
Ferramentas para Inovação, e Brainstorming. Assim, esta compreensão serviu como
base para a análise dos resultados desta pesquisa, demonstrada no quarto capítulo.

2.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO

A inovação, segundo o Manual de Oslo (2005), é a implementação de um
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou
um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas (OECD,
2005). Por sua vez, a Gestão da Inovação diz respeito às novas práticas, processos
e estruturas que mudam a natureza do trabalho gerencial no nível da firma
(VACCARO, 2010). Walker et al. (2011) a consideram como as novas abordagens
para conceber a estratégia e a estrutura da organização, modificar os seus processos
de gestão, e motivar e recompensar seus funcionários.
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No trabalho de Damanpour e Aravind (2012), os autores identificaram
diferentes processos e componentes envolvidos na Gestão da Inovação citados por
diferentes autores. Nesse sentido, Buchele et al. (2014) propuseram um modelo de
Gestão da Inovação, representado na Figura 1, agrupando as diferentes áreas de
estudo envolvidas nesse processo. De acordo com os autores, essas áreas são:
direcionadores da inovação; front end da inovação (FEI); mercado e tecnologia;
vínculos externos; gestão de projetos e desenvolvimento; implementação; inovação
em produtos (bens/serviços); inovação em processos; inovação em métodos de
marketing; inovação em métodos organizacionais; difusão da inovação; métodos,
técnicas e ferramentas para inovação (MTF-I); e sistema nacional de inovação.
Figura 1 - Modelo de Gestão da Inovação
Sistema Nacional de Inovação
Vínculos externos: inovação aberta, redes e alianças
Tecnologia

Front end da inovação

Desenvolvimento
(gestão de
projetos)

Produtos (bens e serviços)
Implementação Processos
Métodos de Marketing
Métodos Organizacional

Mercado

Indicadores para a inovação
Métodos, técnicas e ferramentas para inovação

Fonte: Buchele; Teza; Dandolini; Souza (2014).

De modo geral, o processo de inovação é composto por três partes principais.
O primeiro, o Front End da Inovação corresponde a todas as atividades executadas
até a decisão tomada sobre um conceito inovador para levá-lo ao desenvolvimento,
incluindo por exemplo, a identificação de oportunidades e a geração de ideias; a
segunda parte, o desenvolvimento, corresponde as atividades executadas no sentido
de especificar e detalhar o conceito de forma a tornar possível sua implementação,
incluindo por exemplo, prototipagem, testes e detalhamentos de projeto; e finalmente,
a última parte, a implementação, corresponde as atividades executadas para “dar
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vida” ao conceito, incluindo atividades como, por exemplo, produção e introdução no
mercado, caso se aplique, uma vez que nem toda inovação é comercializada. (SMITH;
REINERTSEN, 1991; KOEN et al., 2001; HERSTATT et al. 2006).
Tendo em vista que objetivo deste trabalho não abordar todas as áreas
apresentadas no modelo e que o brainstorming é considerado um MTF-I, é importante
a compreensão desses de forma mais ampla. Nesse sentido, o próximo tópico trata
dos Métodos, Técnicas e Ferramentas para inovação de forma mais específica.

2.2 FRONT END DA INOVAÇÃO

O Front End da Inovação (FEI) é considerado a primeira parte do processo de
inovação (BERTELS et al., 2011; HANNOLA; OVASKA, 2011). Inicialmente, foi
proposto por Smith e Reinertsen (1991) o termo fuzzy front end, em que os autores
sugeriam um foco maior sobre o início do processo de desenvolvimento de produtos
e a divisão dele em três partes: Fuzzy Front End, Desenvolvimento de Novos
Produtos, e Comercialização. Entretanto, o termo fuzzy (difuso) define as
características desse processo devido ao “alto grau de incerteza, informalidade,
ambiguidade, pouco envolvimento da equipe e da alta administração, falta de
formalização para gerenciamento e falta de priorização das atividades e decisões”
(BUSS, 2008, p. 15). Nesse sentido, Koen et al. (2001) propuseram a utilização do
termo front end da Inovação, uma vez que a utilização incorreta do termo fuzzy poderá
implicar que a fase inicial do processo de inovação não pode ser gerenciada.
No FEI existem três elementos principais: ideias, oportunidades e conceitos
(KOEN et al., 2001). Esse processo se inicia a partir da geração de ideias ou a partir
da identificação de oportunidades. Dessa forma, um elemento se relaciona com o
outro e por fim, o FEI entrega um conceito a ser desenvolvido nos outros estágios do
processo de inovação (KOEN et al. 2001).
A gestão de ideias é tratada por alguns autores como o centro da gestão da
inovação (BOTHOS et al., 2012) e por isso destaca-se que a maneira que uma
organização pode garantir a sua sustentabilidade pela inovação está ligada a gestão
do front end, que por sua vez pode dar a organização a capacidade de gerar e
desenvolver novas ideias (BJÖRK et al., 2010; FLYNN et al., 2003). Para isso, as
organizações podem utilizar Métodos, Técnicas e Ferramentas para Inovação, cujo
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objetivo é criar e desenvolver ideias que auxiliem em seu processo de inovação, como
por exemplo o brainstorming (KOEN et al., 2001; COOPER; EDGETT, 2008).

2.3 GESTÃO DE IDEIAS

A literatura sobre o tema apresenta alguns termos recorrentes, como por
exemplo, geração de ideias, ideação e gestão de ideias. “A geração de ideias constitui
uma das preocupações principais das organizações que procuram realizar inovações
de modo sistemático” (BARBIERI et al., 2009, p. 17). Já a ideação é considerada como
o processo de geração e o desenvolvimento de ideias que podem ser transformadas
em inovações (BJÖRK et al., 2010) ou para atingir um estado desejado ou um
resultado (BRIGS; REINIG, 2010). Bastante próximo a esse conceito, Vandenbosch
et al. (2006) e Brem e Voigt (2007) definem a gestão de ideias como o processo de
reconhecer a necessidade de ideias, gerá-las, avaliá-las e selecioná-las.
Alguns autores ainda fazem a distinção do processo de geração de ideias do
processo de seleção (RIETZSCHEL et al., 2006; DE DREU et al., 2011; GIROTRA et
al., 2010), ou a tratam como uma tarefa (DIEHL; STROEB, 1991). Nesse sentido,
considera-se que a geração de ideias é uma parte do processo de gestão de ideias,
sendo essa um conceito mais abrangente. Além da geração de ideias, considera-se
que a gestão de ideias é composta por outras atividades relevantes: enriquecimento
de ideias; compartilhamento de ideias; avaliação e seleção de ideias; armazenamento
de ideias. Koen et al. (2001) sustentam que a geração e o enriquecimento de ideias
diz respeito à criação, desenvolvimento e maturação de uma ideia concreta. O
compartilhamento de ideias é uma parte importante da interação do grupo em uma
variedade de contextos, como reuniões e grupos de trabalho intelectual ou equipes
(GALEGHER et al., 1990). A avaliação e a seleção de ideias são as atividades que se
referem a reconhecer as necessidades das ideias e avaliá-las quando elas são
apresentadas (VANDENBOSCH et al., 2006). Por fim, o armazenamento de ideias
também é uma das atividades da gestão de ideias que em estudos como os de
Satzinger et al. (1999) e de Cheung et al. (2008) trabalham o efeito que os bancos de
ideias tem sobre as novas ideias geradas. Dessa forma, é importante ressaltar que
gestão de ideias não se trata apenas da geração de ideias, ou seja, ela engloba todas
as atividades supracitadas.
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2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA INOVAÇÃO

Os Métodos, Técnicas e Ferramentas para Inovação são os meios
fundamentais para aumentar a competitividade e podem ser definidos como o
conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que suportam o processo de inovação
nas empresas ajudando-as de forma sistemática para atender novos desafios do
mercado (IGARTUA et al., 2010). Estudos mostraram que a inovação pode ser
estimulada e apoiada através da utilização de MTF-Is (SCOZZI et al., 2005). Nesse
sentido, tanto o conhecimento quanto a disponibilidade de um MTF-I são elementos
chaves em um projeto de inovação (D’ALVANO; HIDALGO, 2012).
Muitos MTF-Is têm sido desenvolvidos nas últimas décadas com o objetivo de
melhorar o processo de desenvolvimento de novos produtos e torná-lo mais
gerenciável (NIJSSEN; LIESHOUT, 1995; THIA et al., 2005; CHAI; XIN, 2006; YEH et
al., 2010). Assim, eles representam um importante meio para melhorar as saídas do
processo de desenvolvimento de novos produtos (NIJSSEN; FRAMBACH, 2000) e
possuem o objetivo de evitar o fracasso do projeto aumentando suas chances de
sucesso (NIJSSEN; LIESHOUT, 1995). Eles ainda podem ser utilizados como
facilitadores para apoiar a tomada de decisão e codificar o conhecimento e a
aprendizagem (SCOZZI et al., 2005). Nesse sentido, existe uma relação positiva entre
a aplicação de MTF-Is e a performance das organizações (CHAI; XIN, 2006).
A maior parte dos MTF-Is são desenvolvidos para tratar de problemas
específicos no processo de desenvolvimento de novos produtos. Dessa forma, sua
utilização é destinada a fases específicas deste processo (MAHAJAN; WIND, 1992;
NIJSSEN; LIESHOUT, 1995; NIJSSEN; FRAMBACH, 2000; CHAI; XIN, 2006).
Entretanto, alguns MTF-Is podem ser úteis para atingir vários objetivos e ser utilizados
em diversos estágios do processo de inovação (por exemplo, brainstorming e QFD)
(NIJSSEN; LIESHOUT, 1995; NIJSSEN; FRAMBACH, 2000; CHAI; XIN, 2006).

2.4 BRAINSTORMING

O grau de inovação do produto é um fator importante. Nesse sentido, o
processo de gestão da inovação pode ser promovido pelo uso MTF-Is e pela
construção de uma atmosfera que estimule a geração de novas ideias (HIDALGO;
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ALBORS, 2008). A utilização dos MTF-Is são fundamentais para aumentar a
competitividade da organização (HIDALGO; ALBORS, 2008). Dessa forma, pode-se
iniciar esse processo obtendo-se informações através de contatos informais dos
usuários, informações de clientes e de funcionários. Essas informações podem ser
aprofundadas por meio do MTF-I chamado brainstorming (HOLT, 1988). Nesse
sentido, o brainstorming surge para propor soluções para as deficiências identificadas
(COOPER, 2008). Além disso, esse MTF-I tornou-se um meio de geração de ideias
amplamente utilizado em muitas organizações no mundo de hoje (DUGOSH et al.,
2000; NIJSTAD et al., 2003; KAVADIAS; SOMMER, 2007; PAULUS; BROWN, 2007;
COSKU; YILMAZ, 2009; HESLIN, 2009).
O brainstorming foi desenvolvido formalmente em 1957 por Osborn, o qual
argumentou que este MTF-I aumenta a qualidade e a quantidade das ideias geradas
pelos

membros

do

grupo

(PAULUS;

DZINDOLET,

1993;

FURNHAM;

YAZDANPANAHI, 1995). Tendo em vista que a geração de ideias é uma parte crítica
do processo de inovação (KOHN; PAULUS; CHOI, 2011), muitas organizações
consideram o brainstorming como MTF-I particularmente eficaz para a geração de um
grande número de ideias criativas. (RIETZSCHEL et al., 2006). Nesse sentido, este
MTF-I serve de estímulo à criatividade, ou seja, possibilita o compartilhamento verbal
de ideias sem que haja críticas ao longo do processo de geração das ideias (KING;
SCHLICKS UPP, 2002). É importante ressaltar que os grupos são um elemento
importante nas organizações e entender o que dificulta ou facilita a criatividade e a
inovação do grupo é de extrema importância (NIJSTAD; DE ABREU, 2002).

3 METODOLOGIA

De forma a alcançar o objetivo do estudo, inicialmente foi realizada uma revisão
de literatura para aprofundar o contato com o tema. Nesse sentido, o estudo aqui
descrito, busca fornecer uma contribuição teórica ao tema, caracterizando-se como
uma pesquisa qualitativa. Segundo McDaniel e Gates (2005, p. 45), uma “pesquisa
qualitativa é uma expressão empregada livremente para indicar as pesquisas cujas
descobertas não são sujeitas a quantificação nem a análise quantitativa”. Ela ainda
considera que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito a qual não
pode ser transcrita em números. Além disso, não exige a utilização de métodos e
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técnicas estatísticas e existe a coleta de dados direta na qual o pesquisador é o
instrumento-chave do processo (SILVA; MENEZES, 2005). Dessa forma, definiu-se a
utilização desta abordagem de pesquisa, pois é aquela capaz de analisar os aspectos
implícitos no desenvolvimento das práticas de uma organização e a interação entre
seus integrantes (TRIVINÕS, 1987). Além disso, a decisão de se utilizar esta
abordagem foi devido à possibilidade de explorar e entender o significado que os
indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social (CRESWELL, 2010).
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, nesta pesquisa realizou-se
levantamentos bibliográficos, ou seja, a partir de material já publicado sobre o assunto
(GIL, 1991). Para Mattar (2005), um levantamento bibliográfico é uma das maneiras
mais rápidas e baratas para ampliar os conhecimentos acerca de um problema de
pesquisa, tendo em vista a utilização de trabalhos já realizados por outras pessoas.
Esses levantamentos poderão envolver buscas em livros sobre o assunto, revistas
especializadas ou não, dissertações e teses, e outros. Nesse sentido, para realização
do levantamento bibliográfico deste trabalho, utilizou-se todos estes meios de
levantamento para gerar insumos à construção do passo a passo da utilização do
brainstorming no contexto da inovação

4 BRAINSTORMING NO CONTEXTO DA INOVAÇÃO

Com objetivo de definir o passo a passo para utilização do brainstorming no
contexto da inovação, este capítulo está subdivido em três tópicos, os quais abordarão
o quando usar o brainstorming, o como usá-lo, e as recomendações para a sua
utilização.

4.1 QUANDO USAR

Atualmente é difícil não mencionar o termo brainstorming tendo em vista que
qualquer grupo ou organização com problemas ou com necessidade de novas ideias
é provável que utilize este MTF-I (PAULUS; BROWN, 2007). Nesse sentido, o
brainstorming pode ser utilizado para facilitar a geração de ideias (DUGOSH et al.,
2000) em que a literatura sobre o tema afirma que esse MTF-I é de suma importância
no processo de solução de problemas nas organizações (KAVADIAS; SOMMER,
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2007). Além disso, pode ser utilizado para tarefas de planejamento, geração de
hipóteses (MCGLYNN et al., 2004), bem como para tomadas de decisão, pois muitos
desses problemas exigem criatividade, e assim, essas alternativas devem ser geradas
(NIJSTAD et al., 2003). Outra maneira eficaz para se utilizar o brainstorming é em
mercados B2B ou em sessões de grupos focais B2C, ou seja, reunindo grupos de
usuários e aplicando este MTF-I para obter ideias de novos produtos ou identificar as
deficiências daqueles já existentes (COOPER, 2008).
Em relação ao processo de inovação, o brainstorming pode ser utilizado em
todas as fases do processo, conforme representado na Figura 2. Nesse sentido,
verifica-se que a maior parte dos estudos citam que o brainstorming é utilizado no
Front End da Inovação, seguido pela Implementação, e por fim, no Desenvolvimento.
Figura 2 - O brainstorming no processo de inovação

Fonte: os autores (2014).

Na tentativa de eliminar os fatores inibitórios de produção causados pelo
brainstorming em grupo, surgiram algumas variações deste MTF-I, como, por
exemplo, o brainstorming eletrônico em que todos os participantes geram suas ideias
ao mesmo tempo, porém sem bloquear uns aos outros (PAULUS, 2007; COSKUN;
YILMAZ, 2009). Por fim, outras variações são os chamados brainwriting, o qual
representa a geração de ideias por meio de tiras de papel (HOLT, 1988; PAULUS;
BROWN, 2007), e o brainstorming negativo em que o foco deve ser encontrar defeitos
ou possibilidades de falhas do produto. Além disso, pode ser utilizado para testes de
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conceitos e protótipos. Entretanto, deve ser utilizado com cautela para não matar as
boas ideias (HOLT, 1988).

4.2 COMO USAR

Em uma sessão de brainstorming, os participantes são incentivados a
expressar todas as ideias que puderem pensar (RIETZSCHEL et al., 2007). Nesse
sentido, quando um grupo de pessoas compartilha ideias, há uma tendência
generalizada de avaliá-las instantaneamente, o que inibe os membros do grupo
provocando reação desfavorável naqueles geradores de ideias (HESLIN, 2009). Para
superar esse problema, em 1957, Osborn desenvolveu quatro regras para o
brainstorming com o intuito de melhorar a produtividade ou a criatividade do grupo
(DUGOSH et al., 2000; HESLIN, 2009), as quais são explicitadas no Quadro 1:
Quadro 1 - As quatro regras do Brainstorming de Osborn.
Nº
1

REGRA
A crítica está descartada (DUGOSH et al.,
2000; MCGLYNN et al., 2004; HESLIN,
2009; COSKUN; YILMAZ, 2009)

2

A roda livre é bem vinda (DUGOSH et al.,
2000; MCGLYNN et al., 2004; HESLIN,
2009; COSKUN; YILMAZ, 2009)

3

A quantidade é mais importante do que a
qualidade (DUGOSH et al., 2000;
MCGLYNN et al., 2004; HESLIN, 2009;
COSKUN; YILMAZ, 2009)

4

A melhoria e a combinação de ideias são
procuradas (DUGOSH et al., 2000;
MCGLYNN et al., 2004; HESLIN, 2009;
COSKUN; YILMAZ, 2009)

DESCRIÇÃO
Ninguém deve criticar ninguém. Julgamentos
devem ser retidos. Deve-se expressar todas as
ideas que vêm à mente (MCGLYNN et al., 2004).
Quanto mais criativa a ideia melhor. Não se deve
ter medo de dizer o que vem à mente. Isto irá
estimular mais e melhores ideias (MCGLYNN et
al., 2004).
Quanto maior for o número de ideias, maior será
a
probabilidade
de
ideias
vencedoras
(MCGLYNN et al., 2004).

Deve-se tentar sugerir como as ideias de outras
pessoas podem ser unidas com outras ou como
podem ser melhoradas. Não deve haver medo
deste realizar esta etapa (MCGLYNN et al.,
2004).
Fonte: os autores (2014).

A filosofia geral por trás destas regras é que a geração de um grande número
de ideias irá estimular a geração de ideias de alta qualidade também (PAULUS;
DZINDOLET, 1993) causando uma reação em cadeia (DUGOSH et al., 2000). Existe
de fato evidências de que o foco na quantidade pode aumentar tanto o número quanto
a qualidade das ideias e que a baixa avaliação pode aumentar a geração de ideias
em grupo, pois os membros devem acessar sua própria rede de conhecimentos para
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chegar a ideias relevantes, ouvir aquelas compartilhadas por outros, e em seguida
construir sobre as ideias geradas no grupo (KOHN; PAULUS; CHOI, 2011).
Existe uma diversidade metodológica muito grande em se tratando de
experimentos de brainstorming (por exemplo, DUGOSH et al., 2000; DUGOSH;
PAULUS, 2002; MCGLYNN et al., 2004), o que torna muito difícil comparar um estudo
com o outro (FURNHAM; YAZDANPANAHI, 1995). Nesse sentido, o Quadro 2
apresenta as etapas básicas para a realização de uma sessão de brainstorming:
Quadro 2 - Passos para uma sessão de Brainstorming.
Etapa
1

2

3

4

5
6
7
8

Método
Selecione os participantes com base na natureza do problema a ser
resolvido (a mistura de diferentes níveis de participantes deve ser
evitada, pois, em geral, os participantes devem ter um conhecimento
prévio acerca do tema).
Defina claramente o problema a ser debatido e esclarecido aos
participantes.
As sessões devem durar entre 30 e 45 minutos e devem ter um
mediador para conduzir o processo.
A preparação dos participantes pode ser feita em duas etapas, antes
ou durante a sessão:
Antes: envie um memorando de uma página aos participantes
convidando-os a participarem da sessão com exemplos de ideias
desejadas para solução do problema em questão. Isto permitirá que os
participantes pensem previamente sobre o problema.
Durante: neste caso, deve haver uma orientação de aproximadamente
30 minutos sobre o problema. A utilização de métodos, técnicas e
ferramentas complementares é recomendada para incentivar a geração
de ideias.
Realize rodadas consecutivas até que nenhum participante tenha algo
a mais para acrescentar. Incentive os participantes a darem o maior
número possível de contribuições.
Para registro das ideias, utilize um gravador ou flip-chart.
As ideias semelhantes podem ser agrupadas, assim como aquelas sem
importância ou impossíveis de se realizar devem ser descartadas.
Selecione as ideias com base em critérios para atender aos objetivos
do problema.
Fonte: os autores (2014).

Autores
Isaksen (1998).
Isaksen (1998);
Sebrae (2005).
Isaksen (1998);
Dugosh et al.
(2000); Dugosh;
Paulus (2002).

Isaksen (1998).

Sebrae (2005).
Isaksen (1998);
Sebrae (2005).
Sebrae (2005).
Sebrae (2005).

Diante disso, a produtividade é o principal objetivo de uma sessão de
brainstorming. Nesse sentido, este processo é projetado para facilitar a produtividade
ideacional e dessa forma, deve-se manter a mente sempre ativa e perguntando: “o
que mais? O que mais?...” (RIETZSCHEL; NIJSTAD; STROEBE, 2007).
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4.3 RECOMENDAÇÕES PARA O USO

A partir da diversidade das empresas e das circunstâncias dos negócios,
segundo Hidalgo e Albors (2008), não há um único modelo ideal de MTF-I para a
gestão da inovação, embora existam alguns princípios de boas práticas. No entanto,
a geração de ideias criativas pode ser facilitada através de várias sessões de
brainstorming, alternando entre sessões em grupo e sessões individuais (PAULUS;
BROWN, 2007). Além disso, na construção de ideias para o desenvolvimento de
novos produtos é importante que se obtenha o maior número possível de
contribuições para o processo, pois isso aumenta a probabilidade de se chegar a uma
solução valiosa. Dessa forma, o trabalho em grupo e altos níveis de interação da
equipe são fortemente recomendados na fase de criação das ideias (FLYNN et al.,
2003).
Existem custos e dificuldades na aplicação do brainstorming, ou seja, a sua
utilização na organização de determinado evento pode ser demorada ou pode haver
dificuldade de criação de uma sessão de grupo quando houver o envolvimento de
concorrentes (COOPER, 2008). Além disso, mesmo que a geração e a seleção de
ideias sejam essenciais no processo de inovação, combiná-las de forma eficaz é uma
tarefa onerosa. Porém, é altamente recomendável separar esses dois processos
(RIETZSCHEL; NIJSTAD; STROEBE, 2006).
Deve-se considerar as possíveis limitações do brainstorming para buscar
alternativas de minimizá-las. Nesse sentido, a literatura pesquisada apresenta
algumas limitações: 1) enquanto um participante espera sua vez, ele pode esquecer
sua ideia ou achar que não ela é boa o suficiente e resolver não compartilhá-la
(PAULUS; DZINDOLET, 1993; NIJSTAD et al., 2003; HESLIN, 2009; KOHN et al.,
2011); 1) o processo do brainstorming consome recursos mentais que poderiam ser
dedicados a gerar mais ideias (HELIN; 2009); e 3) apreensão em relação à avaliação
que pode acabar com a criatividade do participante (PAULUS; BROWN, 2007).
Dada a devida atenção aos processos de ideação em grupo, estes poderão
fornecer uma base para inovação organizacional. Além disso, alguns dos fatores
importantes para a criatividade, como a autonomia no trabalho, um ambiente tolerante
a riscos e a comunicação aberta também são importantes para apoiar a inovação
(PAULUS; BROWN, 2007). Entretanto, West (2002) alerta que se deve ter cautela em
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assumir uma ligação com a criatividade nas primeiras fases do processo de inovação.
Dessa forma, a partir do contexto apresentado, a utilização do brainstorming é
recomendada para apoiar a geração de novas ideias no contexto da inovação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo, propor, a partir de um levantamento
bibliográfico, um passo a passo de fácil compreensão para realização do
brainstorming no contexto da inovação O levantamento bibliográfico evidenciou
diferentes maneiras de se utilizar o brainstorming. Apesar da grande difusão e dos
benefícios deste MTF-I, ao que parece, ainda é um campo que carece de novas
pesquisas.
Considera-se que este estudo contribui para: (i) evidenciar a importância dada
pelas pesquisas para os métodos, técnicas e ferramentas para inovação e mais
especificamente sobre o brainstorming no contexto da inovação; (ii) fornecer um
panorama geral acerca do tema, propondo um passo a passo para a utilização desse
MTF-I. Nesse sentido, espera-se que o trabalho possa ser útil para aqueles que
desejam ter uma visão ampla em relação ao tema, bem como possa servir de ponto
de partida para novas pesquisas.
Pesquisas futuras podem abordar fatores que influenciam a adoção e mais
especificamente à difusão do brainstorming, uma vez que existem poucos trabalhos
que relacionam esses determinantes específicos para a difusão de MTF-I, mesmo
quando os seus benefícios parecem bastante claros.
Outro ponto considerado relevante é o grau de estruturação do processo.
Mesmo que a maioria das pesquisas mostram a maior utilização do brainstorming no
front end da inovação, ainda são necessários mais estudos sobre adoção de MTF-I
nessa fase do processo de inovação, uma vez que essa fase se caracteriza por baixos
níveis de estruturação e altos níveis de incertezas (KHURANA; ROSENTHAL, 1997).
Algumas pesquisas indicam que muito tempo pode ser gasto na preparação das
avaliações e dessa forma, demonstram a inviabilidade de haver uma estruturação
excessiva do front end da inovação (COOPER; KLEINSCHMIDT, 1990; AAGAARD;
GERTSEN, 2011). Além disso, o alto nível de formalização nessa fase pode reduzir a
criatividade e a flexibilidade necessárias à ela (VERGANTI, 1999). Nesse sentido,
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novos estudos podem abordar a utilização do brainstorming no front end da inovação,
buscando a maior efetividade desse MTF-I.
Acredita-se que ainda há espaço para o desenvolvimento teórico relacionado à
utilização do brainstorming. De forma geral, a literatura apresenta muitos pontos de
convergência em relação à utilização desse MTF-I, entretanto, ainda há divergências,
o que pressupõe a necessidade de maiores aprofundamentos.
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