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RESUMO 

Esta pesquisa buscou entender como ocorre o processo de desenvolvimento de produto com a 

desagregação do escopo geográfico e proprietário. Foram feitas comparações entre diferentes 

referenciais teóricos sobre o Processo de Inovação global, inovação aberta e a relação entre 

eles, para que fossem aplicados nas três empresas premium selecionadas, pertencentes à 

Indústria Têxtil e Confecção do Brasil, localizadas na cidade de São Paulo. Para isso, foram 

entrevistados quinze funcionários, cuja as funções envolvem o desenvolvimento de coleções 

destas empresas. Os objetivos de pesquisa foram propor um framework desagregando as 

etapas nos escopos geográfico e proprietário; identificar o Processo de Inovação que pode ser 

adotado em estratégias multinacionais; e quais os escopos proprietário e geográfico das etapas 

do processo. A abordagem metodológica é a qualitativa, o método é o de estudo de caso e a 

técnica de tratamento de dados foi a análise de conteúdo. Constatou-se que o processo ocorre 

de forma desagregada entre suas etapas, existe independência de atuação nos escopos 

geográfico e proprietário, porém, em intensidade diferente, a inovação aberta foi mais 

encontrada que a inovação global. E, a prática da inovação aberta não influi no uso da 

inovação global. 

Palavras-chave: Processo de Inovação, Inovação Global; Inovação Aberta; Processo de 

Desenvolvimento de Produto; Indústria Têxtil e Confecção. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research sought to understand how the product development process occurs with the 

disaggregation of geographic and proprietary scope. Comparisons were made between 

different theoretical references on the process of global innovation, open innovation and the 

relationship between them, to be applied in the three selected premium companies belonging 

to the Fashion Industry of Brazil, located in the city of São Paulo. For this, fifteen employees 

were interviewed, whose functions involve the development of collections of these 

companies. The research objectives were to propose a framework disaggregating the steps in 

the geographic and proprietary scopes; Identify the innovation process that can be adopted in 

multinational strategies; And which are the proprietary and geographic scopes of the process 

steps. The methodological approach is the qualitative one, the method is the one of case study 

and the technique of treatment of data was the analysis of content. It was found that the 

process occurs in a disaggregated way between its stages, there is independence of 

performance in the geographic and proprietary scopes, but, at different intensity, open 

innovation was more found than global innovation. And, the practice of open innovation does 

not influence the use of global innovation. 

Key-words: Innovation Process, Global Innovation; Open Innovation; Product Development 

Process; Textile Industry and Confection. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Indústria Têxtil e Confecção no Brasil precisou inovar após a abertura do 

mercado e a introdução de produtos importados que ocorreram na década de 1990 fazendo 

com que o setor passasse por modificações macroeconômicas (KON; COAN, 2009). A 

facilidade da entrada de produtos importados, trazidos pelos concorrentes externos, 

desencadeou uma busca por eficiência nas empresas brasileiras, afetadas devido ao gap 

tecnológico da indústria local (CALDEIRA; PEREZ; MEDEIROS, 2015). 

Consequentemente, levando algumas empresas a criarem novos grupos organizacionais para 

investir em atualizações tecnológicas. E, também, tornando a busca por economia em ganho 

de produtividade, a redução de custos, o investimento na qualidade do produto, em opções 

para superar a defasagem da indústria brasileira (FEGHALI; DWYER, 2004). 

Ao mesmo tempo, com a abertura do mercado, as empresas nacionais passaram a 

importar matéria-prima e equipamentos, colaborando para a reestruturação industrial 

(FEGHALI; DWYER, 2004). Como resultado, muitas organizações acabaram encerrando 

suas atividades, enquanto outras optaram por se especializar nas operações as quais já 

possuíam know-how, terceirizando as demais etapas. Mesmo considerando que por meio da 

especialização gera-se inovação, o foco desta pesquisa é na compreensão da desvinculação 

das etapas do processo e sua gestão. 

Segundo relatório da The Economist Intelligence (2004), ao considerar a 

globalização do P&D o foco deve ser no processo, pois dessa forma é possível implementar 

os produtos padronizados. Além disso, a comunicação deve ser clara para diminuir as 

dificuldades causadas pelas diferenças culturais e obter os resultados esperados, assim como 

reduzir os custos. 

O processo de desenvolvimento de produto (PDP) é abordado em diversas 

literaturas em modelos distintos a serem adotados devido à sua organização e gerenciamento 

em ambientes competitivos (SILVA et al., 2013). Dentre os modelos mais estudados 

identificamos: Funil da Inovação, Stage-Gate – filtros de qualificação, Cadeia de Valor, 

Inovação Aberta e o modelo de Von Zedtwitz – para inovação emergente. Em que cada um 

contempla uma proposta para o desenvolvimento de inovação que será discorrido no Capítulo 

2.  
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Entretanto, os modelos encontrados na literatura não contemplam a prática nos 

mercados em que há compartilhamento de conhecimento entres empresas de diferentes 

nacionalidades, não existindo consenso de um modelo ideal que possa ser adotado em 

qualquer mercado. Segundo Von Zedtwitz et al. (2015), a inovação global é resultado de um 

processo unicamente endógeno, o qual as atividades são executadas por profissionais da 

empresa ou de uma subsidiária. Dessa forma, é necessário entender como o processo de 

desenvolvimento de um produto é praticado com a utilização de fornecedores internacionais e 

o compartilhamento de conhecimentos.  

Tendo visto que o Processo de Inovação (PI) aplicado em setores específicos de 

mercados não pode ser considerado de forma homogênea, e que não há consenso entre os 

modelos, questiona-se a como seria um modelo de PI que favorece a prática do 

compartilhamento de conhecimento entre todos os atuantes do processo, independente da 

nacionalidade. Partindo dessas colocações, a pergunta de pesquisa que se pretende responder 

é: Como conceber a inovação no processo de desenvolvimento de produto desagregando o 

escopo geográfico e proprietário, em empresas de baixa tecnologia? 

Com o objetivo geral de validação de um modelo conceitual (ou framework) 

desagregando as etapas nos escopos geográfico e proprietário, seguiu -se os objetivos 

específicos de: i) analisar como o PI pode ser adotado em empresas multinacionais; ii) 

analisar como ocorre o escopo proprietário nas etapas do PI; iii) analisar como ocorre o 

escopo geográfico nas etapas do PI. 

Entendendo por escopo proprietário a realização de atividades do PI de forma 

compartilhada, com informações sendo passada para alguém de fora da empresa ou o inverso, 

de algum parceiro externo compartilhando informações com a empresa, seguindo a teoria de 

inovação aberta de Chesbrough (2006), permitindo identificar as atuações como fechada ou 

aberta. Sendo fechada a atuação sem compartilhamento de conhecimento, inversamente, na 

atuação aberta ocorreria o compartilhamento entre empresa e fornecedores externos. 

Por escopo geográfico, identificamos por realização de atividades do PI fora da 

localidade/país de origem da empresa que realiza o processo, podendo ser realizada por 

profissionais internos da empresa ou externos contratados. Para identificarmos essas 

atividades fizemos uso de categorias como local ou global, sendo local atuações dentro da 
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mesma localidade da empresa, já o global identifica a atividade realizada em outra localidade 

que não a mesma da empresa de origem do PI. 

Para alcançar os objetivos e responder ao problema de pesquisa proposto foi 

utilizada a abordagem metodológica qualitativa. O método é o de estudo de caso, e os dados 

serão analisados com a técnica de análise de conteúdo. 

A coleta de dados foi realizada por meio da pesquisa de campo, com aplicação de 

entrevistas em profundidade. Foram entrevistados quinze profissionais que atuam diretamente 

no desenvolvimento de coleção das empresas de moda, sendo duas nacionais e uma 

subsidiária internacional. Três empresas foram selecionadas para o estudo de caso, elas 

representam as indústrias de confecção que possuem uma unidade administrativa e comercial 

localizada na cidade de São Paulo. Foram desconsiderados os profissionais de outras áreas 

desse setor.  

Por ser uma pesquisa qualitativa, foram elaboradas três proposições a partir da 

revisão da literatura. Considerando que possam ser possíveis respostas ao problema de 

pesquisa e servirem de guia para as análises. Optou-se por apresenta-las na Introdução para 

favorecendo compreensão da pesquisa, mas a revisão da literatura começa no Capítulo 2. 

Como proposições temos: i) As etapas do PI podem ser desagregadas pelo escopo 

proprietário, podem ser abertas; ii) As etapas do PI podem ser desagregadas pelo escopo 

geográfico, podem ser globais; iii) A inovação pode ocorrer desagregada em cada uma das 

etapas do PI, sendo independente no escopo entre aberta ou fechada e/ou local ou global. 

1.2 Justificativa 

A inovação global é tratada de forma linear e fechada, ou seja, como uma 

sequência de etapas executadas por uma única empresa (BOUTELLIER et al., 2008; 

GHOSHAL; BARTLETT,1990; SANTOS et al., 2004; RUGMAN; VERBEKE, 2001; 

FROST et al., 2002; VON ZEDTWITZ et al., 2004). Oposto a esse conceito, busca-se a 

existência da desintegração das etapas contemplando a atuação de outros canais presentes na 

cadeia de fornecimento que favorecem a ocorrência da desagregação geográfica e proprietária 

das etapas do PI. 

Para Nobel e Birkinshaw (1998), inovação global é aquela cuja o processo é 

desenvolvido fora do país de origem da empresa. Corroborando com o autor acredita-se que a 
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inovação pode vir de uma subsidiária ou parceiros-chave. Dessa forma, a concepção da ideia, 

o desenvolvimento do produto, o teste e a introdução no mercado podem ser executadas tanto 

local quanto globalmente. 

A globalização da inovação trouxe novas diretrizes para dentro do P&D das 

empresas globais. Profissionais especializados e cientistas locais têm a barreira da distância 

quebrada no contato com empresas e cientistas internacionais (NARULA; ZANFEI, 2005).  

As produções sobre inovação global e a descentralização de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de multinacionais (MNs), tratam a inovação de maneira agregada, 

sendo um conhecimento ou tecnologia que pode ser transferido (GHOSHAL; BARTLETT, 

1990; NOHRIA; GHOSHAL, 1997; RUGMAN; VERBEKE, 2001; FROST et al., 2002; 

SANTOS et al., 2004; VON ZEDTWITZ et al., 2004; NARULA; ZANFEI, 2005; 

BOUTELLIER et al., 2008). As estratégias MNs de Bartlett e Ghoshal (1992) não apresenta 

distinção de tratamento ao conhecimento na relação entre matriz e subsidiária; já nas relações 

estruturais entre matriz e subsidiária de Nohria e Ghoshal (1997) as Inovações Globais são 

entendidas como conhecimento gerados por ambos, porém não consideram a participação de 

fornecedores. Porém, Boutellier et al. (2008) vem atenuar o design dominante como estratégia 

de ganho de mercado, considerando baixa inovação em produto e alta inovação em processo 

para ganhar competitividade. Complementar a isso Von Zedtwitz et al. (2015), vem apresentar 

um modelo de fluxo de inovação global baseado em inovação de processo, em que há 

desagregação no escopo geográfico, considerando que atividades sejam realizadas em mais de 

uma localidade. Com isso, foi identificado um gap teórico entre as relações de matriz, 

subsidiária e fornecedores com estudos de PI baseado em inovação de processo.  

A Indústria Têxtil e Confecção possui representatividade no mercado nacional. É 

o segundo maior empregador da indústria de transformação, com 32 mil empresas atuando 

formalmente por todo o Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (ABIT, 2016) o setor têxtil e de confecção representa aproximadamente 5% do 

PIB das indústrias de transformação, com um faturamento de U$$ 39,3 bilhões no ano de 

2015, tornou-se o segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de denim do mundo, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), isso representou 

12,4% de importados no setor (IBGE, 2016). 
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A escolha pelo setor da moda ocorreu devido ao fato de seus produtos serem 

compostos por uma coleção, que contempla o desenvolvido de um grupo de vestimentas 

variadas no acabamento, tamanho e preço. Essa coleção é desenvolvida em períodos curtos, 

de três a seis meses, e utiliza diversas técnicas com etapas bem definidas para o 

desenvolvimento das peças. Assim, a Indústria de Confecção e Têxtil se mostra rica de 

informações para se coletar, testar e validar o framework proposto. 

Ao término desta pesquisa pretende-se gerar conhecimento empírico, contribuindo 

com a utilização de modelos de PI em organizações nacionais produtoras de bens de consumo 

de baixa tecnologia, buscando assim, auxiliar valorizar a produtividade através gestão de 

inovação. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta pesquisa está dividida em oito partes conforme a Figura 1. No Capítulo 2, 

apresenta-se um levantamento bibliográfico das publicações que abordam a organização 

global de multinacionais, a inovação global, o PDP, funil de inovação, modelos integrados de 

PI aberto, cadeia de valor e o modelo do fluxo de inovação emergente. Em seguida, são 

elaboradas as proposições no Capítulo 3, finalizando o referencial teórico no Capítulo 4 que 

aborda a Indústria Têxtil e Confecção. O Capítulo 5 apresenta a abordagem metodológica 

utilizada e a matriz de amarração. O Capítulo 6 consiste na apresentação dos resultados das 

análises de cada uma das três empresas, seguido pela discussão dos resultados no Capítulo 7. 

Finalmente, no Capítulo 8, encerra-se a pesquisa com as considerações finais. 
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Figura 1 - Estrutura da Dissertação 

Fonte: Adaptado de Massuda, 2016. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse capitulo será apresentado como as estratégias de inovação global são 

utilizados até os dias de hoje dentro da ótica da estratégia das empresas multinacionais 

(MNEs). Por meio de modelos estratégicos, aborda-se as relações entre matriz e subsidiárias. 

Além disso, apresenta-se a concepção de inovação vista como resultado da estratégia adotada 

para a geração de um processo global e local e a função do P&D dentro desse processo. 

1.1 Modelos Estratégicos da Empresa Multinacional 

A inovação global é uma estratégia voltada para o crescimento de atividade de 

MNEs e de investimento direto estrangeiro (IDE) realizados após a Segunda Guerra Mundial. 

Compreende-se que a empresa multinacional adota estratégias globais na busca de aumentar o 

acesso a novos recursos, tecnologias e mercados. Para Oliveira Jr et al. (2009), a estratégia 

multinacional aumenta a probabilidade de a empresa conhecer novas tecnologias, 

necessidades de consumo pouco ou mal atendidas e ter acesso a capacidades produtivas de 

baixo custo. Segundo Narula e Zanfei (2005), após os mercados ficarem mais sistemáticos, 

houve um crescimento que iniciou a exportação e posteriormente a produção local.  

Segundo Levitt (1998), a busca por atuar globalmente é considerada como uma 

capacidade da empresa de padronizar um produto para aplicar em novos mercados locais e 

conquistar novos cenários por meio de pequenas adequações do produto. Para a empresa atuar 

globalmente tornou-se necessário fazer uso das subsidiárias para entender a demanda local e 

realizar as adaptações necessárias para acelerar o acesso ao novo mercado (OLIVEIRA JR et 

al., 2009).  

Esta nova prática influenciou as MNEs sobre as adaptações, que descentralizam as 

participações de mercado, a oferta do produto, o reconhecimento de atividade de valor local e 

as distintas abordagens de marketing. A necessidade por adaptações em novos mercados não 

pode ser realizada no centro de P&D da matriz, desta forma, usa-se o P&D das subsidiárias 

para realizar as adaptações locais, que posteriormente podem se tornar uma rede de P&D 

global (BOUTELLIER et al., 2008). Para Bartlett e Ghoshal (1992) a diferença encontrada 

entre subsidiárias e matriz com adaptações de produtos vai ao encontro com a clássica 

barreira estrutural do mercado e das preferências dos consumidores quanto a hábitos, gostos e 

preferências nada homogêneas.  
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Para compreender a estratégia multinacional é necessário olharmos a evolução dos 

modelos estratégicos compreendidos por Bartlett e Ghoshal (1999). São quatro modelos: o 

internacional, o multidoméstico, o global e o transnacional. A partir deles podemos chegar ao 

modelo mais atual da concepção de uma MNE definidas por Santos et al. (2004), o modelo 

metanacional. Como as estratégias são diferentes nas suas ações globais e relações com as 

subsidiárias, Bartlett e Ghoshal (1992) propuseram os tipos a partir da Integração Global e a 

Responsividade local das empresas. Compreendido que integração global ocorre entre matriz 

e subsidiária, que associa o local com a liberdade de ação das subsidiárias/unidades locais.  

A Figura 2 apresenta as estratégias de multinacionais de Bartlett e Ghoshal (1999) 

e Oliveira Jr et al. (2009). Eles podem ser descritos de quatro maneiras. 

 

Figura 2 - Tipos de Estratégias em Corporações Multinacionais 

Fonte: Adaptado de Oliveira Jr et al. (2009) 

Empresa Internacional: baixa responsividade local e integração global, valoriza e centraliza 

as competências básicas, as demais são descentralizadas. As subsidiárias se adaptam e 

alavancam as competências da matriz, que é responsável por todo o conhecimento gerado e 

apenas os transfere para as subsidiárias; 

Empresa Global: possui baixa responsividade local, mas tem alta integração e centralização 

global. As estratégias são estabelecidas pela matriz, dessa forma, perde-se o conhecimento 

local. Trata-se de uma estratégia de pura implantação de produto e negócios;  

Empresa Multinacional: também conhecida como multidoméstica, possui alta 

responsividade local e baixa integração global. Trata-se de uma estratégia descentralizadora, 

que mantém as unidades nacionais/locais com a sua autossuficiência, valorizando as 

subsidiárias e suas ações para explorar as oportunidades das necessidades locais. Entretanto, o 
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conhecimento gerado é mantido na unidade local não sendo compartilhado com a matriz e/ou 

as outras subsidiárias;  

Empresa Transnacional: possui alta responsividade local e integração global, sendo 

considerada por Bartlett e Ghoshal (1999) como a melhor estratégia, pois a empresa dispersa 

consegue atuar de forma interdependente tanto na matriz e quanto nas subsidiárias. Cada 

unidade tem a sua especialidade e competências que contribuem com operações integradas 

mundialmente em que todo o conhecimento é compartilhado e desenvolvido em conjunto. 

Para Santos et al. (2004) existe mais uma estratégia, chamada de Empresa 

Metanacional, uma evolução da Empresa Transnacional a qual questiona a inovação global. 

Para os autores, as restrições existentes ao usar somente as competências contidas dentro da 

empresa devem ser repensadas. Eles consideraram que as empresas promovem grandes fluxos 

de inovações ao combinarem conhecimento técnico com expertise de mercado ao não 

depender unicamente de fontes locais.  

A empresa metanacional que utiliza essas formas de conhecimento se beneficia de 

três fatores: (I) aumento de prospecção do conhecimento no mundo todo sem a necessidade de 

possuir unidades locais; (II) independência na tomada de decisão sobre inovação antes da 

concorrência; e (III) mobilizar um processo que favorece alcance de custo-benefício por meio 

da capacidade de mover conhecimento.  

A capacidade das empresas multidoméstica, transnacional e metanacional de 

relacionar matriz com subsidiárias é apontada por Oliveira Jr et al. (2009), como uma rede 

diferenciada. Sem a centralização de competências, somado à capacidade de cada unidade 

local, ela permite a organização para obter melhor aproveitamento dos recursos perante a 

atuação de cada subsidiária. Dessa forma, pode alocar parte do processo de produção para 

uma unidade com melhor capacidade, deixando outra responsável pela distribuição. Além 

disso, consegue ter mais clareza nas relações entre matriz e subsidiária quanto a autonomia e 

posições hierárquicas e integração das unidades por meio de mecanismos de socialização, 

intercâmbio de profissionais e encontros anuais. Segundo Nohria e Ghoshal (1997), o fluxo de 

comunicação se torna vital para a performance da corporação, com o uso de softwares e 

canais de relações profissionais. 

A rede diferenciada estrutura as relações com clientes, fornecedores, reguladores e 

competidores que as unidades venham a interagir. Tais estruturações influem e estimulam o 
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PI da organização por meio de mecanismos de percepção, resposta e implementação 

(OLIVEIRA JR et al., 2009). 

Com a valorização e capacitação das subsidiárias na produção de inovação no 

contexto global é importante entendermos como pode ocorrer a geração desta inovação dentro 

da MNE. Mesmo ocorrendo de forma distinta entre estratégias multidoméstica, transnacional 

e metanacional, a concepção da inovação está muito relacionada com o processo de P&D da 

organização. Na próxima seção será apresentada como a inovação global é realizada 

atualmente. 

2.2 Inovação Global da Multinacional  

Para Nohria e Ghoshal (1997), o PI é influenciado pela configuração de ativos, 

pela alocação de recursos da organização, pela estrutura adotada na relação mantida entre 

matriz e subsidiárias e, nos padrões de socialização e de comunicação da organização. Esses 

fatores permitem configurar quatro diferentes tipos de processos de inovação segundo 

Oliveira Jr et al. (2009) e estão representados na Tabela 1: 

Centro-para-Global: o desenvolvimento de P&D ocorre dentro da matriz. Geralmente são 

inovações tecnológicas que serão empregadas em produtos ou processos usados globalmente; 

Local-para-Local: geram inovações direcionadas para o mercado envolvendo modificações 

incrementais que contemplem o contexto de cada subsidiária; 

Local-para-Global: são inovações local-para-local que passam a ser adotadas globalmente. 

Tendo o processo de percepção, resposta e implementação ocorrido em uma subsidiária, mas 

que posteriormente também é implementado por outras;  

Global-para-Global: corresponde a inovação que ocorre diluída entre as subsidiárias, mas 

que atende a uma oportunidade global. Produzida com os recursos e competências específicas 

de cada subsidiária, surge da percepção multinacional, obtém respostas compartilhadas entre 

as subsidiárias e é implementado globalmente. 

 

 



24 

 

PI 

Configuração 

de ativos e 

alocação de 

recursos 

Estrutura das 

relações 

matriz-

subsidiárias 

Padrões de 

socialização 

Padrões de 

comunicação 

Centro-

para-

Global 

Centralizado na 

matriz 

Subsidiárias 

dependentes da 

matriz 

Treinamento inicial 

formal e coletivo da 

matriz para 

subsidiárias, de forma 

não-frequente e por 

longos períodos 

Alta densidade de 

comunicação entre 

matriz e subsidiárias 

Local-

para-

Local 

Dispersos nas 

subsidiárias 

Subsidiárias 

independentes 

da matriz 

Treinamento inicial 

informal e individual; 

Transferência de entre 

subsidiárias de 

funcionários 

qualificados 

Alta densidade de 

comunicação 

internamente às 

subsidiárias 

Local-

para-

Global 

Dispersos nas 

subsidiárias 

Subsidiárias 

independentes 

da matriz, mas 

mutuamente 

dependentes 

umas das outras 

Informal, mas com 

treinamento inicial 

individual e coletivo; 

Transferência entre 

subsidiárias de 

funcionários 

qualificados 

Alta densidade de 

comunicação 

internamente e entre 

subsidiárias 

Global-

para-

Global 

Distribuídos e 

especializados 

Matriz e 

Subsidiárias 

mutuamente 

dependentes 

umas das outras 

Treinamento inicial 

(coletivo e individual) 

Transferência de 

gerentes entre matriz e 

diferentes 

subsidiárias. 

Alta densidade de 

comunicação 

internamente às 

subsidiárias, entre as 

subsidiárias e entre 

matriz e subsidiárias. 

Tabela 1 - Fatores da Organização que Influenciam no PI em Corporações Multinacionais 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA JR et al. (2009); NOHRIA; GHOSHAL (1997) 

Nohria e Ghoshal (1997), destacam que a responsabilidade do desenvolvimento 

da inovação global não é somente da matriz. As subsidiárias também podem influenciar, 

devido ao acesso à competitividade do mercado e por sua competência individual 

(BARTLETT; GHOSHAL, 1992), pela autonomia e escopo geográfico das responsabilidades 

(D’CRUZ, 1986), pela sua integração com a matriz (JARILLO; MARTÍANEZ, 1990), 

podendo também, auxiliar na transferência de conhecimento (GUPTA; GOVINDARAJAN, 

1991) e, na centralização e descentralização com a matriz (ROTH; MORRISON, 1992). Já 

para Birkinshaw e Morrison (1995), a integração destas influências é a melhor forma de 

visualizar os possíveis papéis das subsidiárias: implementadora local, contribuidora 

especializada ou de mandato global. A Tabela 2 ilustra a distinção entre os papéis. 
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Autores Critérios Papéis das subsidiárias 

Bartlett e Ghoshal 

(1992) 

Importância do local e 

complexidade dos recursos e das 

capacidades 

Buraco negro, implementadora, 

contribuidora, líder estratégica 

D’cruz (1986) 
Autonomia na tomada de decisão 

e escopo geográfico 

Importadora, serviço local, satélite, 

serviço regional, responsável por 

produtos mundiais, global 

Jarillo e Martíanez 

(1990) 

Grau de integração global das 

atividades da cadeia de valor 
Autônoma, receptiva, ativa 

Gupta e 

Govindarajan (1991) 
Fluxo de conhecimento 

Executora, inovadora local, inovadora 

global, integradora 

Roth e Morrison 

(1992) 

Grau de centralização e 

especialização das subsidiárias 

Globalmente racionalizada, comando 

global 

Birkinshaw e 

Morrison (1995) 
Integração dos modelos anteriores 

Implementadora local, contribuidora 

especializada ou de mandato global 

Tabela 2 - Perspectiva das Diferentes Tipologias de Papéis das Subsidiárias 

Fonte: Criado a partir de Oliveira Jr et al. (2009) 

Para este estudo será utilizado os papéis da subsidiária de Birkinshaw e Morrison 

(1995) pôr contemplar todos os demais modelos facilita a adequação do mercado nacional. 

Entretanto, é com base nos critérios de importância do local, complexidade dos recursos, das 

capacidades (BARTLETT; GHOSHAL, 1992) e do fluxo do conhecimento (GUPTA; 

GOVINDARAJAN, 1991) que serão compreendidos os dilemas de Von Zedtwitz et al. 

(2004), a integração de Boutellier et al. (2008) e, a rede diferenciada de Oliveira Jr et al. 

(2009) para a organização do P&D global. 

2.3 Descentralização de P&D da Multinacional 

Para Narula e Zanfei (2005), a descentralização do P&D envolvendo instituições 

públicas e privadas, inclui empresas nacionais, internacionais, universidades e centros de 

pesquisas. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD, 2005), tanto a tecnologia quanto o grau de internacionalização de P&D estão 

avançando cada vez mais rápido, mesmo este último sendo uma das últimas funções a ser 

internacionalizada numa MNE. O P&D está crescendo rapidamente nos países em 

desenvolvimento, como a Ásia, angariando investimentos para acessar pesquisadores.  
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Ao se levar em consideração o nível tecnológico das subsidiárias localizadas em 

países em desenvolvimento, fica evidente sua defasagem em relação à matriz (BOUTELLIER 

et al., 2008). O alto custo da produção de tecnologia de ponta favorece os países onde as 

indústrias são bem mais desenvolvidas, deixando países emergentes em desvantagem. A 

velocidade do desenvolvimento e o tempo de existência de mercado são fatores que 

potencializam as barreiras para os países em desenvolvimento e, retrai o interesse de 

empresas, que preferem países que investem em inovação, como é o caso dos Estados Unidos 

(EUA) e da Inglaterra que recebem IDE de empresas alemãs e suíças para a produção de 

engenharia genética.  

No entanto, realocar departamentos de P&D para mercados em que há 

segmentações de produtos de consumo, facilita o processo de transferência de tecnologia da 

matriz para subsidiárias, ocorrendo a implementação de produto padronizado do processo 

global-para-local de Nohria e Ghoshal (1997). Nesse processo de padronização de produto, 

Boutellier et al. (2008) apontam a contrapartida em que a subsidiária depende do 

direcionamento realizado pela central de P&D presente na matriz. Assim como também pode 

ocorrer o inverso, ou seja, a matriz ficar dependente da subsidiária quando seu mercado é 

muito segmentado e se torna necessário criar adaptações do produto, o qual se vê o processo 

local-para-global de Nohria e Ghoshal (1997).  

A realização de P&D global se justifica pela busca de redução de custo, 

velocidade e qualidade da produção. Mas entre esses direcionadores é encontrado contradição 

para mercados segmentados e focados no consumidor, gerando impasses que circulam entre 

centralização de poder decisório e conhecimento, a necessidade de manter a padronização 

para alcançar economia de escala e a necessidade de descentralização demandado pelo 

produto local (BOUTELLIER et al., 2008). Baseado nessas contradições Von Zedtwitz et al. 

(2004), identificou seis dilemas de conflitos que definem o P&D para a inovação global: 

Local ou global; em processo ou hierárquico; criativo ou disciplinado; controlado ou pesquisa 

aberta; próximo ao consumidor ou na base de dados; e de longo ou curto prazo.  

Esses dilemas são os direcionadores para que se estabeleça a estratégia de 

inovação adotado pela organização. Os quais o PI (NOHRIA; GHOSHAL, 1997) e o papel da 

subsidiária (BIRKINSHAW; MORRISON, 1995) são definidos pela necessidade de alocação 

do produto no mercado alvo e por consequente descentralização do poder. 
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A descentralização do poder permite que o PI seja mais aberto e se beneficie de 

capacidade locais, tirando a decisões do P&D da matriz. Para Boutellier et al. (2008), uma 

forma prática de formular o PI que atenda ao tempo do mercado e à necessidade do 

consumidor gera um PI descontínuo, cuja as equipes podem variar nas etapas do processo e as 

pesquisas podem ser internacionalizadas para parceiros-chave ou clusters de pesquisa. 

Deixando somente o desenvolvimento restrito a proximidade do local de produção do produto 

e/ou do mercado alvo.  

Para Boutellier et al. (2008), o PI descontínuo gera fragmentação do P&D e traz 

problemas para a escala global. Dentre estes problemas, estão o gap cultural entre 

pesquisadores e desenvolvedores de produto, níveis diferentes de conhecimento entre 

cientistas e engenheiros; conflitos de centralização da pesquisa versus planejamento de 

marcos com sofisticados controles de mensuração de performance, diferenças nas estruturas 

de controle dos centros de pesquisa e de operações do negócio, perspectiva distinta entre o 

conhecimento criativo de longo prazo versus o conhecimento transformativo do produto a 

curto prazo, distância geográfica entre os laboratórios de pesquisa. 

Com o poder decisório descentralizado, é importante que o processo de 

gerenciamento do conhecimento em P&D seja realizado em escala global. A gestão de 

conhecimento é um recurso para a empresa global quando se tem relações e parceiros que 

auxiliam e participam do processo de P&D de um produto. No contexto globalizado, a 

necessidade da gestão desse recurso está relacionada com a integração de conhecimento 

interno gerado pela empresa e o conhecimento gerado externamente por parceiros da rede 

diferenciada (BOUTELLIER et al., 2008; OLIVEIRA JR et al., 2009). Fontes externas de 

conhecimento presentes na rede diferenciada permitem à organização obter redução de custos 

de produto, melhoria na qualidade e acesso a competência local dos parceiros. Para Boutellier 

et al. (2008), esse envolvimento necessita que o fornecedor esteja integrado a rede 

diferenciada e alinhado com a organização para gerar os ganhos esperados na inovação e no 

tempo de responder o mercado. Nessa relação cria-se um estímulo global e uma 

responsabilidade local coordenados de forma flexível para integração do conhecimento 

interno e externo.  

A busca por conhecimento externo é justificada pela rápida obsolescência 

tecnológica, que é atendido por parceiros-chave detentores de conhecimentos tecnológicos e 

competências essenciais locais. Para Boutellier et al. (2008, p.18) “as estruturas do mercado 
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são fortemente influenciadas pelo ciclo de vida da tecnologia, pelo acumulo de produto e pelo 

processo de conhecimento das empresas”. O uso de parceiros-chave/fornecedores no PI local-

global reduz o tempo entre a pré-produção e a produção e garante velocidade à empresa. 

Entretanto, Nohria e Ghoshal (1997) afirmam que a matriz da organização perde o controle 

total do processo. Estando a subsidiária no papel de contribuidora especializada 

(BIRKINSHAW; MORRISON, 1995) e cabendo a ela realizar adequações do produto padrão 

para atender ao mercado local, o uso de parceiros-chave no processo não contemplará nada 

diferente de uma inovação de sustentação com melhoria do produto. Porém, quando 

alcançado o papel de líder estratégico, os parceiros-chave podem ser cruciais para obtenção de 

resultado e produtos significativos (BARTLETT; GHOSHAL, 1992). 

A perda de controle do processo consequente do uso de parceiros-chave pode ser 

melhor compreendida com o ganho de tempo. Para Boutellier et al. (2008), a redução do 

tempo entre a pré-produção e a produção é um fator de aumento de competitividade das 

companhias globais, pois quebra barreiras do comércio internacional e aumenta o 

reconhecimento da tecnologia adotada. Em contrapartida, gera-se uma dependência da 

tecnologia que demanda uma gestão de plataforma de produtos, que em sua maioria são 

complexos, possuem variações, ciclos de vidas e de inovações distintos. A indução gerada 

pelo tempo do mercado, a atuação de parceiros-chave em escala global e a descentralização da 

inovação, geram desafios de concentração de competências essenciais e maior integração de 

P&D para não se perder o conhecimento e a tecnologia desenvolvida da organização global. 

2.4 Organização de P&D Global 

Para Gassmann e Von Zedtwitz (1999), a organização que internacionaliza o P&D 

necessita ter flexibilidade, pois ela está sujeita a mudanças contínuas. Os autores apontam 

cinco tendências das mudanças organizacionais: 

I. Cultivar a sensibilidade estrangeira, se adaptando o processo de P&D ao 

ambiente internacional, sendo aberto a informações externas;  

II. Estabelecer postos de estudos em áreas de tecnologia específica em todo o 

mundo para auxiliar a adaptação do produto aos requisitos do mercado com o 

desenvolvimento tecnológico existente; 
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III. Aumento de autonomia das subsidiárias locais de P&D, melhorando a 

flexibilidade de atuação e florescimento de criatividade; 

IV. Criação de centros de excelência pela aquisição de P&D externo e/ou 

investimento em P&D das subsidiárias locais; 

V. Integração da rede de P&D para explorar os efeitos de escala e melhorar a 

coordenação das atividades de pesquisa mundialmente, reduzindo o tempo e a 

necessidade de reprojetar itens, ganhando com intensificação de transferência 

de tecnologia entre fronteiras. 

Com essas tendências pode-se notar a importância da aquisição e transferência de 

conhecimento com o P&D globalizado. Destaque para a quinta tendência, que estimula a 

integração na rede dos centros de P&D para ampliar os resultados de um projeto ou produto 

em escala global, tornando-o reproduzível e adaptável para todas as subsidiárias de P&D local 

(GASSMANN; VON ZEDTWITZ, 1999). Isso torna-se possível com a padronização ou 

simplificação de um processo ou produto em escala global, cabendo à subsidiária implantá-lo 

ou adaptá-lo. Isso é possível com a adoção do modelo do design dominante. 

O modelo do design dominante é adotado por Boutellier et al. (2008) como meio 

de simplificação do processo para ser facilmente reproduzido nas subsidiárias. Dessa forma, a 

globalização de um produto é facilitada devido à padronização e, favorece tanto fornecedores 

quanto os consumidores (ABERNATHY; UTTERBACK, 1978; UTTERBACK, 1994). Para 

ocorrer a globalização é necessário que o produto conceito se transforme em produto básico 

(BOUTELLIER et al., 2008). 

 

Figura 3 - Modelo do Design Dominante 
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Fonte: Utterback (1994, p. 16) 

O modelo do design dominante de Utterback (1994), apresentado na Figura 3, 

afirma que para ocorrer a transição de conceitual para padronizado é necessário evoluir nas 

fases do ciclo tecnológico. São três fases: a fluída, a de transição e a rígida. Na primeira, o 

conceito é desenvolvido por poucas e pequenas empresas de P&D, se difere no mercado dos 

produtos padronizados e desenvolvidos por companhias que buscam rápido crescimento de 

mercado. Na segunda fase, o processo de produção do produto padronizado passa por 

melhorias, cria-se competição entre produto inovador e o processo inovador com graduações 

similares em número de inovações. Na terceira e última fase, a diferença existe em relação às 

competências essenciais e soluções, sendo assim, são poucas empresas presentes nesse 

mercado amadurecido tecnologicamente. 

O mercado dominante é caracterizado por alguns players que mantém o foco na 

redução de custos, racionalizado pelo preço e não pela performance (BOUTELLIER et al., 

2008). Estes players são divididos em quatro grupos de comportamentos estratégicos distintos 

(UTTERBACK, 1994), como ilustrado na Figura 4, variam no ciclo de vida da tecnologia e 

na qualidade de empresas participantes.  

 

Figura 4 - Estratégias de Inovação no Mercado Dominante 

Fonte: Utterback (1994, p.16) 

Segundo Boutellier et al. (2008), são identificados da seguinte maneira: 

Líderes de invenção: são pequenas empresas de P&D, com acesso restrito a capital de 

investimento, possivelmente devido a sua baixa capacidade de implementação mercadológica 

e transformação de tecnologia em negócio; 
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Líderes de Inovação: são caracterizadas pela sua capacidade de implementar uma invenção 

que atenda a uma necessidade do mercado, capazes de iniciar o processo de design dominante 

por conseguirem quebrar barreiras tecnológicas e de entrada no mercado;  

Primeiro Seguidores: são os primeiros a imitar os produtos e as tecnologias quando se 

tornam dominantes, o número de empresas que adotam essa estratégia cresce 

consideravelmente devido a facilidade de imitar. Empresas que adotam essas estratégias são 

superiores no marketing, na modificação tecnológica e possuem um pós-venda mais 

desenvolvido; 

Seguidores Tardios: caracterizam-se por ganhar espaço de mercado com baixo custo, 

atuando com tecnologia madura e mercado já estabelecido, sem barreiras a serem quebradas. 

Com a valorização do processo de desenvolvimento de inovação dominante para a 

concepção de inovação global, o próximo capítulo apresenta os modelos basilares existentes 

na literatura. 

 

 

2.5 Processos de Desenvolvimento de Inovação 

Esta seção abordará sobre os processos de desenvolvimento de inovação, as 

diferenças existentes entre as gerações dos modelos de inovação e em qual processo se 

enquadram. Em seguida, apresenta-se os modelos lineares do funil de inovação e do stage-

gates, os modelos integrados de inovação aberta e da cadeia de valor. Finalizando com a 

tipologias de inovações emergentes, que apresentaram uma visão sobre a capacidade das 

organizações multinacionais atuarem sobre o cenário global 

2.5.1 As Gerações De Modelos De Inovação 

A mudança técnica é importante e crucial para o crescimento econômico. As 

empresas conseguem se manter atualizadas por meio de inovações tecnológicas num mercado 

cada vez mais competitivo tanto local quanto globalmente (SCHUMPETER, 1961; 

FREEMAN; SOETE, 2008).  
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Para Gavira et al. (2007), Clark e Wheelwright (1993), a necessidade das 

organizações por aumento na participação de mercado gerou maior competitividade e busca 

por vantagens competitivas. Dessa forma, estimulando a internacionalização de mercados, a 

produção de inovações tecnológicas que aumentou a variedade de produtos e serviços com 

ciclos de vida cada vez menores, levando a mudanças nos padrões de expectativas dos 

consumidores. 

A gestão da inovação é composta de multi-estágios que transformam ideias em 

bens, serviços ou processos na busca por melhorias e diferenciações no mercado, gerando 

vantagens competitivas (SILVA et al.,2013). Para Tidd e Bessant (2015), a compreensão da 

inovação como um processo trata-se da gestão das formas de entrada de informação e 

conhecimento, com saídas de produtos e serviços e com meios de controles, buscando 

objetivos e parâmetros de resultado com os recursos existentes. 

O desenvolvimento de uma gestão de inovação eficaz tem que atender a estrutura 

e comportamento de uma organização e seu planejamento de negócio (TIDD; BESSANT, 

2015). Dessa forma, não é possível que apenas um único modelo ideal atenda aos diversos 

processos da gestão de inovação que uma organização venha adotar. Existindo uma 

dependência do contexto do mercado, os quais os modelos de gestão de inovação se diferem 

na abordagem da sequência do processo e na integração dos envolvidos (SILVA et al., 2013).  

Segundo Hobday (2005), Rothwell (1992) – que apresentou uma perspectiva 

histórica para o estudo do PI – gerou uma contribuição seminal sobre as ondas de inovações 

tecnológicas associadas à evolução estratégica coorporativa entre os anos de 1950 e 1990, que 

são representados nas cincos gerações de modelos da Tabela 3. 

Para Rothwell (1994a) as evoluções das gerações não significam que uma 

substitui A outra, podendo existir coexistência entre elas. As gerações são simplificações de 

modelos altamente complexos; cuja o progresso de uma geração para outra reflete mudanças 

na percepção de melhores práticas. Para o autor, o modelo mais adequado pode variar de setor 

para setor e entre diferentes categorias de inovação como, por exemplo, radical ou 

incremental. 

Gerações Características Forças Fraquezas 
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Primeira 

Geração 

1950- 

1965 

Empurrado 

pela 

tecnologia 

Modelos sequenciais, 

lineares, com ênfase me P&D 

- Simples 

- Inovação 

radicais 

- Falta de feedback 

- Sem atenção para o mercado 

- Sem interação de networking 

- Sem instrumentos 

tecnológicos 

Segunda 

Geração 

1960-

1970 

Puxado pelo 

mercado 

Modelo sequencial linear, 

mercado é a fonte de ideias e 

fornece direção 

- Simples 

- Inovação 

incremental 

- Falta de feedback 

- Sem pesquisa tecnológica 

- Sem interação de networking 

- Sem instrumentos 

tecnológicos 

Terceira 

Geração 

1970-

1980 

Modelos de 

acoplamentos 

Modelos de ligação, 

reconhece a interação entre 

setores, fusão entre 

empurrado pela tecnologia e 

puxado pelo mercado 

- Simples 

- Inovação 

radical e 

incremental 

- Feedbacks 

entre fases 

- Sem interação de networking 

- Sem instrumentos 

tecnológicos 

Quarta 

Geração 

1980-

1990 

Modelos 

integrados 

Integração dentro da 

empresa, com fornecedores 

fundamentais e consumidores 

exigentes; colaboração 

horizontal incluindo joint 

ventures e parcerias 

estratégicas 

- Atua com 

networking 

- Fases 

paralelas 

- Complexo incremento de 

confiabilidade 

- Sem instrumentos 

tecnológicos 

Quinta 

Geração 

Após 

1990 

Integração de 

sistemas e 

networking 

Ênfase na flexibilidade e 

velocidade do 

desenvolvimento corporativo. 

Integração Estratégica 

Uso de sistema de simulação 

de modelação em P&D 

(CAD). 

Foco no cliente. Maior foco 

em valor percebido. 

- Inovação 

penetrantes 

- Uso de 

sofisticados 

instrumentos 

tecnológicos 

- Networking a 

procura de 

inovação 

- Complexo incremento de 

confiabilidade 

 

Tabela 3- As Cinco Gerações de Modelos de Inovação de Rothwell 

FONTE: Adaptado de CAGNAZZO et al. (2008, 327p.) 

Os pontos mais importantes e de distinção entre os modelos estão representados 

na Figura 5, a qual a relação entre empresa e mercado é a base da caracterização entre as 

gerações (CAGNAZZO et al., 2008). Para Silva et al. (2013), os modelos da primeira e 

segunda gerações são simples e lineares; nos da terceira geração há combinações de 

tecnologia ou mercado para disparar o processo dentro da linearidade contendo voltas de 

retorno entre as fases; na quarta geração, os modelos privilegiam atividades paralelas, 

auxiliadas por alianças; já na quinta geração a inovação é vista como um processo contínuo, 

integrando as relações no processo. 
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Figura 5 - Representação Visual das Gerações de Modelos de Inovação 

Fonte: Cagnazzo et al, (2008, p. 325) 

2.6 Modelos Tradicionais Lineares 

Segundo Ferreira (2013), os modelos apresentados com maior recorrência no 

estudo de gestão do processo da inovação de produtos são os modelos lineares de Cooper 

(1990) e o de Wheelwright e Clark (1992). O primeiro, é batizado de Stage-Gate, por possuir 

portas de avaliação das etapas do desenvolvimento de novo produto. O segundo, é conhecido 

como Funil da Inovação e busca representar visualmente as etapas do processo de 

desenvolvimento de novos produtos.  

O modelo de Stage-Gate é centrado no desenvolvimento de novos produtos 

(DNP), e para Cooper (1990) esse processo necessita ser desmembrado em estágios pré-

determinados interfuncionais e paralelos, o qual no fim de cada estágio há um gate 

controlável e avaliável. Esses gates permitem a checagem para a aprovação e continuidade do 

processo, podendo ser cancelado, paralisado ou recomeçado (SILVA et al., 2013). Na Figura 

6 pode-se ver a representação mais comum destes gates, associado a segunda geração num 

primeiro momento e, posteriormente este modelo é melhorado na superposição dos estágios, 

fazendo assim parte da terceira geração de inovação descrita por Rothwell (1994b). A terceira 

geração é conhecida por modelos em que as ligações intra-organizacionais e influências 

externas criam uma rede complexa da empresa com a tecnologia e o mercado (COOPER, 

1994). Este modelo é muito empregado em setores de alta complexidade tecnológica como 

indústrias automobilísticas, farmacêuticas e de maquinários (GAVIRA et al., 2007). 

 

Figura 6 - Stage-Gates de Segunda Geração 
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Fonte: Adaptado de Silva et al. (2013, p.481) 

Cada modelo possui sua adequada utilização para o tipo de empresa, de segmento 

de mercado ou tipo de produto. O modelo do Stage-Gate é construído na base da realização de 

constantes checagens e aprovações para prosseguir o processo de desenvolvimento da 

inovação, porém não considera a variedade de ideias como ponto crucial do processo, 

deixando sempre o maior foco para os gates (SILVA et al., 2013). Essa verificação constante 

é associada a uma quantidade grande de recursos investidos no processo, por isso é adequado 

para mercados de alta tecnologia, com departamentos de P&D declarados, com grandes 

investimentos, como é caso da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) que emprega 

o método buscando melhorar o desempenho dos projetos e indicadores de prazo (GAVIRA et 

al., 2007). 

O modelo de Funil da Inovação, também conhecido como funil do 

desenvolvimento de Wheelwright e Clark (1992), apresenta a definição de que bons processos 

possuem “bocas” largas e gargalos estreitos, facilitando captação de ideias internas e externas 

à organização para uma eficiente filtragem de valor delas para futuro investimento de recursos 

e posterior implantação (SILVA et al., 2013). Esse modelo é eficaz em ambientes de recursos 

escassos que normalmente dispõem de mais ideias nas fases iniciais em relação as demais 

fases de desenvolvimento, tornando-se um modelo inspirado e focado em indústrias e 

mercados de bens de consumo (GAVIRA et al., 2007; SILVA et al., 2013). 

O modelo de Wheelwright e Clark (1992) contempla três etapas: a fase da geração 

de ideias e definição do conceito, a que corresponde a adequação ao processo produtivo da 

empresa, e a terceira, que corresponde ao processo de produção e a introdução do produto no 

mercado, como pode ser visto na Figura 7 (MOURA et al., 2008; SILVA et al., 2013).  
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Figura 7 - Funil Do Desenvolvimento De Inovação 

Fonte: Wheelwright; Clark (1992, p. 124) 

Posteriormente, Ganguly (1999), propôs uma evolução deste modelo pensando na 

viabilidade e capacidade produtiva da empresa, e, inseriu uma fase de monitoria e análise pós-

produção. Segundo Gavira et al. (2007), essa mudança surgiu para melhor adequá-lo ao 

mercado, possibilitando monitorar e gerenciar a inovação em um negócio. Uma representação 

do modelo de Ganguly (1999) é ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Ampliação do Funil de Inovação 

Fonte: Gavira et al. (2007, p. 89) 

O modelo do Funil da Inovação de Gavira et al. (2007) é mais adequado às 

indústrias de bens de consumo, pois elas necessitam de maior agilidade no lançamento de 

novos produtos para manter-se no mercado altamente competitivo de baixa e média 

tecnologia. O modelo de Wheelwright e Clark (1992), já contém filtros para ajudar na redução 
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dos esforços e aumentar o foco no resultado e no uso dos recursos, investindo na ideia de 

maior probabilidade de sucesso.  

Para esta dissertação o modelo do funil de inovação de Wheelwright e Clark 

(1992) é mais adequado, pois é mais disseminado e implantado por diversas indústrias, o que 

auxiliará no momento de coleta de dados e ampliará aplicabilidade do modelo proposto. Em 

contrapartida, pelo princípio da replicabilidade, acredita-se que o funil de Gavira et al. (2007) 

não seja tão disseminado, e, também, porque o framework proposto não é pensado para 

contemplar somente mercados de bens de consumo. 

2.6.1 Modelos Tradicionais Aplicados na Inovação Global 

Para compreender-se como os modelos lineares de PI são empregados em 

produções acadêmicas, foram analisados alguns autores: Klement e Morales (2009) utilizaram 

o modelo do funil para reconhecer a inovação de produto no processo de desenvolvimento 

comparando-o com a prática da Ecobras (empresa de plásticos de fontes renovável); Kusunoki 

(1997) utilizou o modelo num enquadramento paradoxal de incompatibilidade entre 

capacidade tecnológica e a mudança radical em produto aplicado no estudo de caso das 

empresas japonesas de fax da década de 1970; e o estudo de Kaminski et al. (2008), utilizou o 

modelo para analisar a dificuldade que as pequenas e médias empresas (PME) têm ao 

tentarem inovar. Nestas produções observamos que: i) os modelos lineares são usados para 

balizar e validar estudos de caso que tem processo com inovação não reconhecido; ii) os 

modelos lineares auxiliam na avaliação da capacidade de uma empresa de inovar sem ter um 

processo implantado; e iii) avaliar os pontos fortes e favoráveis de um processo adotado por 

uma empresa, no caso estudado a relação com fornecedores e consumidores foi reconhecida 

como importante para o processo.  

Por essas pesquisas pode-se considerar que sem uma capacidade de aplicação de 

conhecimento tecnológico no processo, a empresa não tem sucesso na inovação radical de 

produtos, mesmo tendo liderança de mercado e redução de custos no processo. 

Independentemente do tamanho da empresa, o excesso de parceria com os fornecedores afeta 

no processo de desenvolvimento e, a parceria com consumidores, auxilia na produção de 

produtos customizados. Além disso, o uso de softwares de computação gráfica são inibidores 

de inovações tecnológicas. Constatando que o PI depende da estrutura, da capacidade de 

aplicação de tecnologia e da formalização do departamento do desenvolvimento de produto 

para a integração com parceiros de pesquisa como universidade, institutos, consultorias e 



38 

 

empresas. Observa-se que para processos lineares de inovação são importantes os fatores 

relacionados como: i) a capacidade de forças do ambiente influírem sobre o processo e seu 

resultado; ii) a capacidade da organização em aplicar e desenvolver a tecnologia influência 

sobre o resultado do processo; iii) a capacidade da organização gerar controle sobre o 

processo de P&D. 

2.7 Modelos Abertos Integrados 

Procura-se aqui descrever os modelos de PDP mais atuais na literatura 

correspondendo ao que Rothwell (1994B), descreveu ser da terceira, quarta e quinta gerações 

de processo. Estes modelos envolvem interações de setores, colaboração horizontal, 

flexibilidade e revisões de processo.  

2.7.1 Modelo de Inovação Aberta de Chesbrough 

Num questionamento sobre a inovação produzida pelas organizações, Chesbrough 

(2003) coloca em foco o modelo tradicional de controle total sobre o processo de 

desenvolvimento de P&D e sua necessidade de proteção da propriedade intelectual sobre a 

concorrência. Para o autor, os modelos construídos sobre a valorização da tecnologia 

endógena, ou seja, produzida internamente dentro da organização, têm apresentado pouca 

inferência sobre captação de oportunidades externas ou combinações com tecnologias 

exógenas. 

O modelo de inovação aberta é construído sobre cinco princípios 

(CHESBROUGH, 2003): 

I. Nem todo profissional inteligente e inovador trabalhará para uma única 

organização, por isso deve-se encontrar e explorar conhecimento e experiências 

fora da empresa;  

II. P&D externo pode ter valor significativo e o P&D interno da organização 

necessita apropriar-se dele;  

III. Não é necessário ser o gerador da inovação para lucrar com ela;  

IV. Fazer bom uso das ideias internas e externas torna-o vencedor; 
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V. Deve-se encontrar novas formas de lucrar com a propriedade intelectual 

gerada. Assim como adquirir outras para modificar o modelo de negócio. 

A partir destes princípios pode-se compreender o modelo de inovação aberta, que 

propõe uma evolução do clássico modelo de funil de desenvolvimento de Wheelwright e 

Clark (1992). Chesbrough (2003), identifica que as ideias não precisam ser produzidas 

somente dentro da organização, podendo ocorrer a captação de invenções e tecnologias 

realizadas por parceiros, clientes e concorrente. Assim como não se deve restringir os 

resultados alcançáveis de uma tecnologia somente à capacidade de aplicação de uma única 

organização. Na Figura 9 pode-se ver as possibilidades existentes na abertura do processo de 

desenvolvimento e na troca de tecnologia e conhecimento em todo o decorrer do processo. 

 

Figura 9 - Modelo do Funil de Inovação Aberta 

Fonte: Adaptada de Lee et al. (2010, p. 292) 

A mudança no paradigma do PI determina que quanto maior o alinhamento da 

idiossincrasia de uma organização com as tendências do mercado, melhor será a sua 

capacidade de atuar com processos abertos de inovação. Para Gassmann (2006), o modelo 

aberto de inovação corresponde ao cenário onde as barreiras da Globalização deixam de 

existir e favorecem aqueles que melhor se adaptarem, a intensiva evolução tecnológica exige 

cada vez mais da capacidade da organização, as fusões tecnológicas geram novos campos de 

atuação, novos modelos de negócios e parcerias são formados para reduzir riscos e com o 

compartilhamento e a mobilidade do conhecimento tornando-se mais fluída e difundida, o 

modelo se fortalece na contextualização mercadológica.  
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Entretanto, Lazzarotti e Manzini (2009), apontam que o modelo de inovação 

aberto não é único. Os autores apresentam estudos que demonstram quatro tipos de abertura 

para a inovação:  

I. Com diferentes graus de proteção formal e informal;  

II. Com variação no número de fontes externas;  

III. Pelo grau de confiança nas relações formais e informais com atores externos;  

IV. Pelo grau de cruzamento da extensão da aquisição de tecnologia com a 

extensão de exploração da tecnologia externa.  

Dessas aberturas, algumas variáveis são determinantes para definir as 

diferenciações: a quantidade, o tipo de parceiros e colaboradores; e, a quantidade, o tipo de 

inovações de processos que a companhia abre para contribuições externas (LAZZAROTTI; 

MANZINI, 2009; DAHLANDER; GANN, 2010). 

Os modelos de inovação aberta resultantes das variáveis da quantidade de 

parceiros e de inovações externas (LAZZAROTTI; MANZINI, 2009), estão ilustrados na 

Figura 10. 

 

Figura 10 - Modelos De Inovação Aberta 

Fonte: Lazzarotti e Manzini (2009, p. 623) 

Inovadores Fechados: baixa relação entre parceiro e inovações abertas, correspondem a 

empresas que recorrem ao conhecimento externo somente para uma fase específica do 

processo de desenvolvimento, como por exemplo, a busca por serviços de prototipagem; 
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Colaboradores Especializados: alta relação com parceiros e baixa inovação aberta, 

corresponde a empresas que sabem trabalhar com muitos colaboradores diferentes, mas todos 

concentrados na mesma fase do funil de inovação, geralmente são colaborações coletadas na 

fase de geração de ideias; 

Colaboradores Integrados: baixa relação com parceiros e alta inovação aberta, são empresas 

que tem o processo de desenvolvimento aberto em todas as fases, mas somente para alguns 

parceiros;  

Inovadores Abertos: alta relação com parceiros e um processo de desenvolvimento aberto, 

companhias deste tipo são capazes de gerir um vasto conjunto de relações tecnológicas, 

obtendo grande impacto no funil de desenvolvimento.  

Independentemente do modelo, o fenômeno da inovação aberta tem contribuído e 

evoluído com diferentes correntes de pesquisa e perspectivas quanto a globalização da 

inovação, terceirização de P&D, rápida integração de fornecedores, inovação do usuário e a 

comercialização e aplicação de tecnologia externa (GASSMANN, 2006).  

Levando em consideração que o modelo de inovação aberta pode variar devido à 

quantidade de inovações realizadas fora do funil e de colaboradores que atuaram no processo, 

adotou-se essas evoluções de variação para que o framework possa identificar o nível de 

inovação que é praticado nos casos. 

2.7.2 Modelo da Cadeia de Valor de Hansen e Birkinshaw 

O modelo de cadeia de valor é proposto por Hansen e Birkinshaw (2007), para 

empresas que enxergam o atendimento ao cliente como diretriz. Esse modelo se assemelha 

com a 3ª geração de Rothwell (1992) o qual acontece o desenvolvimento de produto por 

acoplamento e interligação entre setores. Para Demonel e Marx (2015), o modelo de cadeia de 

valor tem uma visão ampla e integrada de PI da empresa. O reconhecimento de interação 

entre setores, e, fusão entre tecnologia empurrada pela empresa ou puxada pelo mercado gera 

uma lógica não linear e sistêmica na “cadeia” (ROTHWELL, 1992; DEMONEL; MARX, 

2015). 

Composto por blocos, conforme ilustrado na Figura 11, o modelo de cadeia de 

valor acontece em três etapas: geração de ideias, conversão das ideias em produção e a 

difusão das ideias. Seguindo a terceira geração de modelos de inovação com contínuas 
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interações entre empresa e mercado o que Hansen e Birkinshaw (2007) propõem é um modelo 

que englobe as dimensões estratégias e operacionais da empresa sem perder o seu valor 

principal (DEMONEL; MARX, 2015), não havendo um bloco fraco ou mal gerido. 

 

Figura 11 - Cadeia de Valor da Inovação 

Fonte: Hansen e Birkinshaw (2007, p.4) 

No primeiro bloco, Geração de Ideias, acontece a capitação de ideias que são 

originadas por três fontes: intraunidades, interunidades e externa. Na primeira, as ideias são 

“geradas pelas unidades internas da organização. Em seguida, para essas unidades criarem 

ideias melhores e mais elaboradas deve haver uma integração entre elas. Por fim, esse elo 

deve buscar gerar ideias com a colaboração de fontes externas à organização. ” (VARANDAS 

JR et al., 2014, p. 3). Colaboradores de outras unidades auxiliam com ideias cruzadas de 

projetos diferentes. Na terceira, fontes externas como fornecedores, clientes, pesquisadores 

externos, universitários e consultores colaboram com insight para ideias (HANSEN; 

BIRKINSHAW, 2007; DEMONEL; MARX, 2015). Semelhante à captação de ideias proposta 

por Wheelwright e Clark (1992), e ao conceito de processo aberto de Chesbrough (2006), essa 

proposta de geração de ideias se difere por considerar a interação entre intraunidades, 

interunidades e externa, geração de valor para o processo. 

No segundo bloco, Conversão de Ideias, acontece a seleção e a avaliação. Ele é 

dividido em duas etapas: seleção e desenvolvimento. Na primeira, é feita uma classificação 

técnica e prática na aplicabilidade das ideias para atingir sua viabilidade comercial e 

econômica com rápido retorno sobre o investimento, a quantidade de recursos necessários e 

outros tópicos variáveis por unidade de negócio, procurando identificar o grau de dificuldade 

de cada ideia (VARANDAS JUNIOR et al., 2014). Na segunda etapa é usada alguma 



43 

 

metodologia para transformar ideias em produtos, tirando os objetivos imediatos. Demonel e 

Marx (2015), ressaltam a busca para alcançar a estratégia do negócio. Além disso, é possível 

reformular ideias antigas. Neste ciclo deve-se considerar a aquisição de financiamento para o 

projeto e a construção da adequada estratégia comercial para manter a competitividade em 

inovação (HANSEN; BIRKINSHAW, 2007; VARANDAS JR et al., 2014). 

No terceiro bloco, Difusão da Ideia, é quando ela passa a ser disseminada dentro 

da organização e do mercado. Dessa forma, se avalia a porcentagem de penetração no 

mercado e nos canais com os consumidores, dentro do tempo previsto para atingir um grau de 

propagação aceitável (DEMONEL; MARX, 2015), e, iniciar a comercialização do novo 

produto ou criar um novo modelo de negócio. Trata-se do elo que “considera que os conceitos 

adquiridos, avaliados, financiados e desenvolvidos devem ser transformados em 

conhecimento e compartilhados na organização e em sua cadeia de valor de inovação com 

clientes, fornecedores e parceiros” (VARANDAS JR et al., 2014, p 3). 

A lógica do modelo coloca a excelência e particularidade da empresa em segundo 

plano, de forma que o bloco que corresponde a fraqueza receba maior atenção, “pois eles 

ditarão o desempenho de toda a cadeia” (DEMONEL; MARX, 2015, p. 4).  

Já Varandas Junior et al. (2014), criticam o modelo. Na fase de geração da ideia, 

para os autores, é necessário considerar o desenvolvimento da capacidade de absorção de 

conhecimento e de competências para aplicá-los. Na fase de conversão da ideia, a gestão de 

operações do desenvolvimento é tratada de forma superficial. E, na fase de difusão o modelo, 

a falha está em não apontar para formas específicas de saída dos gargalos, que são complexos 

e contidos no processo de desenvolvimento de inovação.  

Mesmo sendo importante para a valoração da ideia em todo o processo de 

desenvolvimento, não foi identificado neste modelo o pensamento e nem insights que 

auxiliam no desenvolvimento do framework pretendido. 

2.8 Modelo do Fluxo de Inovação Global de Von Zedtwight  

Dentro da centralização e descentralização do P&D nas estruturas etnocêntricas, 

geocêntricas, policêntricas e as redes integradas de P&D, Gassmann e Von Zedtwitz (1999), 

constataram cinco tendências: as empresas buscam descentralizar o P&D para se adaptar ao 

ambiente e ao mercado internacional, é necessário criar unidades locais para conseguir 
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realizar a melhor adaptação do produto para o contexto local, as unidades locais ganham 

autonomia na decisões do processo; a ocorrência de fusões e aquisições para criação de 

grupos de competências e centros de especialização, e, as organizações serão pressionadas 

pela integração da rede de P&D para alcançar resultados competitivos. 

A descentralização de decisão, a capacitação e criação de centros de 

especialização nas unidades locais deram força para o nascimento de um fenômeno chamado 

de inovação reversa. Esse fenômeno é sobre a produção de inovação ocorrida nas unidades 

especializadas localizadas em países emergentes ou em desenvolvimento, que são 

posteriormente transferidos e aproveitados nas matrizes localizadas em países desenvolvidos 

(GOVINDARAJAN; RAMAMURTI, 2011).  

Com base nessa teoria Von Zedtwitz et al. (2015), elaborou o modelo de fluxo de 

inovação global, que contempla as quatro fases do ciclo de desenvolvimento de Vernon 

(1966). A ideação, o desenvolvimento, a introdução em mercado primários e secundários. 

Partindo do princípio que a inovação possa surgir tanto em países desenvolvidos, chamados 

de “A”, quanto em países em desenvolvimento/emergentes, chamados de “D”, o modelo 

contempla um fluxo de inovação que gera um “mapa de fluxo de inovação global” com 

possíveis dezesseis fluxos distintos, conforme a Figura 12.  

A inovação reversa é identificada nesse fluxo quando a inovação global, em 

algum momento durante o PI, passa de um país em desenvolvimento para um desenvolvido, 

mas sua entrada no mercado é iniciada em um país desenvolvido (VON ZEDTWITZ et al., 

2015). 

 
Figura 12 - Mapa Do Fluxo Da Inovação Global E A Inovação Emergente 

Fonte: Von Zedtwitz et al (2015, p. 7) 
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Com base neste modelo de fluxo de inovação global é elaborada a proposta desta 

dissertação. Ele permite observar que não há mais a necessidade e nem a dependência de 

manter o processo de desenvolvimento de inovação somente em uma localidade. Cabendo 

ainda ressaltar que este modelo é construído com base na capacidade de subsidiárias de 

empresas, unidades locais e empresas situada em países emergentes, atingirem mercados de 

países desenvolvidos.  
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3. PROPOSIÇÕES PARA O FRAMEWORK 

Quando empresas buscam adequação com as organizações globais de uma MNE, 

seus modelos se enquadram no modelo transnacional de Bartlett e Ghoshal (1992). Isso ocorre 

devido à descentralização de inovação e, também, do modelo de empresa metanacional, de 

Santos et al. (2004), pelo reconhecimento da influência de fornecedores no processo de 

desenvolvimento de inovação aberto das subsidiárias. 

Proveniente da desagregação do escopo proprietário e geográfico, foi elaborada a 

Figura 13, que ilustra os possíveis resultados para as etapas do PI global. São quatro etapas. A 

primeira é realizada dentro do país líder do projeto – contato com parceiros-chave estaria no 

quadrante de etapa local-fechado. A segunda, é realizada dentro do país líder do projeto, mas 

com ajuda de parceiros-chave – estaria no quadrante de etapa local-aberto; A terceira, é 

realizada em outro país líder do projeto, mas sem contato com parceiros-chave – estaria no 

quadrante de etapa global-fechado. Finalmente, a quarta etapa, é realizada fora do país líder 

do projeto, com auxílio de parceiros-chave – localizada no quadrante da etapa global-aberta.  

 

Figura 13 - Framework de Desagregação Geográfica e Proprietária 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017  

Em relação a estrutura do PI para o framework, optou-se pela estrutura do funil de 

inovação de Wheelwright e Clark (1992), pois acredita-se que este é o modelo mais coerente e 

tem convergência com o processo de indústrias de baixa tecnologia. Outra vantagem de 

possuir cinco etapas bem objetivas e distintas, é que facilita o reconhecimento de similaridade 

com o processo de diversos setores distintos, como a indústria de confecção analisada neste 

estudo. Este modelo permite a replicabilidade para o PI global. Entretanto, é importante 
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ressaltar que não foi adotada o processo da inovação aberta de Chesbrough (2006), mas sim a 

teoria de abertura das etapas do processo, quanto ao compartilhamento de fora para dentro e 

vice versa, para identificar as desagregações proprietárias e geográficas da inovação global 

A partir deste framework da desagregação do escopo geográfico e proprietário, foi 

elaborada a primeira proposição. Partindo do princípio de que, independente do PI adotado 

pela empresa, ela pode realizar internamente uma etapa ou repassar a um parceiro de negócio. 

A realização de uma etapa dentro da empresa é comum nos processos lineares de inovação, 

em que a própria empresa executa a atividade chegando ao seu resultado final (COOPER, 

1990; WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). Já na proposição da desagregação proprietária da 

execução da etapa identificou-se a possibilidade da etapa ser realizada por parceiros-chave, 

que apresentam desempenho e capacidades superiores de resultado. Como por exemplo, 

fornecedores com expertise em algum processo ou conhecimento (de alguma aplicação de 

tecnologia) ou até mesmo ser o único fornecedor de algum serviço presente na rede externa da 

organização. Essa teoria da inovação aberta de Chesbrough, (2006) é apresentada aplicada na 

fase de P&D e na fase de comercialização, na primeira proposição procura-se entender a sua 

aplicação nas demais fases do PDP. 

Proposição 1: As etapas do PI podem ser desagregadas pelo escopo proprietário, podem ser 

abertas. 

A segunda proposição foi elaborada pela perspectiva de modelos de PI de Nohria 

e Ghoshal (1997a), variando entre relações global e local os modelos contemplam a atuação 

do P&D numa organização composta por matriz e subsidiária. Fazendo uso do fluxo de 

inovação global de Von Zedtwitz et al. (2015), verifica-se a independência das etapas no PI 

com abertura do escopo geográfico, havendo acesso aos possíveis parceiros-chave globais ou 

locais. 

Proposição 2: As etapas do PI podem ser desagregadas pelo escopo geográfico, podem ser 

globais. 

A terceira proposição foi elaborada a partir das proposições anteriores, a qual 

haveria a desagregação proprietária e geográfica numa mesma etapa. Identificando que etapas 

podem ser realizadas tanto abertas ou fechadas quanto local ou global. Dessa forma, 

verificou-se que a capacidade de reconhecimento, de um PI, pode ter graus de 
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internacionalização de suas etapas. Sendo essa, uma proposição principal para gradualizar a 

internacionalização e da descentralização de etapas num PI global. 

Proposição 3: A inovação pode ocorrer desagregada em cada uma das etapas do PI, sendo 

independente no escopo entre aberta ou fechada e/ou local ou global. 

Essas proposições estão representadas na Figura 14. Nela pretende-se representar 

as relações que surgem ao cruzar o modelo de funil de inovação de Wheelwright e Clark 

(1992) com as proposições de ampliação e desagregação do escopo proprietário e geográfico. 

No modelo buscamos representar como pode ocorrer a gradualização da inovação global 

através das etapas. Pelo PI de Wheelwright e Clark (1992), propõe-se que, se somente uma 

das cinco possibilidades das etapas é realizada internacionalmente, sendo com subsidiária ou 

parceiros-chave, o processo de desenvolvimento pode ser reconhecido como PI global.  

 

Figura 14 - Funil de Inovação Global Integrado 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 
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4. A INDÚTRIA DE CONFECÇÃO 

Como apresentado brevemente na Introdução, a evolução da indústria da 

confecção começou com a abertura do mercado na década de 1990 e a chegada de produtos 

importados. Fazendo com que a Indústria Têxtil e Confecção no Brasil tivesse a necessidade 

de inovar. Entretanto, o atraso tecnológico após a abertura das importações, levou o setor a 

passar por modificações macroeconômicas (Kon; Coan, 2009). A facilitação da entrada de 

concorrentes externos com os seus produtos no mercado nacional, desencadeou uma 

generalização pela busca por eficiência nas empresas brasileiras. A indústria têxtil e 

confecção foi uma das mais afetadas devido ao gap tecnológico local (CALDEIRA; PEREZ; 

MEDEIROS Jr., 2015). 

“A especialização em linhas de produto ou em seguimentos específicos da 

produção teve como reflexo uma estrutura produtiva mais condensada e competitiva” (KON; 

COAN, 2005, p.16). 

Atualmente, reconhece-se a existência de inovação nesse setor, que obteve a 

redução da distância tecnológica e, segundo Caldeira et al (2015, p.20) “há opiniões de 

administradoras que o setor têxtil inova constantemente e com frequência adequada, sendo 

que se acredita que o setor têxtil brasileiro está entre os que mais inovam no mundo [...] 

devido ao investimento em inovação feito pelas empresas do setor”.  

Segundo o relatório da Pesquisa e Inovação (PINTEC, 2011) o setor têxtil e 

confecção, juntos, alcançaram valores de 1817 inovações consideradas novas para a empresa, 

359 inovações para o mercado nacional e 11 inovações para o mercado mundial. Ao 

considerar que inovações radicais são somente estas últimas que afetaram o mercado mundial. 

A inovação no processo de desenvolvimento de produtos é um fator que influenciou no 

fortalecimento do setor têxtil e de confecção perante o cenário e a competitividade. Com a 

abertura das relações internacionais, o processo não necessita contar somente com as 

capacidades internas e locais. Pode haver uma nova maneira prática no desenvolvimento de 

produto com a utilização de capacidades externas e globais. 

4.1 Processo de Desenvolvimento de Coleção 

As proposições apresentadas anteriormente serão estudadas na indústria de 

confecção. Este setor foi selecionado devido ao período de seis meses de duração do processo 

de desenvolvimento de uma coleção, até que seja substituída pela próxima. Há poucas 
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empresas que possuem capacidade estrutural e tecnológica para desenvolver todos os produtos 

internamente. Uma coleção contempla diversas matérias primas, necessita de vasta 

disponibilidade de fornecedores e envolve elevadas quantidades de produtos. 

O processo de confecção de moda é baseado num planejamento por coleções, o 

qual sua praticidade está diretamente relacionada com a estratégia da empresa. Além disso, 

depende de recursos e condições estruturais, como investimento, porte da indústria, acesso à 

tecnologia, mão-de-obra especializada e matéria-prima de qualidade. Ademais, não é único e 

nem padronizado.  

Entretanto, Treptow (2003), apresenta uma estrutura condizente e comum para a 

realidade do processo de planejamento de coleção de moda, composto por cinco etapas: 

pesquisa de moda, planejamento, design da coleção, desenvolvimento/produção e, promoção 

e comercialização. Para complementar, Meadows (2013), identifica esse processo como uma 

cadeia de fornecimento e propõe que ele seja composto por sete estágios: estratégia de 

negócios, pesquisa de mercado, desenvolvimento do design, amostragem, produção, 

distribuição e, relações públicas e marketing. A Figura 15 ilustra as semelhanças entre os 

processos dos dois autores e que serão utilizadas no estudo para analisarmos as etapas do funil 

de inovação global . 

 

Figura 15 - Processo de Desenvolvimento de Coleção na Moda 

Fonte: Adaptado de Meadows (2013); Treptow (2003) 

A primeira etapa contempla as pesquisas inicias e preliminares que vão influenciar 

diretamente no desenvolvimento da coleção. Nela são feitos estudo do comportamento do 

consumidor, pesquisa comparativa de mercado, estudo de tecnologias disponíveis e 

identificação de tendências para a próxima coleção. Essa etapa preliminar tem a função 

essencial de conseguir, por meio destes dados, captar o que Meadows (2013) identifica como 

proposta única de valor a ser transmitida pelo produto no final do processo. 

Já o planejamento da coleção é uma etapa de transformação destas informações 

em delimitações, que serão passados aos designers, elaboradas dentro da estratégia da 

empresa. Nesse momento é definido o briefing de referência para ser utilizado pelos 
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profissionais internos e externos da empresa (TREPTOW, 2003). Assim como a definição do 

mix de produtos que irão compor a coleção para maximizar as vendas, o cronograma da 

coleção, a faixa de preço dos produtos e a dimensão da coleção nas suas possíveis variedades 

de oferta. Em alguns casos, também é realizado um estudo sobre os tecidos apresentados 

pelos fornecedores que deverão ser utilizados na coleção.  

A etapa seguinte é o design da coleção, considerada a mais importante entre o 

meio da moda por envolver uma função artística. Entretanto, também é necessário encontrar 

um equilíbrio entre o apelo artístico e a adequação comercial da coleção como resultado 

(TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). A criação de peças de roupas construídas baseadas 

no briefing da etapa anterior e nas características técnicas de cores, dos tecidos, dos 

aviamentos, das estampas e elementos decididos por meio da pesquisa de tendências de moda 

(TREPTOW, 2003). Tudo isso servirá de base para o estilista dar forma ao design das peças, 

que associará todos as informações e um pouco de inspiração para criar uma coleção de moda. 

Ao final dessa etapa, que é composta por variadas peças, é realizado o preenchimento de 

fichas técnicas que orientarão a prototipagem: modelagem das peças de roupa, o corte, costura 

e prova em manequim dos protótipos para avaliar a qualidade (TREPTOW, 2003). Essa etapa 

é considerada finalizada após aprovação dos profissionais de produto, dos gerentes de 

produção e comercialização. É neste momento em que também se avalia os custos da 

produção (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). 

A etapa de produção contempla as áreas de fabricação e controle de qualidade. 

Para Meadows (2013, p. 114) “uma vez que você entre no domínio da produção, o processo se 

torna extremamente técnico e bastante rápido”. As demais etapas ficam para o marketing e 

comercialização da coleção. Tudo que estiver relacionado a disposição do produto no 

mercado será realizado nesta etapa (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013): produção de 

editoriais de moda (para criar imagens fotográficas que vendam o conceito traduzido para a 

leitura do consumidor), definição dos pontos estratégicos para distribuir os produtos nos 

pontos de vendas, adequação dos produtos nos espaços das lojas e produção de releases para 

divulgação na imprensa e demais matéria de comunicação.  

4.2 Correlação entre etapas do Framework e da Indústria de Confecção 

Para a análise do processo de desenvolvimento de coleção da indústria de 

confecção com o framework proposto, foi elaborada a Figura 16. Nela buscou-se contemplar a 

Figura 14 do framework de PI global integrando com a Figura 15 do processo de 
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desenvolvimento de coleção. Essa correlação serviu como base para identificação das 

proposições dentro do processo adotado pelo entrevistados na industrias de confecção, 

auxiliando na compreensão e análise dos dados, realizado no capítulo 6. 

 

Figura 16 – Correlação entre etapas do Framework e da Industria De Confecção 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017  

Pela similaridade teórica entre as etapas do funil de inovação de Wheelwright e 

Clark (1992) e o processo de desenvolvimento de coleção de Treptow (2003) e Meadows 

(2013), foram identificadas algumas semelhanças: geração de ideia corresponder com a 

pesquisa de moda – a qual ocorre a captação de ideias e tendências do mercado que vão 

influenciar na coleção, no primeiro filtro identifica-se relação com a construção do mix de 

produto – etapa que será definida quais ideias e produtos vão compor a coleção, já no 

desenvolvimento, por ser uma etapa mais ampla, relaciona-se com o desenvolvimento de tema 

e a produção da coleção – duas etapas que estão associadas com a estética, com acesso a 

tecidos como matéria prima e com a adequação do produto nas capacidades produtivas (o 

projeto de coleção contempla o desenho técnico das peças de roupa para posterior 

prototipagem), no segundo filtro encontram-se as peças pilotos que são confeccionadas 

precisamente para aprovação dos produtos e, a partir disso, acontece a liberação para a 

produção – assim como um filtro, a produção contempla as etapas da confecção de produção e 

comercialização. Esta última, relacionada à comercialização, é uma etapa importante para a 

confecção da coleção, pois determina a quantidade de itens que serão produzidos para atender 

a demanda e distribuição de mercado.  
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5. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este capítulo apresentará o percurso metodológico utilizado para realizar o estudo 

proposto. A Figura 17 ilustra as etapas percorridas. 

 

Figura 17 – Abordagem Metodológica 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Para o desenvolver metodológico do trabalho foi utilizada a abordagem 

metodológica qualitativa, adequada para a necessidade de conhecer em profundidade um 

ambiente ou um processo para posterior comparação com a teoria (CRESWELL, 2010).  

A abordagem qualitativa será utilizada no princípio dedutivo-indutivo, já que é 

adequado na existência de uma fonte e consolidada base teórica (POZZEBON; FREITAS, 

1998), que neste trabalho serão a inovação global e o PI. Com base no estudo destas teorias, 

será possível definir padrões para utilizar posteriormente em campo na busca de identificar as 

razões que emergem das empresas pela busca de internacionalizar etapas do PI. A partir 

destes padrões pretende-se entender como o processo acontece na relação local, global e 

aberto e fechado.  

5.1 Metodologia 

O método de estudo de caso múltiplo de (EISENHARDT, 1989) foi utilizado para 

entender o dinamismo presente nas empresas que realizam inovação global. Tal método 

permite a análise de mais de um caso no mesmo estudo, o que aumenta a validação da 

unidade de análise.  

Composto por oito etapas, apresentadas na tabela 4, o modelo construído por base 

da pergunta de pesquisa que delimita e direciona aos construtos teóricos. Para depois 

selecionar casos pertinentes, criar protocolo de entrevistas, e posteriormente dar início de 

Abordagem: Qualitativa

Método: Estudo de Caso

Técnica de Coleta: Entrevista 
semi-estruturada

Técnica de Análise: Análise 
de Conteúdo

Tipo de Pesquisa: 
Bibliográfica, Documental e 

de Campo
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dados do campo. Não há coleta de dados sem antes ter questões elaboradas dentro dos 

construtos inicialmente estudados. Na etapa de análise de dados encontramos o ponto mais 

favorável do modelo, onde há o cruzamento dos dados coletados. As demais etapas concluem 

o processo com a construção das hipóteses e da comparação com a literatura. 

Etapa Atividade Razão Aplicação na dissertação 

1 - 

Começando 

Definição de 

pergunta de pesquisa 
Concentra esforços 

Definido a pergunta: Como 

conceber a inovação no 

processo de desenvolvimento 

de produto desagregando o 

escopo geográfico e 

proprietário, em empresas de 

baixa tecnologia? 

Possibilita os 

construtos 

prioritários 

Fornece melhor aterramento 

das medidas de construção 

2 - Seleções de 

Casos 

Nem a teoria nem 

hipóteses 
Mantém flexibilidade teórica Definir as amostras de análise 

por critérios: 

 

- Atuação no mercado 

nacional 

- Comercializar produtos de 

concepção própria 

- Utiliza fornecedores 

População 

especificada 

Restringe variação estranha e 

aguça validade externa 

Amostragem teórica 

não aleatória 

Concentra esforços em casos 

teoricamente úteis para 

replicar ou ampliar a teoria 

preenchendo categorias 

conceituais 

3 - Criação de 

instrumentos e 

protocolos 

Vários métodos de 

coleta de dados 

Fortalece aterramento da 

teoria por triangulação de 

provas 

Elaborar questões de pesquisa 

formada pelos construtos 

teóricos e das proposições  

Os dados qualitativos 

e quantitativos 

combinados 

Vista sinérgica de provas 

Vários investigadores 

Promove perspectivas 

divergentes e fortalece 

aterramento 

4 - Entrando 

em campo 

Coleta de dados e 

análise de 

sobreposição, 

incluindo anotações 

de campo. 

Velocidade da análise e 

ajustes para coleta de dados 

Realizar entrevistas com 

empresas casos de estudo 

 

Coleta de dados com 

profissionais de 

desenvolvimento de coleção 

das empresas 

Métodos de coleta de 

dados flexíveis e 

oportunistas 

Permite que aos 

investigadores tirar proveito 

de temas emergentes e caso 

único 

5 - Análises 

dos dados 

Dentro de casos de 

análise 

Familiaridade com dados e 

geração preliminar teórica 
Através da estratégia sintética 

de Langley (1999) utilizar o 

método de análise de 

conteúdo de Bardin et al. 

(1979) 

Fazendo uso do software 

Atlas.ti para analisar 

Cruzamento de dados 

-  comparativo das 

informações obtidas 

em cada caso 

Força os investigadores a 

olhar para além das 

impressões iniciais e ver 

provas através de múltiplas 

lentes 

6 - 

Desenhando 

Proposições 

Tabulação interativa 

de provas para cada 

construção 

Aguça definição construção, 

validade e mensurabilidade. Comparar resultado obtido na 

análise de conteúdo com as 

proposições desenvolvidas 
Replicação, não 

amostragem, a lógica 

através casos. 

Confirma, estende e aguça a 

teoria. 
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Pesquisar evidências 

“por que" por trás 

dos relacionamentos 

Constrói validade interna 

7 - 

Envolvimentos 

com a 

Literatura 

Comparação com as 

literaturas 

conflitantes 

Constrói validade interna, 

aumenta o nível teórico e 

aguça construção de 

definições. 
Identificar na literatura 

complemento teórico que 

justifique e argumente o 

resultado obtido e analisado Comparação com a 

literatura semelhante 

Aguça generalização, 

melhora a construção de 

definição e aumenta o nível 

teórico. 

8 - 

Encerramento 

A saturação teórica, 

quando possível. 

Processo termina quando 

melhoria marginal torna-se 

pequeno 

Apresentar o resultado e 

contribuições na teoria de 

inovação global. 

Tabela 4 – Etapas do Estudo de Caso 

Fonte: Adaptado de Eisenhardt (1989) 

5.2 Tipo de Pesquisa 

Segundo Lima (2008), existem três tipos de pesquisa: bibliográfica, documental e 

de campo. Tratam-se de diferentes técnicas para se coletar informações e serão explicadas a 

seguir. 

5.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

Essa técnica de pesquisa envolve a busca de informações em “livros, periódicos e 

demais documentos escritos, as informações necessárias para progredir na investigação de um 

tema de real interesse” (LIMA, 2008, p. 49). 

Os principaís autores utilizados para a produção da pesquisa bibliográfica sobre 

estratégia de inovação em multinacionais foram: OLIVEIRA JR, M.; BOEHE, D. M.; 

BORINI, F. M. (2009); BOUTELLIER, R.; GASSMANN, O.; VON ZEDTWITZ, M. (2008). 

Para a produção de processos de inovação os principais autores forma: WHEELWRIGHT, S. 

C.; CLARK, K. B. (1992); CHESBROUGH, H. W. (2006); VON ZEDTWITZ, M.  et al. 

(2015). 

Para produzir esta pesquisa seguiu-se como metodologia as referências de: 

EISENHARDT, K. M. (1989); LANGLEY, A. (1999) ; GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-

MELLO, R.; SILVA, A. D. (2006). 

 

5.2.2 Pesquisa Documental 
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Esse tipo de pesquisa se refere ao levantamento de fontes primárias e secundárias 

sobre o tema escolhido (LIMA, 2008). Nesta dissertação, foram utilizadas fontes secundárias 

para a obtenção de dados sobre o setor da moda, como IBGE, PINTEC. Assim como 

relatórios da UNCTAD, EMBRAER, ABIT e The Economist Intelligence. 

5.2.3 Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo envolve a busca do tema em seu próprio ambiente. Dessa 

forma, cabe ao pesquisador delimitar o objeto de estudo para, em seguida, definir como 

levantar essas informações. Independente da abordagem, essa técnica de pesquisa deve 

ocorrer de forma sistematizada, ou seja, a seleção e organização necessitam estar livre de 

qualquer manipulação (GODOY, 1995). 

Existem diversas técnicas para a coleta de campo e para essa pesquisa foi 

escolhida a elaboração de uma entrevista semiestruturada (APÊNDICE A). A entrevista 

possui dezessete perguntas pré-definidas, que serviram como um roteiro flexível para o 

pesquisador. Dessa forma, os entrevistados puderam expressar seus pensamentos e 

experiências. Como apresentado na Introdução, foram entrevistados quinze profissionais do 

setor de moda, diretamente envolvidos na criação de coleções e que trabalham em uma das 

três empresas selecionadas. 

5.3 Técnica de Coleta de Dados 

A técnica escolhida para fazer as entrevistas, modelo semiestruturado (Godoy, 

1995), permite direcionar o foco da coleta de dados de forma a conflitar com os padrões 

identificados nas teorias, sem necessariamente limitar o entrevistado de apresentar outras 

informações não apresentadas pela teoria. Segundo o modelo de Eisenhardt (1989) para 

estudo de caso se faz necessários ter bem definido as unidades de análise, que neste trabalho 

serão empresas do segmento de vestuários que possuem produtos próprios, mas não é 

necessário que detenham confecção própria. 

A coleta de dados foi feita com três marcas do segmento premium nacional que 

desenvolvem suas próprias linhas de coleção, sem necessariamente terem capacidade 

produtiva, considerando a existência de bastante oferta de terceirizados de confecção do 

mercado nacional. A delimitação quanto a desenvolverem suas próprias coleções, serve para 

que a coleta seja de casos que atuem por todas as etapas do PDP, sendo necessário que essas 

empresas executem a ideação. Na tabela 05 associamos os entrevistados, com as empresas, 
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com a data da coleta, funções e linhas de coleção que desenvolvem, e o tempo que levou a 

coleta dos dados. 

EMPRESA 
DATA DA 

COLETA 

IDENTIF. 

ENTREVIS-

TADO 

FUNÇÃO / LINHA DE 

PRODUTO 

TEMPO DA 

ENTREVISTA 

ALPHA 14/07/2016 

PFS_J 
analista de desenvolvimento da 

coleção de produtos de jeanswear 
10’ 35” 

AG_I 
analista de desenvolvimento da 

coleção de produtos da linha infantil 
10’ 22” 

MM_O 

analista de desenvolvimento de 

acessórios, calçados e importados, 

sendo o outsourching da empresa 

11’ 53” 

TC_M 
analista de desenvolvimento da 

linha de produtos masculino 
24’ 11” 

BETA 

26/08/2016 TK_P 
Palestetrante representando 

departamento de estilo da marca 
35’ 37” 

15/09/2016 

TK_M 
coordenadora de estilo que atua com 

malharia masculina 
57’ 15” 

PJ_F 
coordenadora de estilo da linha 

feminina 
26’ 37” 

22/09/2016 

BS_V 

estilista desenvolve diversas linhas 

masculinas, fashion, camisaria, 

tricô, overcoat, swimming wear e 

acessórios 

44’ 23” 

CI_I estilista da linha infantil 48’ 28” 

BC_J estilista que atua com as linhas jeans 26’ 53” 

SIGMA 20/12/2016 

TN_D gerente de estilo da linha feminina 23’ 16” 

AD_M gerente de estilo da linha masculina 38’ 19” 

FT_E 
estilista da linha de malharia 

circular moda 
15’ 14” 

RB_I gerente de desenvolvimento e estilo 19’ 19” 

NP_E Estilista de acessórios, tricô e jeans 16’ 04” 

Tabela 5 – Sumário dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

A escolha do segmento premium ocorreu pela necessidade de oferta de produtos 

distintos no mercado contemplando duas coleções de estações primavera-verão e outono-

inverno, fazendo assim distinção de linha luxo que oferece muito valor sem fazer uso de PDP. 

Assim como, de marcas que atuam no mercado, mas não desenvolvem “estilo conceitual” 

próprio fazendo uso de PDP. Havendo maior similaridade entre os casos, é possível fazer uma 

comparação em busca de padrões e diferenças desse mercado, para ajudar na validação do 

framework. 

Para cada caso foram feitas entrevistas com quatro ou mais profissionais que 

atuam com desenvolvimento de coleção, totalizando quinze entrevistados para esta pesquisa. 

A coleta de mais de uma descrição do processo por caso, tem o objetivo de fornecer dados 

significativos para posteriormente se analisar a existência ou não de concordâncias. O perfil 
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pretendido de profissional a ser entrevistado deve corresponder a um profissional com atuação 

direta no processo de desenvolvimento do produto, que detenha conhecimento e poder de 

influenciar nas decisões que afetam o processo. A definição de tempo de experiência do 

profissional e tipo de produto que desenvolve não serão classificatórios e nem eliminatórios 

para a entrevista. 

5.4 Técnica de Análise 

Para a codificação dos dados foi adotada a estratégia sintética de Langley (1999) 

que permite construir o sentido do evento através do estudo de etapas do processo, na 

tentativa de construir o processo detalhado das partes para formar o todo da unidade de 

análise. A estratégia sintética de Langley (1999) permitiu olhar o PI das empresas de forma a 

encontrar uma sintetização coerente com as definições teóricas.  

Para a realização a análise dos dados foi utilizado o software Atlas.ti (GODOI et 

al., 2006) para fazer uso de codificações para cada etapa do processo. A identificação de 

categorias centrais como etapas do processo, possibilitou o reconhecimento das dimensões 

relacionadas com a desagregação geográfica e proprietária como proposto por Strauss e 

Corbin (2008). 

Com os dados interpretados em códigos específicos pode-se realizar a comparação 

dos casos por similaridade e diferenças (EISENHARDT, 1989). Nesta análise comparativa 

primeiramente estudaremos os intra-casos da empresa, para posteriormente comparar entre as 

empresas, para identificar o máximo de similaridades e o máximo de diferença. 

5.4.1 Definições das Codificações para Análise 

As codificações adotadas nesta pesquisa correspondem a três literaturas 

essenciais: fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), Inovação aberta de Chesbrough 

(2006) e de organização global de Pesquisa e desenvolvimento de Von Zedtwitz et al. (2004). 

CATEGORIA GERAIS DIMENSÃO – CATEGORIAS ESPECÍFICAS 

Fluxo de inovação 

Wheelwright e clark 1992 

Desagragação Geográfica 

Von Zedtwitz et al. 2015 

Desagregação Proprietária 

Chesbrough 2006 

1 - Pesquisa de Ideias 
1.1 - Ideação Local 1.3 - Ideação Fechada 

1.2 - Ideação Global 1.4 - Ideação Aberta 

2 - Seleção do Processo 
2.1 - Seleção Local do Processo 2.3 - Seleção Fechada do Processo 

2.1 - Seleção Global do Processo 2.4 - Seleção Aberta do Processo 

3 - Projeto do Produto 3.1 - Projeto Local 3.3 - Projeto Fechado 
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3.2 - Projeto Global 3.4 - Projeto Aberto 

4 - Definição do Produto 
4.1 - Definição Local 4.3 - Definição Fechada 

4.2 - Definição Global 4.4 - Definição Aberta 

5 - Produção do Produto 
5.1 - Produção Local 5.3 - Produção Fechada 

5.2 - Produção Global 5.4 - Produção Aberta 

Tabela 6 - Codificação das Categorias Usadas na Análise 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Da literatura do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992) reconhece-se as 

etapas do fluxo padrão como categorias centrais para a análise. Etapas essas, que contemplam 

o processo de criação e desenvolvimento de um produto em cinco fases distintas: i) pesquisa 

de ideias; ii) seleção de processo; iii) projeto do produto; iv) definição/aprovação do produto; 

v) produção do produto. As duas primeiras fases, a pesquisa de ideias e a seleção de processo, 

fazem parte do grupo da criação para o projeto de desenvolvimento, a qual há o estímulo para 

a produção de novas ideias passíveis de produção dentro das capacidades de desenvolvimento 

da empresa. As etapas de projeto e definição do produto fazem parte da fase de convergência 

do conceito para o detalhamento do projeto, em que há a revisão e tomada de decisão quanto 

aos procedimentos para execução do projeto. Na última etapa, a de produção do produto, é 

firmado o compromisso com o mercado, no qual é realizado o teste final, triagem e introdução 

ao mercado. 

O processo de desenvolvimento de coleção das indústrias de confecção é distinto 

na sua descrição teórica quanto a composição e descrição das etapas, necessitando aqui haver 

um aprofundamento para melhor compreensão do estudo. Ao analisar as definições de 

Treptow (2003) e Meadows (2013) para o processo de desenvolvimento de coleção de moda, 

identificou-se semelhanças e diferenças nominais, que serviram para a seguinte interpretação 

das etapas de: i) pesquisa de moda; ii) mix de moda; iii) desenvolvimento de tema de coleção; 

iv) projeto de coleção; v) peças piloto; vi) produção; e vii) comercialização.  

Com a correlação dos dois modelos de processo, funil de inovação de 

Wheelwright e Clark (1992) e o processo de desenvolvimento de coleção de Treptow (2003) e 

Meadows (2013), procurou-se associar as etapas com semelhanças de atividade e entregas. 

Como resultado, foram encontradas as seguintes correlações: 

I. Geração de ideia e pesquisa de moda, fase em que ocorre a captação de ideias 

de novas técnicas, estilos e tendências do mercado que irão influenciar na 

coleção;  
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II. Seleção do processo com a construção do mix da coleção e o desenvolvimento 

do tema da coleção, fase em que são definidos quais produtos irão compor o 

mix da coleção, qual matéria prima será usada, quais padrões de cores adotar, 

tudo alinhado com o tema construído a partir das ideias selecionadas;  

III. Projeto do produto é passível de associação com o projeto da coleção, fase em 

que os produtos são pensados e desenhados cruzando o design com matérias 

primas selecionadas previamente, de forma a atender a proposta do tema e 

conceito da marca, definindo padrões dentro do censo mercadológico;  

IV. Aprovação do produto e a peça piloto, sendo a última oportunidade no 

processo de desaprovar um produto, pois também é definido as variações de 

tamanhos para cada produto e suas devidas quantidades a serem produzidas;  

V. A produção do produto com a produção e comercialização da coleção, fase em 

que há pouca atenção ao produto, havendo maior atenção ao processo fabril, 

distribuição e definição da disposição final do produto no ponto de venda. 

A codificação das categorias específicas contempla as teorias de Inovação aberta 

de Chesbrough (2006) e de organização global de pesquisa e desenvolvimento de Von 

Zedtwitz et al. (2004), na forma de variações para cada uma das fases do processo descrito 

acima.  

A teoria da inovação aberta, que adota a colaboração externa no processo interno 

da empresa, permite olhar para as fases pelo escopo proprietário, havendo propriedade interna 

ou externa na realização das atividades relacionadas, definido assim, as categorias específicas 

de etapa fechada (interna) e etapa aberta (externa).  

A teoria sobre organização global de P&D, que visa a alocação da atividade no 

local com melhor conhecimento específico, permitiu olhar para o escopo geográfico das 

etapas, havendo a possibilidade de realizar uma etapa no localmente ou globalmente, 

definindo assim as categorias específicas para a etapa local (país de origem da empresa) e 

etapa global (outra país distinto da origem da empresa). 

5.4.2 Técnica de Validação das Análises 
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Para esta análise utilizou-se da técnica de interpretação Kappa, que trabalha com 

coeficiente estatístico para identificar a concordância entre os entrevistados. Essa técnica tem 

por princípio testar o grau de confiabilidade e precisão nas respostas dos entrevistados 

(PERROCA e GAIDZINSKI, 2003). Como determina Fonseca et al. (2013, p. 83): “Cohen, 

na década de 1960, viria a desenvolver o índice de K como um coeficiente de concordância 

dos julgamentos de dois juízes para dados nominais, em alternativa aos coeficientes de 

fidelidade existentes para os dados em escalas de magnitude”. O coeficiente Kappa fornece 

um índice de concordância entre entrevistas, dessa forma, auxiliará na identificação de quais 

entrevistados descrevem o processo de desenvolvimento de coleção de forma semelhante, 

concordando com a adoção do processo para as suas linhas de produtos. Essa análise será 

realizada para os três casos. 

Para a aplicação da técnica é necessário que os avaliadores de conhecimento, ou 

seja, os profissionais entrevistados, classifiquem fazendo uso das categorias específicas de 

forma livre para escolher, mantendo o princípio de que todos os entrevistados sejam 

igualmente capacitados para tal classificação (FONSECA et al., 2013). Partindo desse 

princípio, são estabelecidas as classificações dos padrões de resposta que combinam as 

categorias específicas para os escopos geográfico e proprietário, como apresentado na Tabela 

7. 

Combinação do Escopo 

Geográfico e Proprietário 

Código 

Classificação 

Atividade Global e Aberto 1 

Atividade Global e Fechado 2 

Atividade Local e Aberto 3 

Atividade Local e Fechado 4 

Nenhuma Atividade 5 

Tabela 7 - classificação das respostas no escopo geográfico e proprietário 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Ao fazer uso destes códigos será possível identificar a concordância entre os 

entrevistados para os tópicos questionados, que serão as execuções das etapas. Para encontrar 

esse valor kappa de concordância fez-se uso do software SPSS Statistics que executa uma 

função correspondente ao proposto do cruzamento entre valores totais e individuais. Segundo 

Fonseca et al. (2013, p. 84): 

O limite máximo de κ é 1, representando o acordo perfeito entre os juízes. Por outro 

lado, quanto mais próximo de 0 estiver o valor de κ, mais este sugere que o grau de 

acordo entre os juízes se deve ao acaso (i.e., quando Po=Pα, κ=0, i.e., o acordo é 

exclusivamente devido ao acaso). Apesar de não se verificar em grande parte das 
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suas aplicações práticas, este índice pode também assumir valores negativos (até ao 

limite de -1), refletindo graus de acordo inferiores aos esperados pelo acaso. 

Como o valor a ser encontrado representa a força de concordância entre dois 

entrevistados, fez-se uso das nomenclaturas propostas por Landis e Koch (1977) para rotular 

os intervalos correspondentes de kappa, conforme apresentado na Tabela 8. 

Estatística Kappa Força de Concordância 

< 0.00 Pobre 

0.00-0.20 Fraca 

0.21-0.40 Razoável 

0.41-0.60 Moderada 

0.61-0.80 Substancial 

0.81-1.00 Perfeita 

Tabela 8 - Mensuração das Concordâncias Kappa 

Fonte: Landis e Koch (1977, p. 165) 

5.5  MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Na Tabela 8, buscou-se relacionar como os constructos teóricos influenciariam na 

pesquisa, dessa forma, auxiliando no alcance dos objetivos propostos. As amarrações corretas 

das referências contribuíram para encontrar os resultados desta dissertação.  

Referencial Teórico 
Principais 

Autores 
Objetivos  Proposições  

Inovação 

Global 

Organização 

Global 

Bartlett e 

Ghoshal (1999);  

Oliveira Jr et al. 

(2009) 

OBJ 3 - identificar o 

escopo geográfico das 

etapas do processo; 

Proposição 2 – as etapas do 

PI podem ser desagregadas 

pelo escopo geográfico; 

Proposição 3 – a inovação 

global pode ser 

desagregada em cada uma 

das etapas do processo de 

concepção de inovação. 

Inovação 

Global da 

Multinacional 

Nohria; Ghoshal 

(1997); 

Birkinshaw e 

Morrison (1995) 

Design 

Dominante 

Utterback 

(1994); 

Boutellier et al. 

(2008) 

Processo 

de 

Desenvol-

vimento 

de 

produto 

Funil da 

inovação 

Clark e 

Wheelwright 

(1993); Ganguly 

(1999); Gavira 

et al. (2007) 

OBJ 1 - Identificar o PI que 

pode ser adotado em 

estratégias multinacionais; 

OBJ 2 - Identificar qual é o 

escopo proprietário das 

etapas do processo; 

OBJ 3 - Identificar qual é o 

escopo geográfico das 

etapas do processo; 

OBJ PRINCIPAL – Propor 

um framework 

desagregando as etapas nos 

escopos geográfico e 

Proposição 1 – as etapas do 

PI podem ser desagregadas 

pelo escopo proprietário, 

ou seja, elas podem ser 

abertas ou fechadas. 

Proposição 3 – a inovação 

global pode ser 

desagregada em cada uma 

das etapas do processo de 

concepção de inovação. 

Stage-Gate Cooper (1990) 

Cadeia de 

Valor 

Hansen e 

Birkinshaw 

(2007); 

Demonel e 

Marx (2015) 

Inovação 

aberta 

Chesbrough 

(2003); 

Lazzarotti e 

Manzini (2009) 
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Modelo de 

Von Zedtwitz 

Gassmann e 

Von Zedtwitz 

(1999); Von 

Zedtwitz et al. 

(2015) 

proprietário. 

Tabela 9 - Matriz de Amarração 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 
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6. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das análises das três empresas 

selecionadas. Por razões de confidencialidade, as empresas são chamadas de ALPHA, BETA 

e SIGMA. Da mesma forma, os nomes dos entrevistados também foram codificados. 

Procuramos casos que representassem o universo de estudo (GODOI et al., 2006) 

das industrias de confecção que tivessem uma unidade administrativa localizada em São 

Paulo, com considerável comercialização no estado de São Paulo. Para estes casos não foi 

considerado a necessidade de haver a capacidade interna de produção. O input principal de 

seleção é a necessidade da empresa ter mais de quatro linhas distintas por coleção, para assim 

ter uma quantidade considerável de casos internos que fornecesse perspectivas e detalhes 

distintos dos processos de desenvolvimento utilizados para as coleções. As três empresas 

estudadas são de porte pequeno a médio e são marcas reconhecidas por atenderem o mercado 

de moda masculina. 

Segundo Kachba e Hatakeyama (2013) as confecções centralizam suas inovações 

em design de produto, inovações em organização da produção (processo de produção) e na 

inovação em marketing. Sendo a indústria de confecção intensiva em PDP, visto que  

Os produtos da indústria do vestuário têm o seu mix de produtos renovados a cada 

três meses, de acordo com as estações do ano. Esses contingentes de modificações 

de modelos exigem processos produtivos altamente flexíveis e otimizados, que 

mesmo com os avanços no segmento do vestuário [...] há ainda muitas operações 

manuais no processo produtivo (KACHBA; HATAKEYAMA, 2013, p.41). 

6.1 A Empresa ALPHA 

Sua marca foi criada em 1995 por Beto1. Mesmo atuando no mercado nacional, o 

seu foco de mercado é no estado de São Paulo. Desde o seu surgimento, a ALPHA concentra 

a sua confecção no mercado de vestuário masculino, atendendo também uma parcela do 

público feminino. Em sua estratégia de mercado, desenvolve coleções seguindo as estações 

primavera/verão e outono/inverno, com um prazo de seis meses para ter novos produtos nos 

pontos de venda. Atualmente possui vinte e uma lojas presentes em nove estados. 

Concentrando suas filiais no estado de São Paulo, possui duas franquias nas cidades de 

Boiçucanga e Sorocaba. 

                                                             
1 Nome fictício  
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Dentro da empresa foram entrevistados quatro profissionais que atuam 

diretamente com um processo de desenvolvimento de coleção. PFS_J atua como analista de 

desenvolvimento da coleção de produtos de jeanswear, uma das linhas de produtos mais 

reconhecidas e procuradas da empresa ALPHA. AG_I atua como analista de desenvolvimento 

da coleção de produtos da linha infantil, uma das linhas mais recentes da empresa, com menos 

de dois anos de existência. MM_O atua como analista de desenvolvimento de acessórios, 

calçados e importados, sendo o outsourching da empresa com o conhecimento de 

fornecedores internacionais. E TC_M que atua como analista de desenvolvimento da linha de 

produtos masculino, que representa aproximadamente 75% de todo o faturamento da empresa. 

Estes profissionais foram entrevistados no mês de junho de 2016, em local próximo à 

empresa, fora do horário comercial. As entrevistas foram gravadas com a autorização dos 

entrevistados, e posteriormente transcritas para que a análise fosse feita.  

6.1.1 Análise de conteúdo da empresa ALPHA 

Partindo das codificações estabelecidas, apresentadas anteriormente na Tabela 6, 

foi realizado a análise das entrevistas fazendo uso das categorias específicas, determinando a 

identificação de cada citação por quotation presentes nos textos transcritos. Para esta análise 

foi utilizado o software Atlas.ti, que permitiu gerar um modelo conceitual, ilustrado na Figura 

18, para representar a relação das categorias gerais com as específicas. 

 

Figura 18 - Modelo Conceitual Resultante da Análise da Empresa ALPHA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

O modelo conceitual apresenta o resultado de quotations localizados nas 

entrevistas dos quatro profissionais entrevistados para a empresa ALPHA. As categorias 
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específicas de escopo geográfico estão localizadas do lado esquerdo e as de escopo 

proprietário do lado direito. Cada categoria identificada numericamente apresenta dois 

resultados quantitativos, o primeiro é referente a quantidade de quotations associadas à 

categoria e, o segundo, apresenta a quantidade de ligações existente entre as categorias 

(GODOI et al., 2006).  

A partir dos resultados, identificou-se a quantidade de vezes que um assunto é 

associado a uma mesma categoria. Está informação é importante para pesquisa, pois apresenta 

qual atividade é mais realizada no processo de desenvolvimento de coleção da ALPHA. Dessa 

forma, juntou-se as quantidades de quotations por categoria, apresentada na Tabela 3, com a 

separação por entrevistados e por categorias, melhorando o entendimento do processo de 

desenvolvimento pelo foco analisado dos escopos geográficos e proprietários. Assim como no 

caso da fase de ideação do produto, a ALPHA teve a realização desta atividade de forma local 

e fechada com maior recorrência de quotations, portanto adota a ideação de produto local e 

fechada. 

 Quantidade de quotation por entrevista    

Categorias Específicas 
PFS_J 

ALPHA 

AG_I 

ALPHA 

MM_O 

ALPHA 

TC_M 

ALPHA 

Total de 

quotation por 

categoria 

Maior recorrência 

no processo da 

ALPHA 

1.1-Ideação Local 5 3 1 2 11 

Fase de ideação 

local e fechada 

1.2-Ideação Global 3 5 0 1 9 

1.3-Ideação Fechada 5 6 3 2 16 

1.4-Ideação Aberta 3 2 0 1 6 

2.1-Seleção Local  13 2 1 1 17 

Fase de seleção 

local e fechada 

2.2-Seleção Global  1 2 0 0 3 

2.3-Seleção Fechada  9 7 2 4 22 

2.4-Seleção Aberta  5 0 2 1 8 

3.1-Projeto Local 8 1 0 4 13 

Fase de projeto 

local e fechado 

3.2-Projeto Global 0 2 0 0 2 

3.3-Projeto Fechado 4 4 3 3 14 

3.4-Projeto Aberto 5 1 0 1 7 

4.1-Aprovação Local  5 3 2 4 14 

Fase de aprovação 

local e aberta 

4.2-Aprovação Global 0 0 0 0 0 

4.3-Aprovação Fechada  0 3 1 1 5 

4.4-Aprovação Aberta  5 0 2 2 9 

5.1-Produção Local 10 1 4 2 17 

Fase de produção 

local e aberta 
5.2-Produção Global 2 3 0 0 5 

5.3-Produção Fechada 3 0 1 0 4 
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5.4-Produção Aberta 6 0 4 2 12 

Total de quotations por 

entrevista 
92 45 26 31 194 

 

Tabela 10 - Resultado Quantitativo de Quotations da Empresa ALPHA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Após a leitura destes dados, pode-se entender como o processo de 

desenvolvimento de coleção da empresa ALPHA adota os escopos geográficos e proprietários 

nas seguintes fases: ideação de produto local e fechada; seleção local e fechada; projeto local 

e fechado; aprovação local e aberta; e produção local e aberta. Cada fase do processo tem o 

seu comportamento dentro do escopo, não havendo neste caso um processo único de atuação, 

mas sim, uma adequação por fases nas dimensões locais, globais, abertas e fechadas. 

6.1.2 Análise da Fase de Ideação da ALPHA 

A fase de ideação do produto é composta por captação de novas ideias decorrentes 

de mudanças de comportamento de consumo. Geralmente ocorre pesquisa de tendência de 

moda, estudos de novas técnicas de produção, comercialização e estilos de vida 

(WHEELWRIGHT; CLARK, 1992; TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). Com o estudo da 

teoria de organização global de pesquisa e desenvolvimento de Boutellier et al. (2008), Nohria 

e Ghoshal (1997) e Von Zedtwitz et al. (2015), trabalhou-se o escopo geográfico da captação 

de ideias com ideação local ou global. Já o escopo proprietário, elaborado com base na teoria 

de inovação aberta de Chesbrough, Henry William (2006), esta fase de captação de ideias 

ocorreria com ideação fechada ou ideação aberta.  

Olhando pelo escopo geográfico, ideação local podemos entender que a fase de 

captação de ideias ocorre dentro da empresa. Como é local, todas as atividades realizadas 

ocorreriam no país de origem da empresa, não havendo atuação em outros países ou 

localidades. Isso pode ser visto na entrevista de AG_I: 

“Eu procuro sempre dentro do Brasil, porque eu estou olhando mais os 

concorrentes, do que a tendência de moda”.  

Já a ideação global estaria associada a atividade de captação de ideias realizada 

em outra localidade que não seja a mesma da empresa, em alguns casos ser realizada por 

outras unidades da empresa. Uma atuação de ideação global podemos ver no depoimento de 

TC_M quando diz: 



68 

 

“Porque assim, que nem [sic], o diretor, ele voltou de viagem essa semana, um 

exemplo, com a esposa, eles foram fazer uma viagem de pesquisa, ele trouxe tipo uma mala 

gigantesca de peças de viagem, que vai servir tanto agora por outono, como pro inverno”. 

Quanto ao escopo proprietário, pode-se entender que ideação fechada está 

associação à captação de ideias realizada somente por profissionais da empresa, não havendo 

a interação com parceiros externos, como podemos nota na descrição de AG_I sobre um dia 

de pesquisa de campo: 

“A gente vai em shopping, vai em feira. A gente tem...(o dia do passeio)...é o dia 

do trabalho mais cansativo, a gente passa o dia inteiro no shopping tirando foto....é bem 

cansativo”.  

Já na ideação aberta, pode-se definir que as atividades relacionadas à captação de 

ideias ocorrem com a colaboração de parceiros nas atividades. Não necessariamente precisa 

toda realizada por parceiros, podendo ocorrer a colaboração por troca de conhecimento e 

informação sobre tendências e mudanças de comportamento de mercado. Para TC_M a visita 

a lojas concorrentes e a parceiros comerciais são fontes de informações: 

“Porque “você” até se baseia pelo seu concorrente, porque você vê na loja do 

cara, ou até mesmo no showroom dos nossos representantes”. 

No caso da empresa ALPHA as maiores recorrências quanto ao escopo geográfico 

foram de ideação local, e com relação ao escopo proprietário foi de ideação fechada. Sendo 

mais praticado a ideação local e fechada nesta fase do processo. Por ideação local e fechada 

podemos entender que as atividades de captação de ideias ocorrem dentro da empresa, sendo 

realizado somente pelos seus profissionais, sem a colaboração externa, no país de origem da 

empresa. Para os entrevistados, pode-se entender que por ideação local e fechada, trata-se de 

observar o comportamento do mercado nacional, para PFS_J: 

“Dentro. Ele age mais porque está mais próximo da realidade. O produto de fora 

é um produto de moda que nem sempre tem aceitação comercial”. 

A facilidade de acesso à informação digital, sem precisar viajar para coletar ideias 

afirma MM_O: 
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“Você olha a referência, mas você não precisa perder tempo viajando nas 

maisons, se você tem isso hoje tudo on-line ao vivo”.  

Assim como a atividade de sair a campo estudar e captar ideias praticadas no 

mercado como faz TC_M: 

“Isso, porque daí [sic] por exemplo, vou usar um outro exemplo, semana 

retrasada eu estava na Colchi, tá, fui na Colchi, fui na Ellus, fui [sic] na verdade com um 

foco específico para ver a linha de polo deles, as polos básicas. Fui entender um pouco, tipo, 

os momentos que eles têm”. 

6.1.3 Análise da Fase de Seleção da ALPHA 

As atividades relacionadas com a fase de seleção estão associadas às escolhas 

feitas com base na estratégica da empresa, estrutura e capacidade produtiva e disponibilidade 

de matéria prima (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). Para Meadows (2013) e Treptow 

(2003), esta fase pode conter também seleção das ideias que se enquadram no mix de coleção 

pré-definido, filtro de conceitos pertinentes para comercialização – que tenha semelhança com 

a proposta da marca, definição de tema de coleção – dando parâmetros para escolha de tecidos 

– e padrões de cores com aceitação mercadológica. 

Para atender ao escopo geográfico vindo da teoria de organização global de 

pesquisa e desenvolvimento de Nohria e Ghoshal (1997), Boutellier et al. (2008) e Von 

Zedtwitz et al. (2015), trabalhou-se seleção local de processo ou seleção global de processo. 

Por seleção local de processo, entende-se que as decisões de quais ideias atendem 

melhor ao processo disponível e ao mercado. Visado o que ocorre dentro do país de origem da 

empresa. Para TC_M a seleção local está associado com a escolha do processo utilizar: 

“Quando eles nos mandam a ficha, antes de eu começar a pegar isso aqui e 

começar a desmembrar isso para eu jogar nos fornecedores, que eu faço [sic], eu faço um 

pré-custo na verdade com a minha coordenadora”.  

Já no caso da seleção global de processo, podemos entender que as decisões e 

escolhas quanto a qual processo, matéria prima e conceitos serão adotados pela empresa 

ocorre fora do país de origem da empresa. Entretanto, não é o caso da ALPHA, visto se tratar 

de uma empresa sem atuação comercial fora do mercado Brasileiro.  
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O escopo proprietário, construído com base na teoria de inovação aberta de 

Chesbrough, Henry William (2006), utiliza-se a seleção fechada de processo ou a seleção 

aberta de processo. A seleção fechada, restringe a decisões de escolha para os profissionais da 

empresa, sendo executado somente por colaboradores internos, como descreveu MM_O: 

“Na empresa em que a gente trabalha hoje, é bem centralizada nos donos” 

Podendo até o trazer problemas: 

“Tem muitas vezes que a gente fica com o processo travado”.  

Distinta, é a seleção aberta que permite que colaboradores influenciem 

diretamente nas decisões e escolhas que influem no processo, para AG_I isso ocorre 

decorrente a uma estratégia de terceirização de processo: 

“E eu tenho também o formato de licenciado, que é quando o fornecedor, [sic] 

ele pode comprar tecido e aviamento com o nosso nome e entregar já pronto nas nossas 

lojas”. 

Ao se analisar estas informações, é possível identificar que a empresa ALPHA 

adota a atuação de seleção no escopo geográfico local e no escopo proprietário fechado. 

Havendo assim uma fase do processo de desenvolvimento de coleção em que a atuação do 

profissional interno determina unicamente quais ideias e informações seguirão para o projeto.  

Essa identidade do processo da empresa ALPHA aparece nas descrições dos 

entrevistados, como a de PFS_J, que afirma que os colaboradores internos são os maiores 

influenciadores: 

“O comercial vê se o produto tá dentro daquilo que vai vender no mercado, se o 

produto é comercial, ou se é um produto de moda que vale ou não a pena apostar”. 

E também no caso da MM_O, que só pode selecionar os melhores produtos para 

importar depois que o comercial da empresa libera a quantidade: 

“A gente recebe do planejamento um “open to buy”, que é uma planilha do que 

deve ser comprado e em qual quantidade, baseado nos números passados de venda e 

compra”.  
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Para TC_M a seleção das referências de tendências é parte do processo:  

“Então assim o que acontece, a gente pega esses produtos deles, tipo, dá uma 

esticada na mesa, já consegue meio que já diagnosticar, por exemplo, ‘esse produto tem 

potencial; esse tem pouco menos, mais tem que ter; esse é conceito; esse nem tanto mas 

vamos investir, não, não vamos; esse aqui vamos, mas pouco’, entendeu? ”. 

 

6.1.4 Análise da Fase de Projeto da ALPHA 

No processo de desenvolvimento de coleção está a fase de projeto da 

concentração das atividades de juntar e unir informações como tema, conceitos, informações 

de tendência, características de materiais e cores, e capacidades produtiva da empresa para dar 

forma e materialidade ao produto por meio de desenhos, projetos e protótipos funcionais do 

produto (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992; TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). 

Aplicando a teoria das organizações globais de P&D de Nohria e Ghoshal (1997), Boutellier 

et al. (2008) e Von Zedtwitz et al. (2015) para a análise do escopo geográfico dessa fase de 

desenvolvimento de coleção do projeto local e do projeto global.  

Na atuação com projeto local as atividades relacionadas são executadas dentro do 

país de origem da empresa, mesmo que realizada por parceiros de negócio, mas 

necessariamente na mesma localidade, como pode ser notada na declaração de PFS_J: 

“Então se a estilista, ela desenvolve 50 peças, as 50 peças têm que ser, tanto de 

tanto valor [sic], tantas tem que ser um valor agregado com conteúdo de moda, tem que ter 

aquele produto básico “bate-caixa”, então eu que faço esse equilíbrio”. 

Distinto da atuação do projeto global, o qual pode ocorrer a execução de algumas 

tarefas de desenho do produto em outra localidade. A contratação de profissionais externos 

nesta fase do projeto é uma atuação difícil de acontecer por concentrar muitos dados e 

informações estratégicas, sendo mais comum quando a empresa trabalha com importações de 

produtos, como é a execução de MM_O que: 

“Depois de feita a cotação, a gente pede as piloto [sic], recebe as pilotos, aí a 

gente faz uma reunião de fechamento”. 
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O escopo proprietário dessa fase de processo, seguindo a teoria de Chesbrough, 

Henry William (2006), é proposto por projeto fechado e projeto aberto. Por projeto fechado 

podemos descrever ser a realização das atividades de concentração das ideias e transformação 

em desenho de produto realizado internamente à empresa, por profissionais de estilo e design. 

Um projeto fechado tende a focar em resultado de venda, como pode ser notado na declaração 

de TC_M: 

“Manda pro estilo, o estilo desenvolve modelo pra aquilo, a nossa diretoria [...] 

eles avaliam o projeto, vê custo, entrou na banda, ‘legal, dá para cortar quanto? 150 peças, 

tudo bem, a gente vai colocar só na nossa loja própria’, ‘ah, mas também é pouca’, “coloca 

só na loja da Oscar Freire, ou então distribui só nas lojas chaves”. 

Já um projeto aberto, que busca a colaboração externa no desenho do produto, faz 

bastante uso de protótipos para confirmações das formas e cores dos projetos desenvolvidos, 

como descreve TC_M: 

“Passo o desenvolvimento pro cara. O que acontece, a gente sempre trabalha 

numa margem assim de 20 dias para o cara mandar o primeiro piloto”. 

Na análise da empresa ALPHA identificou-se que em seu processo de 

desenvolvimento há maior recorrência de execução das atividades de projeto em escopo local 

e fechado. Centralizando assim a maior parte das ações de junção, concepção e revisões do 

projeto para os profissionais internos. Possivelmente, isso acontece devido ao modelo de 

empresa familiar, de pequeno porte, que precisa ter um prazo curto de desenvolvimento para 

atender ao mercado. Pelos depoimentos colhidos, pode-se entender essa centralização PFS_J: 

“Pela marca, por nós, pela própria marca. Pelo estilo, pelo diretor de artes, 

geralmente pela marca, pelo marketing. Ou com alguma influência de fora, mas geralmente é 

de dentro da marca. De fora só influência mesmo”. 

Por centralizar o projeto, as decisões rápidas são voltadas para adequação ao 

mercado, como descreve AG_I: 

“Às vezes tem projeto de uma coleção passada que você tem que carregar para o 

próximo ciclo, para próxima coleção, porque não deu tempo de fazer ou ficou caro e vai ter 

que fazer em outro lugar”. 



73 

 

Com projeto local e fechado, o conhecimento do profissional interno é mais 

valorizado para o produto final, como descreve TC_M: 

“A gente monta realmente tudo, peça pronta [sic], aí começa tipo ‘essa aqui é 

banda tal, banda tal, vamos bater os custos agora realmente olhando o visual’, porque assim, 

nessa reunião final conta número e conta visual. Que é tipo no caso do valor agregado da 

peça né. É pegar a peça, olhar, “vale 149”, “não” (aí vai por feeling)”. 

 

6.1.5 Análise da Fase de Aprovação da ALPHA 

Para o processo de desenvolvimento de produto a fase de definição/aprovação tem 

a importância de ser o último momento de avaliar o produto antes de sua produção, 

verificando a adequação ao processo e ao mercado de atuação da empresa. Segundo Meadows 

(2013) e Treptow (2003), neste momento do processo de desenvolvimento de coleção ocorre a 

aprovação do protótipo chamado de peça piloto, em que é verificada a peça em uso, o seu 

acabamento e adequação com toda a linha de produtos da coleção, se aprovado, segue para 

definição de quantidade e variações de tamanho. 

Para se analisar o escopo geográfico dessa fase, propõe-se haver duas atuações 

para as atividades referidas: a aprovação local e a global. Para atender ao requisito da 

aprovação local, as atividades relacionadas à produção e aprovação das peças piloto devem 

ocorrer na mesma localidade de origem da empresa. Para MM_O a aprovação local ocorre: 

“Com os pilotos a gente vê o que vai entrar em qual faca [sic], o que ficou bom e 

o que não ficou bom, o que eles gostaram de tecido e que não, e define a compra”, “Daí a 

aprovação de tecidos, teste de qualidade, é, teste de lavanderia, aprovação de cor de botão, 

cor de linha, de bordado, de tudo, tudo que vai na peça” e “Tipo até a etiqueta de cuidados 

de lavagem, o código de barra, tudo tem que ser dentro do layout do sistema, tudo tem que 

ser aprovado por nós”.  

Diferente é a aprovação global, em que a produção e aprovação da peça piloto 

ocorrem em país de origem que não seja o mesmo da empresa. O que torna interessante 

observar que esta é a única categoria que não foi identificada em nenhuma das entrevistas dos 

quatro entrevistados da empresa ALPHA, podendo estar relacionado novamente com o porte e 

modelo organizacional centralizado da empresa. 



74 

 

Já no caso das proposições que visa olhar pela teoria da inovação aberta de 

Chesbrough e William (2006), para o escopo proprietário, propõe-se analisar as atividades da 

empresa ALPHA entre aprovação fechado do produto e aprovação aberta do produto. Desta 

forma identificou-se que aprovação fechada ocorre quando todas as atividades relacionadas ao 

aceite da peça piloto é realizada internamente na empresa, sem participação de colaboradores 

externos, como descreve AG_I: 

“Depende, assim, porque como a gente vai muito pelo preço, se a gente ver que 

no interno, que quase sempre ficar mais barato, que é o caso de malharia, a gente já pilota lá 

dentro mesmo, já manda para a estamparia, já manda para a lavanderia”. 

Quando há a realização de uma atividade de aprovação aberta, que necessita da 

participação de parceiros ou colaboradores externos na realização das peças pilotos. É 

possível notar que essa produção da peça piloto já está associada com a próxima fase de 

produção, como aparece na descrição de AG_I: 

“ó que quando [sic] a gente vê que é um produto que vai ter quase o mesmo 

preço na terceirização, ou que tipo, a gente não consegue fazer interno, por exemplo, 

lavanderia a gente não tem..., é, a gente não consegue chegar no preço de uma peça com 

bastante lavanderia na malharia, aí a gente já sabe que vai por para fora, assim depende 

muito do formato que vc vai até o final.” 

Para o caso da empresa ALPHA as maiores recorrências relatadas quanto a fase de 

aprovação do processo de desenvolvimento enfatiza um comportamento mais local e aberto 

em relação ao escopo geográfico e proprietário. Demonstrando haver grande participação de 

colaboradores externos nas atividades de aprovação dos quatro processos analisados. 

Possivelmente por não deter muita capacidade produtiva, acaba recorrendo a fornecedores ou 

terceiros. Daí a realização das peças pilotos com os terceirizados, sendo assim, aprovado o 

resultado que ele produzirá, como relata TC_M na sua negociação com fornecedor após 

aprovação de peça piloto: 

“Renegociação, porque até chegar a gente negocia bastante com fornecedores. 

Nessa última etapa, as vezes consegue, acontece de ter uma renegociação de emergência, 

‘TC_M, de 149, essa peça custa 129, corre lá’. Aí eu vou lá, correndo no cara, ‘irmão, é o 

seguinte, eu sei que eu tinha fechado com você a tanto, tal, cara eu vou ter que reduzir, tal, 

tal, tal’ [sic]. Ocorre duas situações, o cara pode me dar um não, ‘a TC_M, esse é o valor 
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que eu cheguei’, ou fala ‘acredito que você me passou um mix de 10 produtos, vou compensar 

um pelo outro, vou baixar aqui porque tal’”. 

Outro ponto a ser observado quanto a essa fase de aprovação local e aberta da 

empresa ALPHA, é a ocorrência da utilização do modelo de showroom e representantes para 

apresentarem a sua coleção aos atacadistas de todo Brasil. Com a produção ocorrendo após a 

realização dos pedidos de compra. Identificou-se ser uma aprovação da peça piloto, conforme 

descreve PFS_J: 

“Significa que as vendas é [sic] feita por representantes por todo o Brasil, então 

geralmente eles montam um showroom, com toda a coleção da ALPHA, e vão vendendo”. 

Assim como também descreve TC_M:  

“Porque é um outro cara que também nos passa um feedback muito bom. O 

showroom dos representantes, tá. Porque os caras de atacado [sic] vão até o showroom fazer 

as compras, né. E lá eles têm o relatório que eles fazem de crítica, daquilo que eles acham 

bacana, do que está faltando e isso é passado pra nós” 

6.1.6 Análise da Fase de Produção da ALPHA 

A última fase do funil de inovação de Wheelwright e Clark (1992) é a voltada 

para a produção e comercialização do produto. Nesta parte do processo de desenvolvimento o 

produto e sua forma e função recebem pouca atenção, visto que já foi aprovado na fase 

anterior, o foco de atuação atividades são voltados para o processo fabril e distribuição. O 

desenvolvimento de coleção, de Meadows (2013) e Treptow (2003), acrescenta atenção para a 

comercialização e disposição do produto no pondo de venda. Para a comercialização de um 

produto que deve ser consumido no período de seis meses, há uma divulgação em meios 

digitais e visual com merchandising nas lojas. Na última etapa, a de produção do produto, é 

firmado o compromisso com o mercado, a qual é realizado o teste final, a triagem e 

introdução no mercado. 

Para analisar como essa fase é trabalhada pelos profissionais da empresa ALPHA 

no escopo geográfico propõe-se a produção local e a produção global. Para atender aos 

requisitos de produção local, as atividades de fabricação e comercialização necessitam ocorrer 

no país de origem da empresa, como TC_M que descreve a capacidade produtiva dos seus 

terceirizados locais: 
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“No terceirizado tudo é feito fora, tipo aí no caso por exemplo [sic], tem 

terceirizados que os caras trabalham de uma forma verticalizada. Então ele testa o tecido, 

estampa, ele lava. Já tem outros caras que eles também têm as quarteirizações dele”. 

Em contrapartida, os requisitos para produção global são de atividades de 

fabricação e comercialização realizadas fora do país de origem da empresa. No processo de 

MM_O que trabalha com a linha de acessórios, há uma considerável parte com produção 

internacional, fornecedores de origem distante da local:  

“Tem que produzir lá [na China] e me mandar por Fedex” . 

Para analisar a atuação da empresa no escopo proprietário da teoria de inovação 

aberta de Chesbrough e William (2006), propõe-se a produção fechada e a produção aberta. 

No caso analisado da empresa ALPHA é possível observar que sua estratégia de produção 

está voltada para atender ao custo, havendo situações de produção interna como descreve 

TC_M: 

“Porque o interno normalmente assim, é para atender a esse produto que ele tem 

um custo mais baixo. Porque o interno normalmente são produtos que não tem tantos 

processos, tipo lavanderia, tem, básica sabe, tem um amaciado, vai ter uns “toni” [sic], mas 

uma coisa de leve”.  

Mas há situações que em que a escolha da produção externa está associada a 

capacidade produtiva, como descreve AG_I: 

“Têm vezes que a gente compra pouca quantidade ou que tipo a gente precisa de 

um target muito baixo, a gente pagando, [sic] fazendo interno paga 6/7 reais, as vezes o 

fornecedor tem mais volume, já faz para outros clientes, consegue fazer por 4 por exemplo”. 

Nestas situações entende-se ser a produção aberta, em que há atuação externa de 

parceiros ou colaboradores para a fabricação dos produtos ou também a comercialização. 

Como também descreve PFS_J que desenvolve coleção para a linha de Jeanswear: 

“No caso da ALPHA, tem os dois casos. Tem no interno...mas na minha linha 

não, é tudo fornecedor de fora, de jeans é tudo fora. É um fornecedor específico que é 

licenciado, parceiro da ALPHA há anos, ele que desenvolve, [sic] ele desenvolve na parte de 

confeccionar a peça piloto, o mostruário e a produção”. 
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Nesta fase de produção identificou-se que houve maior recorrência de atuações 

locais e abertas para os escopos geográficos e proprietários. Como constatado na fase de 

aprovação, a produção da peça piloto já amarra a produção da coleção, como descreve TC_M: 

“Então o cara tem, depois de aprovada a primeira peça piloto, vamos supor, deu 

tudo certo no primeiro piloto, provamos, lacro, mando pro cara, fez pedido já de mostruário, 

no sistema, [..] o cara tem 30 dias para produzir o nosso mostruário, onde acaba sendo 

criado um vínculo de dependência de negócios. Aí acontece uma situação que, vou tirar a 

produção desse cara que pilotou. Então pilotei com um e vou produzir com outro. Acontece 

isso sempre? Não. Aí vc quebra o cara, e quebra a parceria. Tanto que a gente toma muito 

cuidado no pré-custo já”.  

Em alguns casos, o fornecedor cria um vínculo muito forte devido a sua alta 

capacidade interna de produção, influenciando bastante na produção aberta, observa PFS_J: 

“Ele é um fornecedor muito forte, muito grande, então ele tem vantagens. E a 

partir do licenciamento, que é a parte do royaltes, ele entra em todos os requisitos da parte 

contratual. Ele tem uma parceria já de anos, isso é vantajoso porque a comunicação fica 

mais fácil. Comunicação, atendimento e tudo mais”. 

6.1.7 Validação nos Dados da Empresa ALPHA – análise inter-caso 

Para testar o grau de confiabilidade e precisão das respostas dos entrevistados foi 

feito uso da técnica de análise de concordância Kappa (PERROCA; GAIDZINSKI, 2003) 

para correlacionar os padrões identificados nas entrevistas. Usando as cinco combinações 

possíveis para as categorias específicas do escopo geográficos e do escopo proprietário, 

apresentados anteriormente na Tabela 7, buscou-se enquadrar os padrões comentados com as 

combinações. 

A Tabela 10 apresenta o enquadramento para os padrões comentados pelos 

entrevistados, elaborado com base nas quantidades de quotations presentes nas entrevistas. 

Foram identificados os processos de desenvolvimento de coleção adotado pelos profissionais 

de estilo da empresa ALPHA quando analisados com foco no escopo geográfico e 

proprietário. 
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Quantidade de Quotation por Entrevista 

Categorias 

Específicas 

PFS_J 

ALPHA 

AG_I 

ALPHA 

MM_O 

ALPHA 

TC_M 

ALPHA 

Ideação 4 2 4 4 

Seleção 4 4 4 4 

Projeto 3 2 4 4 

Aprovação 3 4 3 3 

Produção 3 1 3 3 

Tabela 6 - Agrupamentos das Recorrências de Categorias Específicas da Empresa ALPHA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Além de identificar que a concordância é baixa sobre qual processo de 

desenvolvimento de coleção é adotado pelos profissionais da empresa ALPHA, também pode-

se observar que as distintas linhas de produtos atuam diferentemente no escopo geográfico e 

proprietário. Ao olhar para o processo adotado por PFS_J, nota-se duas fases executadas em 

escopo local e fechado e, três em escopo local e aberto, comparando com o processo descrito 

por MM_O e TC_M encontra-se divergência somente na fase de seleção.  

A maior distinção de processo encontrada está na que é adotada por AG_I, que 

apresenta duas atuações em escopo global e fechado e uma em global e aberto. Ao olhar para 

as fases, vê-se concordância somente na de seleção, que os quatro entrevistados adotam a 

atuação local e fechada. Por ser uma fase na qual ocorre as definições direcionadoras do 

projeto quanto a tema e o mix de coleção, torna-se coerente ser adotado pelos quatro a atuação 

local e fechada, não permitindo que parceiros externos influenciem nessas decisões da 

ALPHA. 

Análise Kappa da empresa ALPHA 

 
PFS_J AG_I MM_O TC_M 

PFS_J 0,000 0,048 0,615 0,615 

AG_I 0,048 0,000 -0,053 -0,053 

MM_O 0,615 -0,053 0,000 1 

TC_M 0,615 -0,053 1 0,000 

Tabela 72 - Índice Kappa Geral Intra-casos da Empresa ALPHA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

A correlação entre os dados coletados nas entrevistas dos quatro profissionais 

gerou valores kappa apresentados na Tabela 12. A partir dela, têm-se maior confiabilidade e 

precisão das respostas. Usando a escala de mensuração das concordâncias kappa, de Landis e 

Koch (1977), constatou-se que a entrevista AG_I é a que menos concorda quanto ao processo 
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adotado pela empresa, resultados kappa como 0,048 para com PFS_J, e -0,053 para com 

MM_O e TC_M, classificam AG_I como fraca e pobre concordância na escala. A esse 

resultado pode-se associar ao baixo conhecimento sobre o processo de desenvolvimento de 

coleção, visto que os demais entrevistados apresentaram resultados entre superior a moderado 

entre as suas correlações. Como AG_I é a que mais apresentou associações com atividades 

globais no escopo geográfico, entende-se que seus dados não são muito confiáveis. Acredita-

se que por AG_I apresentar tempo de experiência abaixo dos demais e, ao fato de que a linha 

de produtos infantil é a mais nova da empresa, a precisão das respostas pode estar 

comprometida. 

Entretanto, pode-se observar que os dados se mostraram bastante confiáveis estão 

entre a concordância de MM_O e TC_M, com um valor kappa de 1,0, considerada como 

correlação perfeita (LANDIS; KOCH, 1977). Ao visualizar a correlação destes dois 

entrevistados com PFS_J, obteve-se um valor kappa de 0,615, considerado substancial na 

escala de Landis e Koch (1977). Olhando para o processo adotado por MM_O e TC_M, as 

fases de ideação, seleção e projeto ocorrem no escopo de local e fechado, e as fases de 

aprovação e produção no escopo de local e aberto. A única divergência com o processo de 

PFS_J está no escopo local a aberto que ela adota para a fase de projeto, sendo assim, os 

dados apresentados por MM_O e TC_M são os mais confiáveis nesta análise. 

6.2 A Empresa BETA 

A empresa BETA tem a sua origem nos Estados Unidos, no estado de Nova York, 

tendo iniciado suas atividades no ano de 1968 com criação de sua primeira loja vendendo as 

criações do estilista em pequenas quantidades para grandes e badaladas lojas de departamento. 

Na década de 1990, passou a internacionalizar suas vendas para outros países como Espanha, 

Japão, França, Suíça e Cingapura. A subsidiária brasileira completou onze anos de atuação 

com a linha premium Jeans, conquistando vinte e três estados e um total de cento e quinze 

lojas franquiadas no ano de 2016. Com ofertas de linhas de roupas masculinas, femininas, 

infantil e de acessórios da marca, a empresa BETA é uma marca geradora de tendência de 

moda. 

Para a análise da BETA foram entrevistados seis profissionais do departamento de 

estilos: TK_P é uma representante do departamento de estilo da marca que realizou uma 

palestra no ano de 2016 sobre a empresa para estudantes universitários, na qual apresentou um 

único processo de trabalho, TK_M é uma coordenadora de estilo que atua com malharia 
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masculina, linha que tem aproximadamente 60% de participação de vendas e lucro para a 

empresa, PJ_F é a coordenadora de estilo da linha feminina correspondente por 

aproximadamente 20% do faturamento, BS_V é a estilista com maior tempo de atuação na 

empresa, com 10 anos de experiência desenvolve diversas linhas masculinas como: fashion, 

camisaria, tricô, overcoat, swimming wear e, acessórios como, tênis, botas, bolsas, mochilas, 

carteiras e cintos, CI_I é estilista da linha infantil da marca, que atende o público de 0 a 16 

anos, com sete anos de atuação na BETA e BC_J é estilista que atua com as linhas jeans e 

sarja do feminino e do masculino, acessórios e calçados femininos, tendo oito anos de atuação 

com a linha jeans que é o “carro chefe” da marca. As entrevistas foram realizadas em três 

encontros, um deles foi em evento acadêmico e os outros dois ocorreram dentro da empresa, 

em sala de reunião separada, o que permitiu realizar as entrevistas sem interrupções.  

6.2.1 Resultado da Análise de Conteúdo da Empresa BETA 

Com a realização das entrevistas foi possível ter acesso às informações referentes 

ao processo da empresa BETA. Assim como na empresa ALPHA, após a codificação, foi 

utilizado o software Atlas.ti para identificar nas falas dos profissionais, indicações do 

comportamento no fluxo de desenvolvimento de coleção da empresa BETA. 

O modelo conceitual apresentado na Figura 19 ilustra o resultado desse 

comportamento, visto pela ótica das fases contidas no fluxo de inovação de Wheelwright e 

Clark (1992). As categorias específicas de escopo geográfico, global e local, estão localizadas 

à esquerda, e, as de escopo proprietário, aberto e fechado, estão localizadas à direita.  
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Figura 19 - Modelo Conceitual Resultante da Análise da Empresa BETA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

As categorias específicas estão identificadas por dois números: o primeiro 

associado a quantidade de quotations encontradas nas entrevistas, e o segundo número 

representa a quantidade de ligações que existem com outras categorias. Para melhor e rápida 

leitura use-se os tons alaranjados para identificar as categorias mais encontradas nas 

entrevistas. No caso, é possível identificar o padrão mais recorrente da empresa BETA 

apresentado na Tabela 12, com a quantidade de vezes que as categorias específicas foram 

identificadas nas análises. 

 
Quantidade de Quotation por Entrevista 

  

Categorias Específicas 
TK_P 

BETA 

TK_M 

BETA 

PJ_F 

BETA 

BS_V 

BETA 

CI_I 

BETA 

BC_J 

BETA 

Total de 

Quotation/ 

Categoria 

Maior 

Recorrência 

no processo 

1.1-Ideação Local 2 6 1 3 11 6 29 
Fase de 

Ideação 

Global 

Fechada 

1.2-Ideação Global 4 10 1 6 5 4 30 

1.3-Ideação Fechada 4 12 4 9 8 5 42 

1.4-Ideação Aberta 3 4 0 5 10 5 27 

2.1-Seleção Local 1 20 11 12 9 3 56 
Fase de 

Seleção 

Local 

Fechada 

2.2-Seleção Global 1 4 0 1 2 0 8 

2.3-Seleção Fechada 1 16 5 15 4 3 44 

2.4-Seleção Aberta 1 9 3 4 3 0 20 

3.1-Projeto Local 12 9 3 17 29 26 96 
Fase de 

Projeto 

Local 

Aberta 

3.2-Projeto Global 3 6 1 1 2 2 15 

3.3-Projeto Fechado 7 9 3 9 24 10 62 

3.4-Projeto Aberto 8 12 2 10 13 19 64 

4.1-Aprovação Local 2 12 2 7 7 5 35 Fase de 
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4.2-Aprovação Global 2 6 4 0 3 1 16 Aprovação 

Local 

Fechada 
4.3-Aprovação Fechada 2 12 6 4 6 5 35 

4.4-Aprovação Aberta 2 9 0 3 4 1 19 

5.1-Produção Local 10 8 14 8 14 6 60 
Fase de 

Produção 

Local 

Aberta 

5.2-Produção Global 6 0 1 5 7 2 21 

5.3-Produção Fechada 14 1 6 10 1 0 32 

5.4-Produção Aberta 3 11 10 2 16 7 49 

Total de quotation por 

entrevista : 
88 176 77 131 178 110 760 

 

Tabela 83 - Resultado Quantitativo de Quotations da Empresa BETA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

A partir da leitura dos dados presentes na Figura 19 e na Tabela 13 pode-se 

identificar que o padrão de desenvolvimento de coleção mais recorrente para a empresa 

BETA atende por: ideação global e fechada, seleção local e fechada, projeto local e aberto, 

aprovação local e fechada, e, produção local e aberta. Sendo esse o padrão mais recorrente, as 

demais atuações no escopo geográfico e proprietário não podem ser ignoradas por representar 

possível distinção entre os segmentos e linhas de produtos da empresa, para tanto, a análise 

segue descrevendo cada fase do processo e suas associações com atividades específicas da 

empresa.  

6.2.2 Análise da fase de ideação da BETA 

Sendo a primeira fase do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), sua 

característica principal é a captação do máximo de conhecimentos relacionados ao contexto e 

ao mercado que venham a ser identificadas como úteis para o processo. Olhando para o objeto 

de estudo, confecções de moda, essa fase está associada à captura de expressões de tendência 

de comportamento, observação de novas aplicações técnicas e comportamentais (TREPTOW; 

2003; MEADOWS, 2013). Para contemplar o escopo geográfico da organização global de 

P&D (NOHRIA; GHOSHAL, 1997; BOUTELLIER et al., 2008; VON ZEDTWITZ et al., 

2015), foram selecionadas as categorias específicas de ideação global e a ideação local, e, 

para o escopo proprietário da inovação aberta (CHESBROUGH; HENRY, 2006), foram 

escolhidas as categorias específicas de ideação aberta e fechada. 

Para o caso da empresa BETA o escopo geográfico da fase de ideação permite 

olhar para a ideação local como atividades realizadas no mesmo local, ou seja, no país de 

origem da empresa. No caso da ideação global, trata-se de atividades realizadas fora do país 

de origem da empresa, como aparece na citação de TK_M: 
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“A gente volta para cá e começa a desenhar, a pesquisar mais profundo”. 

Observa-se que os profissionais finalizam a atividade de ideação dentro da 

empresa, mesmo sendo uma subsidiária da uma marca americana. Independente do fato de 

fazer parte de uma organização multinacional, atividades locais de captação de ideias estão 

presentes, vide pelo relato de CI_I: 

“Eu acho que vale a gente ver também o que os concorrentes estão fazendo 

porque as mães as vezes não tem uma mente tão aberta para os filhos” 

A entrevistada aponta que analisar o mercado nacional é uma atividade necessária 

decorrente da característica das mães brasileiras serem mais “conservadoras” quanto ao estilo 

de vestir seus filhos. CI_I observa que conversa com as mães para conseguir capturar as 

necessidades delas: 

“Então eu converso com mães que eu conheço, algumas amigas ou algumas 

pessoas...já fui para loja, as vezes vou nas lojas e pergunto o que as mães vão [sic] e pedem 

mais”. 

Ocorrendo ocasionais visitas a lojas para aprofundar o conhecimento sobre o 

mercado: 

“Acho importante porque como a gente fica aqui no escritório a gente não tem 

acesso a tudo que vem de loja, a gente tem que sentir mais no próprio ambiente, acho 

importante a gente ver como está exposto, ver o que eles falam e tal, porque tudo vai 

passando de um para outro e as vezes demora para chegar na gente, e lá é muito mais 

direto”. 

Por BETA ser a subsidiária brasileira, alguns encontros globais ocorrem para 

manter alinhamento com outras subsidiárias sem perder estilo e linguagem da marca 

multinacional. Um desses encontros ocorre na fase de ideação, intitulado por kick-off, os 

estilistas participam desse evento para conhecer a tendência direcionadora que será usada nas 

suas coleções para manter um tema único entre as subsidiárias, como se pode ver nos relatos 

de TK_P: 
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“A gente vai sempre para New York para iniciar a coleção, a gente já faz a 

pesquisa, e lá tem um comitê com as “subsidiárias” de todo mundo e lá eles dão para a gente 

tipo um “chute” inicial”. 

Sobre a necessidade da head-quarter determinar um tema único para as coleções 

das subsidiárias, segundo relato de BS_V: 

“Não existe só a gente, só o Brasil como operação separada, existe uma 

operação na Ásia também, existe uma operação em Londres também. Cada um caminha 

[sic], a gente não tem inteiro o mesmo diretor do Estados Unidos aqui, então a gente vai 

meio que caminhando sozinho, todos em cima do mesmo tema, todos em cima da mesma 

cartela para ficar um assunto coerente. Ficar uma coisa coerente entre todas as linhas”. 

Para PJ_F o kick-off é o início do processo de desenvolvimento de coleção: 

“Primeiro a gente recebe uma direção de Nova York que é uma direção global, 

para que todas as subsidiárias estejam alinhadas, falando a mesma língua”.  

A direção global de estilo, da unidade de Nova York, responsável pelo kick-off 

acompanha a aplicação das informações nas unidades locais, como relata BC_J: 

“Até porque eles mandam para a gente e depois cobram que a nossa coleção 

tenha a ver com as ideias que eles mandaram. Como nós somos UMA das equipes criativas 

do mundo, eles separam esse material para todas, então, todo mundo bebe da mesma fonte 

para que todos falem a mesma coisa” 

Olhando pelo foco do escopo proprietário as atividades de ideação fazem uso das 

categorias específicas de ideação fechada e aberta. A captação de ideias é realizada 

unicamente pelos funcionários da empresa, independentemente da localidade, como destaca 

TK_P: 

“Então a gente vai para lá, e sai de lá tipo ‘oohhhh, tenho que botar tudo isso no 

papel, tenho que desenhar, e essas cores’ então desse vídeo a gente vê tipo, inúmeras vezes 

porque a gente lembra tipo ‘nossa acho que aquilo vi uma estampa, ou aquela pose tinha um 

recorte legal’”. 
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E como relata BC_J, as formas de captação de informações de tendências e 

comportamentos são diversas, porém todas realizadas pelos profissionais da empresa BETA: 

“A gente pesquisa bastante no Instagram, o que as pessoas mais influentes estão 

usando, atrizes, atores, modelos...e mesmo que seja uma realidade diferente da nossa, a gente 

também pega e assiste os desfiles de Paris, alta costura, porque as vezes a tendência começa 

lá e vira outra coisa, no dia-a-dia talvez vira uma calça jeans de alguma forma”. 

Quanto a ideação aberta, para ela ocorrer é necessário que conhecimentos 

específicos ou ideias venham de fora da empresa, fornecida por parceiros da empresa. No 

caso da empresa BETA, isso acontece na relação da BC_J com seus fornecedores: 

“Tem alguns fornecedores que eles de fato têm pessoas que trabalham lá 

internamente que fazem viagem de pesquisa, que vão em feiras conhecer novas tecnologias, 

conhecer maquinários”. 

No processo de ideação, muitas ideias são transmitidas no contato com clientes, 

como relata BS_V: 

“É um tudo [sic], a captura de ideia é na rua, na internet, é em loja, é 

conversando com os outros, conhecendo informações sobre gostos e interesses. Então é 

interessante você conversar com várias pessoas, entender a dinâmica, entender como elas 

gostam”. 

Nas entrevistas realizadas com os profissionais da empresa BETA, a fase de 

ideação teve maior recorrência de atividades globais e fechadas, que é quando os profissionais 

da empresa capturam ideias e tendências em outros países diferentes. Por ser uma subsidiária 

de empresa multinacional, o alinhamento de ideias parece preponderar sobre as atividades de 

captura de ideias que pode ser realizado por profissionais de outras unidades, como se vê no 

relato de BC_J: 

“Pesquisas em lojas, pesquisas em sites e também nós recebemos o book de 

inspiração criado pela equipe global...que fica situada em Nova York. Então eles também 

fazem esse trabalho de pesquisa e direcionam para a gente”.  

Como observa TK_M a estratégia de alinhamento do tema é um diferencial da 

empresa: 
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“Mas como a gente tem essa direção deles, o diferencial vem de lá, porque hoje 

em dia o WGSM e outros tudo mundo tem acesso é um direcionador do conceito da marca 

para os estilistas, lá no kick-off é entrar mais no mundo do tema, saber que cor a gente vai 

usar, que tecido, que tipo de estampa. Uma imersão no novo tema”. 

6.2.3 Análise da Fase de Seleção da BETA 

No fluxo de inovação, a fase de seleção é o primeiro momento do processo em 

que ocorre filtro do conhecimento adquirido na etapa anterior. Ao olhar para os princípios de 

eficiência, capacidade tecnológicas, acesso aos recursos, facilidade de comercialização e de 

produção (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992), tendo como objetivo manter somente as ideias 

que apresentem maior potencial de sucesso e aceitação mercadológica.  

Para o desenvolvimento de coleção, nessa fase acontece a definição do mix da 

coleção, do tema para os estilos das peças, da seleção de matéria prima, cores principaís e do 

alinhamento para os conceitos da marca (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). Para 

contemplar o escopo geográfico do estudo, utilizou-se das categorias específicas de seleção 

local e global (NOHRIA; GHOSHAL, 1997; BOUTELLIER et al., 2008; VON ZEDTWITZ 

et al., 2015) e o escopo proprietário, foi analisado pelas categorias específicas de seleção 

fechada e seleção aberta (CHESBROUGH; HENRY, 2006). Compreendendo que a 

organização de P&D pode ser variada pela relação que a empresa tenha com o mercado e com 

os fornecedores (BOUTELLIER et al., 2008), a fase de seleção pode ter atividades realizadas 

somente na mesma localidade, país da empresa sendo uma seleção local, como pode ser 

notado na fala de TK_P para a atividade de filtrar as ideias mais relevantes para o mercado 

nacional: 

“Porque lá tem essas peças, mas é muito ampla, é muito macro assim. Então a 

gente tira um detalhe de uma peça que a gente acha importante e que vai valer muito a pena, 

então a gente usa, mas também a coleção de fashion é muito pequena, a gente é mais 

comercial. Como o nosso mercado [sic], o nosso negócio é atacado, então tem que ter muito 

mais comercial que fashion né”. 

A seleção local pode acontecer partindo de uma definição externa determinada por 

fornecedores, por capacidade específica de produção, como pode-se perceber no que é 

praticado por CI_I para a coleção infantil: 
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“Então se eu tenho 10 fornecedores, 10 fábricas, eu sei que...sei lá, 3 são boas em 

lavanderia ‘ah, essa daqui faz lavanderia muito bem, vou passar para ela essa técnica que eu 

trouxe, que eu descobri’ pode ser até através de foto ‘olha achei isso aqui incrível, eu 

pesquisei tal, e queria desenvolver isso daqui, vamos tentar’, aí eles vão e fazem”. 

Já na seleção global, as atividades de definição devem vir de profissionais ou 

fornecedores com conhecimento específico, que não estão no mesmo país que a empresa, 

como podemos notar na interferência realizada pelo diretor global da empresa BETA ao 

processo de TK_M: 

“Às vezes quando o nosso diretor global vem para cá, por exemplo, nessa onda 

de vestido de oncinha, de sobreposição, a gente tinha acabo de voltar de pesquisa e ele veio 

em seguida, a gente tinha visto, mas não tinha na coleção ainda, então ele veio e disse “ah, 

vamos acrescentar isso, vamos acrescentar uma pitada que na próxima vai estar forte” 

Olhando pelo foco do escopo proprietário, no qual pode haver o 

compartilhamento de informações tanto de dentro para fora da empresa, quanto de fora para 

dentro, tem-se um processo aberto. Sem compartilhamento, olha-se para o processo fechado 

(CHESBROUGH, 2006). A partir das análises da empresa BETA, notou-se que ocorre uma 

fase de seleção fechada quando o profissional faz escolhas de adaptação de ideias para as 

necessidas e linguagens regionais, a ser aplicada na coleção sem sofrer influência externa da 

empresa, como relata PJ_F: 

“Vê se adapta para o perfil da marca e para o público do país para o qual a 

gente atende”, onde “A gente coloca tudo isso numa “vasilha” e faz um filtro, e consegue 

mais ou menos, imaginar qual é a nossa coleção. Qual é a cara que vai ter a nossa coleção”. 

Num processo com seleção fechada, os profissionais da BETA têm alto poder de 

decisão sobre o que deve ou não ser utilizado das ideias nessa fase, para BS_V isso ocorre 

quando precisa direcionar as escolhas para o mercado de atuação da marca: 

“É muito difícil, se a gente faz o que realmente gosta, o nosso gosto pessoal não 

vende nada né. É a famosa regra, o que estilista gosta não vende, o que a gente mais detesta 

mais vende. Então quando a gente diz que a gente faz sempre é com a visão mais comercial. 

O que é bom para a empresa”. 
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A seleção aberta pode ocorrer na empresa BETA quando a seleção é realizada a 

partir de definições vindas dos clientes, como relata CI_I: 

“Alguma maneira isso acaba interferindo no resultado da gente, a gente também 

tem que ver o que que o público vai querer, o que o mercado daqui um ano vai estar 

consumindo, se ele realmente vai querer comprar coisas mais pontuais, supérfluas, ou se eles 

vão querer comprar aquilo que vão usar todos os dias”. 

Ou quando há abertura para ouvir vendedores, segundo BS_V essa relação 

direciona o filtro das ideias dentro da capacidade de absorção dos clientes: 

“A gente sempre está em contato como comercial,...a gente não fala diretamente 

com o consumidor, isso não, mas a gente conversa com vendedor de loja, a gente recebe toda 

informação do comercial, tipo “ah esse produto não agradou”, porque sei lá, tudo que é 

acabamento “afio”, sabe que é tudo “desfiadinho”, eles falam que o consumidor olha e fala 

“nossa, tá estragada a camisa”...eles não entendem”. 

Na análise da empresa BETA constatou-se que as maiores recorrências de 

categorias específicas foram para seleção local e fechada, direcionando assim a tomada de 

decisões com pouco abertura para entrada de informações externas para a empresa e 

centralizada no profissional local. Possivelmente, isso ocorre porque boa parte das decisões 

estão associadas ao contexto mercadológicos e climáticos como descreve BS_V sobre o filtro 

da seleção por base de registro de vendas:  

“Então vem muito estudado em cima do que já foi vendido e está sendo 

procurado. Claro que varia de acordo com as estações, se você vai fazer verão, sabe que as 

pessoas vão consumir mais roupas curtas, então você vai ter mais camisa de manga curta que 

camisa de manga longa, você vai ter mais bermuda do que você vai ter calça, você vai ter 

mais sunga do que tem no inverno....isso, de vendas.” 

É possível também observar que essa fase apresenta uma característica de 

dependência das capacidades individuais dos profissionais de estilo, visto que serão eles os 

executores da próxima fase de projeto, cabe então a eles, a definição de qual informação 

utilizar. TK_M deixa isso bem claro quando diz: 
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“Os estilistas já estão mais tempo aqui na BETA, então já conhece, conhece a 

marca, conhece o público sabe, que é alinhado muito com o comercial, então a gente também 

sabe o que que eles pedem”. 

Ou quando percebem que manter o sucesso da empresa está sobe responsabilidade 

das escolhas delas: 

“É mais definido pela regional mesmo. Até porque já tem BETA há 11 anos no 

Brasil, então, já tem um histórico bem forte. Já sabe o que vende, e aí, em cima disso a gente 

sabe onde pode crescer também”. 

6.2.4 Análise da fase de projeto da BETA 

A fase de projeto é caracterizada por atividades que envolvem a concentração das 

ideias selecionadas, aplicando-as para dar formas aos produtos por meio de desenhos e 

modelos, para posteriormente testá-las e enquadrá-las dentro das características de mercado, 

do cliente e de capacidade produtiva (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). No mercado da 

moda e no desenvolvimento de coleção, a fase de projeto contempla a utilização de um tema 

criado anteriormente para a criação de desenhos e fichas técnicas que servirão para confecção 

de peças pilotos que serão testadas em modelos e ajustadas (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 

2013). Para contemplar o estudo do escopo geográfico de organização global de P&D de 

Nohria e Ghoshal (1997), Boutellier et al. (2008) e Von Zedtwitz et al. (2015) utilizou-se as 

categorias específicas de projeto local e projeto global; enquanto que o escopo proprietário 

analisa a inovação aberta de Chesbrough (2006), com as categorias específicas de projeto 

fechado e projeto aberto. 

Quando analisado pelo escopo geográfico, essa fase do projeto pode ter as suas 

atividades executadas somente no país de origem da empresa, que seria um projeto local ou 

poderia ter atividades executadas em outro país diferente da empresa, no caso um projeto 

global. Para compreendermos como isso ocorre na empresa BETA, foram utilizadas as 

citações coletadas com profissionais da área de desenvolvimento de coleção. Começando pela 

visão quanto ao projeto local, em que a BS_V destaca a atuação criativa do profissional de 

estilo: 

“O projeto da peça começa quando você tem um tema, daí em diante você já 

começa a pirar [sic] na historinha” 
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Mas pode-se observar que para TK_P é mais um processo de gestão das 

atividades realizadas tanto internamente, quanto externamente: 

“Então com tudo planejado a gente começa a fazer os desenhos, a gente manda 

para os fornecedores e eles montam os pilotos”.  

Nessa fase do processo ocorre a necessidade de muitas adaptações, como relata 

TK_M: 

“Por exemplo, ontem tive que ainda desenhar algumas coisas, já com a coleção 

pronta já há um mês. Porque a gente viu que “ah, o mix talvez precise um pouco mais disso, 

um pouco mais daquilo”. Então até o final dá esses ajustes assim”.  

Dentro do processo utilizado pela BETA, a relação com os fornecedores é muito 

importante nessa fase de projeto, como destaca BC_J sobre a proximidade que tem com 

fornecedores nacionais de beneficiamento de jeans: 

“Então a gente chama os técnicos de lavanderia aqui e a gente mostra as 

imagens de referência e eles então vão para o laboratório criar as receitas em cima das 

imagens, ou das ideias que a gente passou”. 

Então é possível observar que neste caso, a fase de projeto local tem as atividades 

ocorrendo em uma única localidade. Agora, ao olhar pelo escopo global, o desenvolvimento 

do projeto global precisaria contemplar a realização de atividades fora do país de origem da 

empresa, e como a BETA é uma subsidiária, ocorrem intervenções da unidade global no 

projeto das coleções, como é apontado por TK_P sobre inserção de mini coleções no 

desenvolvimento para teste de produto, alterando o planejamento inicial: 

“A gente está com coleção formada e aí o global decide fazer uma coleção agora, 

que é tipo, vai juntar couro com malha, então eles falam “olha legal isso vai vim [sic] lá para 

frente, então a gente já vai lançar isso agora para na próxima coleção essa junção de couro 

com malha já estar “decimado”, o povo já vai entender o que que é” 

Mas é importante destacar um diferencial observado quanto ao processo que a 

BETA adota de compartilhamento de conhecimentos e tecnologias, uma atividade estimulada 

pela global que influência no desenvolvimento da coleção das subsidiárias, como se vê na 

descrição de TK_P sobre melhores práticas: 
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“A corporação que é mundial vai entrar com um negócio muito forte agora em 

2017. A gente já começou a não usar, tinha o “fitalato”, não sei se vocês já ouviram falar, 

mas a gente usava nas estamparia para fazer o relevo, e a gente teve que parar de usar 

porque ele é cancerígeno, avisaram a gente em 2015, desde lá a gente não usou mais e 

estamos usando um que é sustentável” 

O compartilhamento parece ser uma cultura da organização, como descreve 

TK_M sobre a troca de estampas entres subsidiárias: 

“Há muito essa troca assim, a gente recebe muito e-mail do pessoal de 

Amsterdam, da Ásia, trocando estampa, “olha que legal essa estampa que ele fez””. 

Essa prática virou rotina e faz parte do processo da BETA como um encontro 

realizado anualmente, como escreve TK_M: 

“Tanto que o diretor de estilo está lá agora no que a gente chama de “santi”, 

...ele foi lá mostrar o que a gente fez de inovação, de novo que tem alguma inovação, então 

ele levou essas peças chaves para lá, e todo mundo vai para Nova York também”. 

Ou quando a estilista relata da importância para seu processo de criação: 

“Então há essa troca de descobertas, de peças novas, de tecnologias, tem esse 

processo independente do que cada um está fazendo. Por ser uma multinacional é muito rico 

isso, é muito legal”. 

Gerando reconhecimento entre subsidiárias e suas especializações: 

“Tem esse troca, e eles pegam o que há de melhor assim em cada um, tipo 

Amsterdam é muito forte no jeans, Brasil é muito forte na malha, então, eles já ficam 

esperando, entendeu “olha, fiquem ligados nas malhas do Brasil,....fiquem ligados no jeans 

de Amsterdam”. 

Para BS_V, todo esse processo é supervisionado pela central de Nova York para 

manter alinhamento das coleções e o tema central apresentado na ideação: 

“A unidade de Nova York, eles não controlam isso, controlam mais se está tudo, 

vamos dizer alinhado, se você coloca tudo numa arrara, se as peças do Brasil conversam 



92 

 

com as peças da Ásia, se as peças das Ásia conversam com as peças de Londres, se tudo isso 

poderia estar dentro da mesma loja, mais ou menos é essa a ideia”. 

Mudando o foco para o escopo proprietário, a fase de projetos poderia ser 

realizada somente por profissionais internos da empresa, que é uma atividade de projeto local 

ou poderiam haver atividades realizadas por parceiros externos da empresa, que estariam 

atuando em projeto aberto. Primeiro procurando entender como acontece o projeto fechado na 

empresa BETA, observa-se a prática do estilista que CI_I descreve: 

“Não se [sic] isso é só comigo...eu acho que a parte criativa ela não pode estar 

muito presa, para você conseguir criar, para você conseguir pensar em produtos assim, eu 

gosto de pensar primeiro no produto, montar ele, nem que seja na minha cabeça a princípios, 

e pensar “olha...dessa junção do tecido, da estampa, da técnica, cor e tal, eu acho que ficaria 

muito legal se a gente fizesse a saia, camiseta manga curta, um vestido e uma calça “flair””, 

então alí eu criei o tipo de produto” 

Apontando para uma prática bem individual, CI_I descreve uma perspectiva de 

projeto voltado para atuação interna do profissional, mas nessa fase do processo ocorrem 

maiores interações com outros departamentos internos devida a verificação se a peça piloto 

corresponde a ideia inicial: 

“Aí eu olho e vejo se está como o que eu pensei, pedi para eles fazerem. E a gente 

faz prova de roupa, então a gente prova em modelinhos, no caso criança mesmo que é 

modelinho de prova, e aí a gente faz os ajustes necessários na questão de modelagem, 

localização das estampas, acabamento, melhorar tal coisa, se adequar a medida” 

Essa perspectiva da CI_I para a fase do projeto fechado apresenta as atividades 

internas da empresa quando trabalha com fornecedores para realização dos protótipos de teste, 

envolvendo outros profissionais nas atividades relacionadas a formação de curso do produto: 

“Isso é encaminhado pro fornecedor para ele poder fazer o custo com tudo aquilo 

mesmo, com as alterações que a gente pediu ou não, e é passado também para o nosso 

departamento de compras, daí a comunicação fica entre eles”. 

No caso da empresa BETA, pode-se notar que mesmo havendo a realização de 

atividades por fornecedores, ainda exitem atividades locais a serem realizadas na fase do 

projeto. 
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Porém, observa-se que a fase de projeto da empresa BETA envolve muitas 

atividades externas. Por ter uma forte relação com fornecedores demonstrou atuar com projeto 

aberto. Para reforçar essa observação, TK_M fala sobre a abertura que há para fornecedores 

influenciarem no projeto com sugestões de matéria primas: 

“Eles apresentam para a gente sim. Tipo “ah, esse tecido está bom, com um 

rendimento bom”. Até porque a gente vai lá e conversa com eles, mostra o que é a coleção, o 

que a gente está buscando”. 

Em algumas situações, existe uma aproximação na geração de ideias:  

“Não chega tanto a ser uma tendência, não é uma coisa tão abrangente, mas, tipo 

“ah, uma lavanderia legal que a gente pode fazer uma família”. São detalhes que vão fazer a 

diferença, pequenas melhorias que no final é aquele charme na peça que o consumidor vai 

falar “nossa, como eles fizeram isso?””. 

Pelos relatos, é possível notar que ocorrem ocasiões em que os estilistas solicitam 

aos fornecedores o desenvolvimento de acabamentos que irão compor um diferencial para o 

produto final, como descreve BS_V: 

“Tem várias coisas que a gente liga e fala [sic] “ai, oh, preciso de uma lã que de 

repente absorva suor”... eles vão e te ajudam também, então há sempre uma troca, eu acho”. 

Essa atividade de solicitar ao fornecedor o desenvolvimento de nova técnica 

também é encontrada no discurso da TK_M: 

“No meu caso eu solicito mais. Quando eu vou peço “gente, desenvolve aí umas 

estampas para eu ver”, algumas técnicas de estampa, “desenvolve umas técnicas novas, 

vamos testar isso aqui na lavanderia”; em outro momento, “Daí as vezes tipo eu dou um 

desafio sobrenatural, tipo “se você juntar água com óleo o que vai dar?”. Eles falam assim 

“você é louca TK_M, não dá para fazer isso!!”. Coloco eles em teste”. 

Por fim, nota-se que a fase de projeto da empresa BETA se concentra em 

atividades locais e abertas, já que foram as categorias específicas que obtiveram maior 

recorrência nesta fase da análise. Podendo relacionar isso com o que BC_J relata sobre o 

convívio com fornecedores e o aceite de ideias vinda deles: 
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“Depois de umas 5 ou 6 coleções, o cara já sabe a nossa cara, o que a gente 

gosta, o que a gente não gosta, então uma vez essa relação bem estabelecida ele tem total 

liberdade de falar assim “nossa, eu achei isso daqui a cara de vocês” e mandam para a gente 

apresentar, a gente fala “nossa realmente”, ou pode falar “putz, nada a ver”. 

Por ter a estratégia de manter os mesmos fornecedores por várias coleções, a 

empresa BETA permite aos seus estilistas criarem relações de segurança para 

compartilhamento de conhecimento e ideias, como relata BC_J: 

“Nosso contato com fornecedor é diário, por inúmeros motivos, então assim, é 

muito importante que a gente trabalhe com fábricas que são parceiras, porque mesmo ali no 

desenvolvimento, tem que ser uma pessoa que você tem...que “role” assim um entendimento 

das ideias porque ele é o seu olho dentro da fábrica então é importante que esteja bem 

alinhado e fale “olha, isso daqui tá bacana, isso daqui não está” 

Ou como relata CI_I sobre a confiança nos conhecimentos específicos do 

fornecedor para dar solução técnica a um produto: 

“Eh, fazer com que aquela ideia se materialize. Então ele acaba 

transformando...por exemplo, o que eu vi numa foto ele vai fazer através do know-how dele, 

dos conhecimentos dele, ele vai saber o que ele vai fazer para chegar naquele resultado, e 

muitas vezes na tentativa chega em outros resultados que as vezes ficam mais legais que 

aquela ideia inicial”. 

6.2.5 Análise da Fase de Aprovação da BETA 

No fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), a fase de aprovação é a 

última que antecede a produção, ela é ideal para ajustes e acertos finais entre propostas e 

capacidades produtivas, na qual protótipos, linhas de produção e custos são aprovados. No 

processo de desenvolvimento de coleção essa fase se assemelha à aprovação de peça piloto, 

definição de custo, quantidades e tamanhos a serem produzidos (TREPTOW, 2003; 

MEADOWS, 2013). No estudo do caso da empresa BETA foram utilizadas as categorias 

específicas de aprovação local e aprovação global para analisar o escopo geográfico da fase 

de aprovação; e as categorias específicas de aprovação fechada e aberta para analisar o escopo 

proprietário. 
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No escopo geográfico buscamos analisar como a organização desenvolve 

atividade relacionadas à P&D em contexto Uma aprovação local, pode-se dizer que ocorre 

quando as decisões são tomadas dentro da empresa, como relata BS_V sobre correções nas 

peças pilotos e a seleção “natural” dos produtos imperfeitos: 

“Primeiro nem tudo que a gente imagina fica bonito. O papel aceita tudo, é como 

brinco, 2D aceita tudo, o 3D nem sempre, então tem meia dúzia de coisa que você recebe e 

fala “meus Deus, que que isso?!”, não dá, de jeito nenhum, já vem uma seleção natural os 

produtos que desempenharam e vieram bonitos, e dos que nadaram e morreram “aí na 

praia”. 

A aprovação local da peça piloto no caso da empresa BETA reflete o nível de 

qualidade esperado para seus produtos, como se pode constatar na fala de BS_V: 

“A gente dá uma olhada, por exemplo, vê acabamento, vê modelagem, tem muita 

coisa que vem muito errada, aí você já para e pensa “o trabalho que vai me dar para 

consertar isso não justifica o produto que ele é””.  

O rigor está associado com a perspectiva de sucesso de venda, visto que a 

atividade seguinte é a produção de mostruário para atrair compradores, por TK_M: 

“Teve aprovação da peça piloto, foi para o showroom, o showroom vendeu para 

os lojistas, é feita a compra, é gerado um pedido para a fábrica fazer o pedido geral, pedido 

completo”. 

A aprovação das peças e da coleção fica completa com a atividade de venda do 

pedido realizada por representantes externos, como diz TK_P 

“A BETA não trabalha com “aposta”, trabalha com venda feita”.  

O relato de CI_I deixa claro que essa atividade envolve parceiros externos para 

aprovação do que será comercializado no mercado nacional: 

“Os showroons é quando os lojistas...multimarcas, lojas próprias, inclusive 

nossa...a gente mesmo acaba selecionando o que vai para as nossas lojas próprias, e 

franquias, todas as lojas que vendem BETA, ela vem até o showroom, os representantes de 

cada loja e aí eles selecionam os produtos que eles querem para as lojas deles naquela 
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coleção...nessa seleção eles definem a grade, então tipo “ah, quero tantos no tamanho tal, 

tantos no tamanho tal, ele que define a produção porque durante esse período de venda do 

showroom são feitos os pedidos de todos os lojistas, quando termina o período de venda do 

showroom é fechado o pedido de cada modelo.” 

A aprovação global que ocorre no caso da empresa BETA está inserida no 

contexto de relação com outras subsidiárias e a matriz. As atividades são influenciadas por 

decisões externas. Por afetar a delimitação da produção, as atividades antecedem a produção 

do mostruário, como no relato de PJ_F: 

“Aí a gente tem um dia determinado que o nosso diretor global de estilo vem ver 

toda a coleção, e diz “isso entra, isso não”, “isso trabalha melhor, faz assim, faz assado, 

modifica aqui”, e depois dessa apresentação, a gente prova a roupa, faz as correções de 

modelagem e libera as fichas técnicas para o departamento de compras entrar em contato 

com o fornecedor, começar a negociação e liberar o pedido de mostruário”. 

No relato de TK_M aparece outro momento de compartilhamento de 

conhecimento praticado pela empresa BETA, ao realizar esse acompanhamento das produções 

das peças piloto. No caso a visita vira um ato de aprovação e seleção para direcionar a outras 

subsidiárias as melhores peças: 

“Essa é a troca que existe. Vão para o escritório de Amsterdam e “ah, que jeans 

legal, vamos mandar para o Brasil também para eles terem essa ideia”. Às vezes entra na 

mesma coleção, as vezes não entra, as vezes a gente já fechou a coleção e fala “ah, legal isso 

aqui, vamos guardar para a próxima coleção”, aí é a análise interna se a gente acha que vai 

dar tempo, se vamos correr para dar tempo” 

Ao olharmos para o escopo proprietário da fase de aprovação procuramos 

identificar se ocorreu compartilhamento de conhecimento ou técnica entre empresas, 

fornecedores ou demais parceiros envolvidos no processo, na perspectiva de inovação aberta 

(CHESBROUGH, 2006). Quando a aprovação ocorre com atividades realizadas por 

profissionais da empresa, mesmo que por outra subsidiária, utilizaremos da categoria 

específica de aprovação fechada; quando realizada por profissionais externos da empresa 

utiliza-se da categoria específica de aprovação aberta. 
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Por aprovação fechada, podemos citar como a TK_M descreve as atividades que 

precisa realizar para se certificar que tem um produto dentro dos quesitos antes de dar inicio a 

produção as peças: 

“A gente prova peça, vê se está tudo certo e a gente libera o mostruário”, são 

atividades que necessitam de relações com outros departamentos visto “Junto disso eles 

mandam o custo e é feita a negociação com compra, para ajustar preço, ajustar custo”, 

realizando ações de alinhamento em envolvem custo e qualidade, já que “Às vezes a gente faz 

alguns ajustes na peça, tipo “ah, tá muito cara esse tipo de estampa, vamos usar uma similar 

que é mais barata, ou essa costura está muito cara, essa acabamento está muito caro””.  

Como descrito anteriormente, a visita do diretor global de estilo na fase de 

aprovação, uma atividade que se enquadraria como aprovação fechada realizada por 

profissionais da BETA como disse BC_J: 

“A equipe de Nova York vem, aprova, uma vez que eles aprovaram a gente faz as 

fichas técnicas”.  

A aprovação da global visa reforçar o alinhamento conceitual e de tema 

apresentado na ideação sem perder as características de cada país, como relata CI_I: 

“Se você for para Nova York, for ver o produto que tem lá é diferente do que tem 

no Brasil. Porque o público de lá tem um gosto, digamos assim, e o brasileiro é outro. Isso é 

legal quando a gente junta tudo, que a gente vê da Ásia, Europa, Estados Unidos e 

Brasil,...tudo antes de comercializar já dá perceber”. 

A aprovação aberta é uma atividade que possui alto grau de dificuldade para 

acontecer, visto que a empresa precisaria passar a decisão sobre o seu produto e sua produção 

para parceiros externos à empresa. No caso da empresa BETA, surgiram dois momentos 

associados a aprovação aberta, o primeiro está relacionado ao uso de representantes para 

realizarem a venda das peças projetadas para a coleção, como relata TK_P: 

“A gente trabalha com representante, então a gente faz a piloto, libera e então 

eles fazem o mostruário...O mostruário é exposto no showroom onde o pessoal vem fazer a 

compra”.  

Assim como também relata BS_V: 
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“A gente trabalha com mostruário tá, a BETA ela produz uma quantidade 

inferior de peça antes de entregar a produção, essas peças vão para os representantes, a 

gente tem muita multimarcas, mais de 2 mil pontos de vendas em multimarcas”.  

Um segundo momento está na relação com fornecedores de confecção que 

compram a matéria prima antes do fechamento dos pedidos, como descreve TK_M: 

“Depois da piloto, o fornecedor já comprou a matéria prima, já está com a ilha 

dele toda programada, então é bem difícil mudar no meio assim”. 

Na relação entre os escopos geográfico e proprietários identificou-se que as 

categorias que obtiveram maior recorrência para a fase de aprovação foram associadas a local 

e fechada, descrevendo assim uma fase mais voltada para atividades realizadas no país de 

origem da empresa, e praticada pelos profissionais da empresa. No relato de BS_V, percebe-

se que as decisões que precisam ser feitas pelo estilista envolvem objetivos da empresa e o 

contexto que se envolve: 

“Tem a segunda parte que é bater em compras, que a questão de preço e custo, 

essa é a maior seleção de todas,...vê o custo, faz todo mark-up da empresa e vê se justifica o 

produto lá na ponta, tudo isso é feito junto na verdade, o departamento vem com a gente e 

fala “BS, esta camisa ficou 800 reais” “não, não vale, você olha para ela e não vale 800 

reais”, “então tá, vê o que você consegue fazer”, aí a gente tenta mudar a estrutura de 

produto, acabamentos, as vezes até o tecido, a gente vai tentando dar um “pulo” para chegar 

em uma coisa aceitável num preço, num custo acessível para a empresa”. 

6.2.6 Análise da Fase de Produção da BETA 

Chegando na última fase do fluxo de inovação, estão as associações com 

atividades de quantificação de peças a produzir, ajustes de custos e de linha de produção, 

fabricação das peças, distribuição e comercialização (WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). No 

processo de desenvolvimento de coleção adotado pela moda, é a fase de produção das 

atividades de variações dos tamanhos das peças, ajustes na linha de produção, preparação no 

ponto de venda, comercialização e divulgação (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). Para 

contemplar o escopo geográfico do estudo, foram usadas as categorias específicas de 

produção local e produção global; já para o escopo proprietário, são as categorias específicas 

de produção fechada e produção aberta. 
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A produção local na empresa BETA pode ser compreendida pelo uso de 

terceirizados para confeccionar as suas coleções, visto que a empresa não tem fabricação 

própria, decorrente a isso encontramos várias afirmações dos profissionais quanto ao uso de 

confecções nacionais, para TK_P: 

“A produção é toda brasileira, e é toda concentrada no Sul”. 

Para a linha de produtos femininos de PJ_F: 

“Produção posso te dizer que é muito no Rio, interior de Minas, São Paulo e no 

Sul, entre Paraná e Santa Catarina”.  

A escolha dos fornecedores está associada com as especializações e capacidades 

como relata TK_M: 

“A produção de Santa Catarina, eu vejo que a malha lá é muito mais forte, assim. 

Tanto que meus fornecedores estão todos lá, tenho só dois aqui. Então, e para cá é mais o 

plano, para cá, para Minas”.  

Entretanto, pelo depoimento de BS_V, o uso de produção local é uma política da 

empresa BETA: 

“A BETA hoje ela quase não importa, ela é uma empresa que produz quase tudo 

nacional, tem meia dúzia de itens que são importados..., é uma política da casa, a BETA 

nunca teve esse perfil de importar a coleção inteira”.  

Além da produção, a comercialização desta subsidiária também está concentrada 

em atender o mercado brasileiro, fazendo uso de diferentes estratégias comerciais, como 

relata PJ_F: 

“Comercialização no Brasil inteiro, são quase 3 mil pontos de venda, entre lojas 

próprias, franquias e multimarcas”. 

Para analisar a produção global da empresa BETA foi necessário olhar para as 

importações que ela realiza, como descreve BS_V, a estratégia de importação adotada faz uso 

de empresa nacional para intermediar a relação da produção: 
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“A gente contrata um fornecedor, e esse fornecedor terceiriza o serviço de 

importação. A gente não faz isso diretamente, a gente já compra nacionalizado, essa é a 

conclusão, 95% da nossa coleção é nacionalizada, então não tem muita coisa internacional 

não”. 

Segundo justifica CI_I essa estratégia é utilizada pela falta de capacidade 

tecnológica existente nas confecções nacionais:  

“Coisa que a gente não imagina “nossa já tem isso pronto, caramba” que rápido, 

mas não é fácil trazer para dentro, as vezes tem um pouco de dificuldade porque a gente não 

tem tanto desenvolvimento tecnológico nas nossas tecelagens nacionais, e para ter aquilo vai 

ficar super caro, as vezes a gente pode fazer um produto importado, posso comprar um tecido 

que faça todas essas outras coisas e seja de outro país, eu posso, mas tudo é muito caso a 

caso”  

Na empresa BETA há linhas que são produzidas somente por fornecedores 

internacionais, segundo relata TK_P: 

“O underwear é global. O underwear é feito no Peru, o que é feito no Peru é 

distribuído no mundo inteiro. O underwear é global”. 

Nessa relação global entre subsidiárias e fornecedores apareceram situações em 

que a BETA realiza compartilhamento de produção, como relata BS_V:  

“A gente trabalha fornecedor internacional, eu acho que hoje o que a gente tem é 

de zíper só, a gente tem alguns fornecedores que a gente iniciou agora que são alguns 

fornecedores internacionais da BETA, da BETA “de fora”..., mas é novo, é um processo 

novo”. 

Em outro comentário, observa-se que também ocorre a situação de produção com 

fornecedores globais, fazendo uso de processos anteriores adotados por outras subsidiárias, 

como relata BS_V: 

“Às vezes eles mandam, a gente recebe né todo o book lá, “ah, a gente vai usar 

essa, e essa e essa mochila”, eu vou lá e vou tentar fazer, não consegui atingir a expectativa, 

ai a gente vai lá e entra em contato com fornecedor “quanto é que está esse produto? E tal”, 

aí a gente compra diretamente produto deles”. 
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Olhando para o escopo proprietário, a empresa BETA não tem confecção própria. 

Foi necessário analisar a produção fechada olhando para outras atividades relacionadas, e 

identificou-se que as atividades de controle de qualidade exigem bastante a atenção dos 

profissionais dos estilistas, como relata TK_P: 

“A gente faz uma inspeção super rígida, a gente controla pedido, aparecemos de 

surpresa em nossos fornecedores para controlar o máximo possível para não cair nessas 

desgraças”. 

Observa-se também a existência de atividades relacionadas com compliance, já 

que a marca BETA atrai falsificadores por seu status global, existe atuação do jurídico da 

empresa no controle contra cópias que estão no mercado, como relata TK_P: 

“Tem lojas que o jurídico manda o pessoal ir comprar peças e traz para a gente 

ver se é falsificado ou não...Tem uma equipe só para isso, fica atuando, vai atrás, fecha loja, 

o pessoal abre de novo, mas tem “camelô”, tem “25 de março”, é quase incontrolável, mas a 

gente tem uma equipe só para isso que fica direto fazendo laudo e processos”. 

A atuação do compliance da marca é uma atividade que envolve muitos 

departamentos da empresa BETA, como destacada TK_M: 

“Nosso compliance visita à fábrica, tem que ter o selo da ABVTEX, então a gente 

tem que ir lá ver se ele está com tudo em dia, com tudo, ambiental, jurídico, financeiro”.  

O rigor de atuação do compliance da marca também é comentado por PJ_F: 

“Então, a gente tem um departamento aqui, que é um departamento de 

compliance que é “rigorossíssimo”, eles fazem auditoria nos fornecedores, eles pedem tudo, 

nota fiscal, carteira de trabalho dos funcionários, normas de segurança eles verificam se está 

tudo ok.” 

Sobre a produção aberta, ela se concentra diretamente na terceirização para 

confecções tanto nacionais, quanto internacionais, como relata CI_I:  

“A gente trabalha com fornecedores da China, a gente trabalha com 

fornecedores do Uruguai também para casaco e tal, China tricô, é...dependo do produto que 

vale a pena assim, sabe...e também não pode ser...as vezes é uma coisa meio básica, então um 
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tricô básico ele pode ser feito o desenvolvimento bem antes de eu estar naquele processo 

criativo enorme.” 

Nessa utilização de fornecedores, parece ser necessário saber direcionar a 

produção como relata TK_M: 

“Os meus fornecedores são bem específicos, cada um faz uma coisa. Um produto 

ou outro que todo mundo faz com o mesmo fornecedor, mas é muito raro”. 

Nota-se que a produção global esbarra na relação de benefício pelo custo, quando 

é considerado fazer uso de fornecedor internacional, como constata CI_I: 

“Tem coisas que ficam devendo, mas para a relação custo benefício, até porque a 

importação envolve um mínimo muito alto de produto, ou uma demora, então o processo até 

chegar no Brasil, a gente perde o time de vender”.  

Porém, uma característica percebida, é que pelo fato da BETA ser uma subsidiária 

de uma marca internacional, ocorrem atividades de troca de projetos e produções entre as 

subsidiárias e exportação de coleção como relata CI_I 

“Já aconteceu de coleção do Brasil, ou produtos que eles gostaram do Brasil, a 

gente acaba produzindo e manda para lá”. 

No geral a empresa BETA apresentou maior recorrência de atividades de 

produção local e aberta, atendendo ao escopo geográfico com intensa atuação dentro do 

Brasil. Com moderada, porém focada atuação de compartilhamento no escopo proprietário. 

Resultando em atividades que estão mais associadas a atuação e relação com fornecedores 

para a produção das coleções, como podemos notar na ponderação de CI_I: 

“Às vezes vale mais a pena a gente fazer aqui do que a gente importar, sendo que 

aqui a gente tem um dinamismo muito maior”. 

A escolha pela produção nacional é a opção mais viável para BC_J: 

“A gente optou por trabalhar com fornecedores nacionais, numa junção de custo, 

o mínimo mais baixo de peça, relação mais próxima e preço”. 
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Para conseguir atender ao mercado TK_M acredita que manter os mesmos 

fornecedores qualificados entre coleções é mais garantido: 

“A gente procura manter os mesmos, e tenta não abrir mais por causa da 

“ABVTEX”. Quanto mais você abre fornecedores, mais subcontratados, você fica mais 

exposto a alguma coisa dar errado”.  

Como também encontra-se concordância da CI_I quanto ao uso de poucos 

fornecedores nacionais ao invés dos internacionais, como relata: 

“A gente consegue ter realmente um controle maior, porque a gente acompanha 

mais de perto, é diferente de ter uma fábrica lá na China que você tem informação, 

mais...não dá para você ir lá e ver...pegar o avião rapidinho e estar lá no sul, numa fábrica, 

tentando ajudar a resolver ou alguma coisa do tipo. Lá na China é diferente, você demora 

pelo menos só o tempo de viagem...já impossibilita isso”. 

6.2.7 Validação nos Dados da Empresa BETA – análise inter-caso 

Assim como na empresa APLHA, foi utilizada a análise de concordância Kappa 

para verificar se as opiniões dos entrevistados são divergentes ou similares. Na Tabela 13, 

estão os entrevistados e suas opiniões quanto ao processo de desenvolvimento de coleção no 

escopo geográfico e proprietário. E, fazendo uso de códigos para identificar os padrões de 

combinações possíveis, percebe-se que os entrevistados da empresa BETA usam formas 

diferentes no processo para as suas linhas de produtos.  

Quantide de. Quotations por entrevista 

Categorias 

Específicas 

TK_P 

BETA 

TK_M 

BETA 

PJ_F 

BETA 

BS_V 

BETA 

CI_I 

BETA 

BC_J 

BETA 

Ideação 2 2 2 2 3 3 

Seleção 4 4 4 4 4 4 

Projeto 5 3 4 3 4 3 

Aprovação 5 4 3 4 4 4 

Produção 4 3 3 4 3 3 

Tabela 94 - Agrupamentos das Recorrências de Categorias Específicas da Empresa BETA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Conforme apresentado na Tabela 14, são poucas as ocasiões que os entrevistados 

apresentam concordância quanto ao processo, como por exemplo, na fase da ideação, quatro 

entrevistados descrevem-na no escopo global-fechado, enquanto que para outros dois seria 

local-aberto. Para a fase de projeto as opiniões se divergem entre duas para local-fechado, 
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contra três local-aberto, com um neutro. Na fase de aprovação, a maioria opta por local-

fechado, contra um local-aberto e outro neutro. Enquanto que para produção, volta-se na 

discordância de maioria local aberto contra dois local-fechado. A única fase que apresentou 

total concordância entre os entrevistados é a de seleção, ao buscar possível relação com a 

estratégia da empresa, por BETA ser uma subsidiária da marca internacional precisa adaptar 

todo um conceito de produto para o mercado nacional de consumo e estilo. 

Análise Kappa da empresa BETA 

 
TK_P TK_M PJ_F BS_V CI_I BC_J 

TK_P 0,000 0,250 0,250 0,444 -0,053 0,048 

TK_M 0,250 0,000 0,375 0,688 0,333 0,667 

PJ_F 0,250 0,375 0,000 0,063 0,333 0,000 

BS_V 0,444 0,688 0,063 0,000 -0,071 0,375 

CI_I -0,053 0,333 0,330 -0,071 0,000 0,615 

BC_J 0,048 0,667 0,000 0,375 0,615 0,000 

Tabela 105 - Índice Kappa Geral Intra-casos da Empresa Beta 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Utilizando o método Kappa de análise, encontram-se os valores de concordância 

entre os entrevistados quanto ao processo adotado para o desenvolvimento das coleções no 

escopo geográfico e proprietário. Na Tabela 15, os valores estão apresentados em 

espelhamento cruzado, pode-se notar que a entrevistada PJ_F apresenta os valores mais 

baixos de concordância. Usando a escala de mensuração de concordância kappa, pode-se 

afirmar que valores abaixo de 0,375 colocam os dados de PJ_F em razoável nível de 

concordância com os demais entrevistados. Analisando agora a entrevistada CI_I encontra-se 

uma situação de extremos entre concordância fraca e substancial, pois o valores -0,053 coloca 

CI_I em baixa concordância com o processo adotado por TK_P e BS_V, por outro lado o 

valor de 0,615 dá concordância substancial para com o processo adotado por BC_J, no qual 

discordam se o projeto é local-fechado ou local-aberto. 

Dentre os entrevistados, TK_M e BC_J foram os que apresentaram os melhores 

desempenhos de concordância, entre eles o valor foi de 0,667, considerado um valor 

substancial. Se olharmos na Tabela 13 veremos que entre TK_M e BC_J a única discordância 

na adoção do processo de desenvolvimento está na fase de ideação, variando entre ideação 

global-fechada e local-aberta. BC_J também apresentou uma escala satisfatória de 

concordância para com o processo adotado por CI_I, com o valor de 0,615. Os processos 
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divergem somente na fase de projeto que fica entre local-aberto e local-fechado. A 

concordância que atingiu a maior escala foi entre TK_M e BS_V, com valor de 0,688, este 

resultado é considerado satisfatório e com alto grau de confiabilidade nos dados é possível ver 

que ambos estilistas adotam o processo de desenvolvimento de forma semelhante até a 

produção, divergindo apenas no escopo entre local-fechado e local aberto. 

No geral, diante desse resultado, é possível perceber que das quinze possíveis 

relações de concordância, dez estão de razoável para cima, uma razão de mais de 66% de 

dados confiáveis e precisos sobre o processo de desenvolvimento de coleção da empresa 

BETA. 

6.3 A Empresa SIGMA 

SIGMA é uma marca nacional, que foi fundada em 1988 na cidade de São Paulo. 

Hoje possui aproximadamente 80 lojas próprias em todo o Brasil, não trabalha com franquias 

e nem multimarcas. Faz parte de um grupo nacional de moda que atende mais outros dois 

segmentos de mercado. Não possui confecção interna, e faz uso de diversos fornecedores 

espalhados pelo Brasil para a produção de seus produtos. Oferece produtos voltados para 

homens e mulheres seguindo tendências globais de estilo envolvido por experiência de 

consumo de marca. Essencialmente trabalha com três coleções, tendo aproximadamente 80% 

da produção voltada para urbano, 20% voltado para tendências e a linha jeans que é inserida 

nessas outras duas. 

Para conhecer o PDP da empresa SIGMA foram entrevistados cinco profissionais 

do departamento de estilo e desenvolvimento de coleção. Fazendo uso de códigos para 

identificar os profissionais, os identificamos por: TN_D a gerente de estilo da linha feminina, 

responsável por determinar o conceito e a aprovação das peças para a produção; AD_M 

gerente de estilo da linha masculina, com experiência de atuação em marca internacionais; 

FT_E estilista da linha de malharia circular moda, profissional que apresentou menos tempo 

de experiência da SIGMA; RB_I gerente de desenvolvimento e estilo, desenvolve e também 

negocia a compra da produção dos produtos; e NP_E estilista com sete anos de experiência 

com linha de acessórios, tricô e jeans. As entrevistas foram realizadas no mês de novembro, 

dentro da empresa, em sala de reunião para manter privacidade e liberdade de expressão ao 

entrevistado. As entrevistas foram gravadas com a autorização dos entrevistados, e 

posteriormente transcritas para análise. 
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6.3.1 Resultado da análise de conteúdo para a empresa SIGMA 

Partindo das codificações definidas para análise das entrevistas, Tabela 6, fez-se 

uso das categorias específicas de desagregações do escopo geográfico e do escopo 

proprietário para a identificação das quotations nas entrevistas. Classificando-as nos códigos 

específicos através do software Atlas.ti foi possível gerar modelos conceituais. Na figura 19 

vê-se o resultado obtido para a quantidade de quotations por categorias específicas e suas 

relações com as categorias centrais das etapas do PDP. 

 

Figura 20 - Modelo Conceitual Resultante da Análise da Empresa SIGMA  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

O modelo conceitual gerado representa a relação entre fluxo de inovação de 

Wheelwright e Clark (1992), com as proposições de desagregação do escopo geográfico e 

escopo proprietário. A desagregação do escopo geográfico está localizada na esquerda do 

modelo fazendo uso das categorias específicas de escopo local ou global. Enquanto que à 

direita, têm-se as categorias específicas de escopo fechado e aberto para a desagregação do 

EP. Os valores numéricos que aparecem em cada categoria representam respectivamente, o 

número de quitations encontrada no grupo de entrevistas analisadas, e o número de ligações 

com outras categorias. Destes resultados, o mais relevante para este estudo é a quantidade de 

quotations que recebe uma categoria, indicando maior recorrência nas entrevistas e por 
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consequência no PDP adotado pela empresa SIGMA. Esses dados estão dispostos na Tabela 

15, que apresenta o resultado obtido por entrevistado, ajudando na análise das etapas. Na 

etapa de projeto executado na empresa SIGMA, foram encontradas 37 quotations para o 

escopo fechado e 56 para o aberto, ao relacionar com a tabela veremos que quatro dos 

entrevistados favorecem o projeto aberto, demonstrando aqui um consenso para a execução 

dessa etapa dentro da empresa SIGMA. 

No resultado descrito na Tabela 15, pode-se ver que o PDP da coleção da empresa 

SIGMA favorece a atuação dos escopos geográfico e proprietário com ideação local-fechada, 

seleção local-fechado, projeto local-aberto, aprovação local-fechado e produção local-aberto. 

Esses dados já afirmam que há variação de atuação das etapas com a desagregação dos 

escopos geográfico e proprietário, tendo assim, desagrupamento do PDP da SIGMA. 

Categorias 

Específicas 

TN_D 

SIGMA 

AD_M 

SIGMA 

FT_E 

SIGMA 

RB_I 

SIGMA 

NP_E 

SIGMA 

Total de 

quotation por 

categoria 

Maior 

recorrência no 

processo SIGMA 

1.1-Ideação Local 4 8 2 5 6 25 

Ideação Local 

Fechada 

1.2-Ideação Global 2 2 1 0 2 7 

1.3-Ideação Fechada 9 10 3 5 8 35 

1.4-Ideação Aberta 1 0 0 0 0 1 

2.1-Seleção Local  11 14 5 9 5 44 

Seleção Local 

Fechado 

2.2-Seleção Global  0 0 0 0 0 0 

2.3-Seleção Fechada 10 14 5 9 5 43 

2.4-Seleção Aberta 1 0 0 0 0 1 

3.1-Projeto Local 14 16 13 24 7 74 

Projeto Local 

Aberto 

3.2-Projeto Global 0 0 4 7 1 12 

3.3-Projeto Fechado 8 5 6 14 4 37 

3.4-Projeto Aberto 6 11 13 16 10 56 

4.1-Aprovação Local 7 4 3 6 1 21 

Aprovação Local 

Fechada 

4.2-Aprovação Global 0 0 0 0 0 0 

4.3-Aprovação Fechada 7 4 3 3 1 18 

4.4-Aprovação Aberta 0 0 0 3 0 3 

5.1-Produção Local 11 7 4 3 1 26 

Produção Local 

Aberta 

5.2-Produção Global 5 2 1 0 5 13 

5.3-Produção Fechada 3 6 2 0 5 16 

5.4-Produção Aberta 13 3 5 3 1 25 
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Total de quotations  112 106 70 107 62 457 
 

Tabela 116 - Resultado Quantitativo de Quotations da Empresa SIGMA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Com os dados apresentados na Tabela 16, pode-se entender que o processo de 

desenvolvimento de coleção da empresa SIGMA contempla: i) ideação de produto local-

fechado; ii) seleção local-fechado; iii) projeto local-aberto; iv) aprovação local-fechada; e v) 

produção local-aberta. Não sendo uma atuação linear nos escopos geográficos e proprietários, 

o processo adotado pela empresa SIGMA contempla uma inovação fechada voltada para a 

capacidade nacional, mas faz uso de conhecimentos externos quando relacionado com 

produto. 

6.3.2 Análise da fase de ideação da SIGMA 

A primeira fase do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992) visa a 

realização de atividades que gerem ou auxiliem na captura de ideias, não havendo a 

necessidade de filtrar por alguma característica. Por ser a primeira, essa fase é direcionadora 

para as demais, portanto, influenciadora, necessitando ter uma concentração rica de 

informações. No processo de desenvolvimento de coleção adotada no mercado da moda, há 

atividades que podem ser relacionadas com essa fase, como a captura de comportamento do 

consumidor, estudo da concorrência, analise tendências e novos estilos (TREPTOW, 2003; 

MEADOWS, 2013).  

O escopo geográfico foi analisado pela perspectiva da organização de P&D em 

contexto global. Entretanto, procura-se por atividades de ideação que foram realizadas fora da 

mesma localidade/país de origem da empresa, podendo ser realizada por profissionais internos 

ou externos da empresa. Para identificarmos essas atividades fizemos uso das categorias 

específicas de ideação global para atividades realizadas em outro país, e ideação local para 

atividades realizadas no país da empresa. 

Começando pela ideação local, identificou-se que na empresa SIGMA essas 

atividades são associadas com captura de tendências aplicadas no mercado, já praticadas por 

referências de marcas internacionais e, também, estudos de comportamento de consumidor 

realizado por agências especializadas, como relata FT_E: 

“A gente assina WGSN, tem sites internacionais, blogs também, é... a gente vai 

nas palestras de tendência quando tem da WGSN, nos birôs, site internacionais de marcas”.  
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No relato de TN_D identificamos a regionalização dos envolvidos no processo 

quando ela diz que: 

“As pessoas envolvidas no processo são todas do time de criação. Somos só 

Brasil”. 

Com o relato de AD_M identifica-se a importância da experiência do profissional 

durante a captura de imagens: 

“Observo muito em sites, toda informação que hoje em dia está acontecendo de 

uma maneira muito rápida...E aí nesse caso eu reúno essas informações e como eu estou a 

muito tempo nesse meio, estou há 27 anos no ramo de moda, eu já percebo que o ser humano 

tem um comportamento de “vai e volta”. Coisas que acontecem hoje em dia, em termos de 

moda, de comportamento, de música, de arquitetura, de design aconteceram 20 anos 

atrás...Dentro de todas essas informações, eu procuro encontrar uma história, uma história 

que tenha a ver com o nosso life style”. 

As atividades de ideação da empresa SIGMA se concentram em capturar novas 

informações, não havendo atividades de geração de ideia, isso é decorrente do que é formado 

no mercado de varejo, segundo relata RB_I: 

“Trabalho de varejo a gente precisa sempre correr atrás de informações frescas, 

novas que aparecem para incluir na nossa coleção para não deixar de ter o produto para 

oferecer para a nossa cliente”. 

A ideação global aparece nesse processo por meio dessa atividade de captura de 

ideia, em que os estilistas realizam viagens a países que são referências de marcas geradoras 

de tendência em moda. Os estilistas da SIGMA saem do Brasil para coletar essas informações 

no local, como relata TN_D: 

“Através de pesquisa “in-locun”, quando a gente viaja ou para a Europa ou para 

os Estados Unidos em busca de referências, modelagens e matérias primas”.  

Como eles aplicam tendência em suas coleções, algumas peças são adquiridas 

para usar como referência de modelagem nas confecções terceirizadas, como relata FT_E: 
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“A gente também faz pesquisa, viagem para fora, para ver o que está sendo usado 

lá fora, vitrine, as lojas, a gente compra também peça piloto, então tem sim”. 

Mudando para o escopo proprietário, analisou-se a realização de atividades de 

ideação compartilhada, com informação sendo passada para alguém de fora da empresa ou o 

inverso, de algum parceiro externo compartilhando informação com a empresa, dentro da 

teoria da inovação aberta de Chesbrough (2006). Esse escopo foi analisado por meio das 

categorias específicas de ideação fechada e a ideação aberta. 

Por ideação fechada, são as atividades que ocorrem sem compartilhamento entre a 

empresa e parceiros externos, ocorrendo unicamente pela atuação dos profissionais da 

empresa SIGMA, como pode ser visto no relato de TN_D sobre o desejo pessoal do estilista 

influenciando na pesquisa de tendências: 

“Através de nossos desejos internos, do que a gente se inspira, gosta, gosto 

pessoal, acontece a detecção de macrotendência. Você tem que ter o olho para saber o que 

realmente vai virar moda”.  

Em outro momento, o estilista AL_M reforça o olhar individual do estilista para 

criar um contexto para as informações coletadas: 

“Dentro de todas essas informações, eu procuro encontrar uma história, uma 

história que tenha a ver com o nosso life style”. 

Identificou-se que um ponto importante da ideação fechada está associado com a 

decisão do estilista acreditar em uma tendência, tomando decisão por base de sua expertise 

como relata AL_M: 

“Então você tem que analisar até que ponto isso é real, porque por exemplo, o 

varejo ele lida com cliente no presente, eu já estou fazendo a coleção de verão 2018, bem 

diferente, então até 2018 vai acontecer muita coisa, e de repente o que a pessoa está ...”olha 

esse celular não vendeu muito bem, essa coleção”, mas em 2018 ela vai vender. Então eu 

tenho que analisar até que ponto isso é real porque eu estou vendo, olha “esse celular ele 

não vendeu agora” só que na Europa e nos Estados Unidos é o celular que todo mundo está 

usando, então é óbvio que essa influência vai acontecer. Então ele pode não ter dado certo 

agora no momento, mas se eu acredito naquele produto, naquele item em específico, aquilo 

vai acontecer, eu continuo a insistir. ” 
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Na ideação aberta, é necessário que ocorra o compartilhamento de informações 

entre profissionais internos da empresa com parceiros externos, o tipo de atividade difícil de 

ser identificada nos depoimentos coletados na empresa SIGMA. O que foi encontrado para ter 

melhor correlação está na atividade relata por TN_D de buscar ter acesso a designers de nome 

conhecido para ter como referência de inspiração:  

“Então por isso que é importante que quando você viaja ter acesso que são de 

alguns “designers” porque são eles que fazem toda a novidade de tecnologia, essas marcas 

que trazem novidades de tecnologia de tecido plano, de matéria prima, de malharia. Então é 

importante você ter acesso a isso porque as modelagens dos caras são incríveis, você fala 

“como os caras conseguem fazer isso? ”. 

No encontro entre o escopo geográfico e o escopo proprietário obtive-se maior 

recorrência nas categorias de ideação local e fechada, levando a identificar que o processo de 

ideação da empresa SIGMA tende a favorecer as atividades de coleta de informações 

realizadas por seus profissionais internos, com pouca coleta realizada em outro país, que não 

seja o da localidade da marca. Uma possível relação pode estar associada com a atividade de 

produção de um guia de estilo, chamado de fashion guide, que cabe à gerente de estilo 

elaborar, como descreve RB: 

“Então fashion guide ele é elaborado por nossa gerente de estilo né, ela primeiro 

pesquisa, nós também, né, toda a nossa pesquisa o que nós temos de informação, nós 

passamos para ela”. 

O fato de encontrar mais comentários sobre ideação local e fechada pode estar 

relacionada com a característica da SIGMA não ser uma marca de moda que gera tendência, 

apenas segue as praticadas fora do país, como relata NP_E:  

“Porque como nós somos uma marca “avangar”, é uma marca comercial, então 

é o que a mulher já está usando, não é que ela vá querer usar, nós não somos, tipo...como 

fala...ditadores de tendência, a gente segue uma tendência, então é o comercial mesmo”. 

Por ser uma marca comercial, identificou-se que ao realizar as atividades de 

captura de ideias, os estilistas procuram reforçar a proposta da marca como indica NP_E: 

“Aí a gente vai pegando o que tem a ver com a SIGMA né, já vai escolhendo a 

cara da SIGMA, já sabe a cara daquele perfil de cliente, você vai filtrando essas ideias”. 
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6.3.3 Análise da fase de seleção da SIGMA 

Na segunda fase do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), as 

atividades executadas são voltadas para selecionar e filtrar todas as ideias coletadas 

anteriormente, direcionando para o mercado que a empresa atua, procurando manter as ideias 

que apresentam maior garantia de semelhança e adaptável aos padrões processuais da 

empresa. No processo de desenvolvimento de coleção estas atividades estariam bem 

relacionadas com a seleção das tendências que mais apresentam relação com a marca e seu 

público alvo, dessa seleção é criado guias direcionadores que apresentam o tema da coleção, 

as formas, as cores e mix da coleção (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 2013). 

Buscando analisar as variações presentes dentre o escopo geográfico e o escopo 

proprietário das atividades de seleção na empresa SIGMA, identificou-se que há um consenso 

entre os profissionais do estilo que a fase de seleção ocorra de forma local e fechada. O 

escopo geográfico seguiu a teoria de organização de P&D global e visou olhar para a 

localidade onde a atividade é realizada. Na SIGMA, todas as atividades relatadas pelos 

profissionais ocorrem localmente. O escopo proprietário seguiu a teoria da inovação aberta de 

Chesbrough (2006), visou olhar para o compartilhamento de informação com parceiros 

externos da empresas durante o processo, e na análise foi identificado apenas uma atividade 

de compartilhamento, as demais foram realizadas pela equipe da empresa, sendo em sua 

maioria atividades fechadas. 

A seleção ocorrendo de forma local e fechada, centraliza todas as atividades na 

equipe interna da empresa, colocando os estilistas em posição de supremacia sobre as 

escolhas e filtros das ideias como relata TN_D: 

“Tudo a gente determina, tudo, tudo, absolutamente tudo, tanto é que a equipe de 

estilo precisa ter bastante preparo para ela saber o que ela quer. Nós somos soberanas nas 

nossas decisões, a gente determina o que a gente quer”.  

Isso é melhor compreendido pela perspectiva relata por TN_D ao descrever o 

processo de criação de um mapa da coleção: 

“Então com seis meses antes a gente recebe um planejamento do departamento 

de planejamento, a partir disso a gente transforma esse número em modelos...Então a gente 

constrói um mapa da coleção, e o mix de coleção é assim, você sabe pelo número do 
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planejamento que você recebe quantas peças top em relação a bottons você tem que ter, mais, 

se os tops vão ser mais decote “v”, mas botton, enfim, ou manda “flair” ou manda “seca”, 

enfim isso quem define é o estilo “ 

Complementando essa descrição RB_I descreve como ocorre o processo de filtro 

das ideias e a construção de um instrumento interno que direciona os estilistas no projeto das 

peças que irão compor uma coleção:  

“O fashion guide reúne as tendências de moda e depois tem também o SB guide, 

que o SIGMA guide, que é um filtro de tendências voltada para o nosso público....É o que a 

gente vai trabalhar na coleção. No fashion guide vai constar o tema, as influências, o que a 

gente pretende trabalhar, se for “Grécia ou roma”, qual vai ser o tema da coleção que a 

gente vai trabalhar, daí as influencias, referencias de shape...É um guia para a linha SIGMA 

feminina, para todas as estilistas, então o SB guide reúne tendências para malharia, retilínea, 

jeans, tecido plano, para todas as linhas da SIGMA feminina, para cada coleção tem um SB 

guide...a nossa gerente de estilo recebe o número de peças que tem que ter na coleção “x” 

calças, “y” blusas, e aí isso é dividido em entradas mensais, cada entrada mensal tem 

vários...o que a gente chama de armários, nós trabalhamos com mapa de coleção, que ele é 

bem visual, tem imagens, é só simbólico,” 

Havendo a centralização nos estilistas, é necessário que eles sejam bem 

qualificados para realizarem os filtros corretos, como descreve AD_M sobre o mercado 

masculino: 

“Eu acho que é a experiência, conhecimento do que é o meu público alvo, acho 

que são essas duas coisas. Experiência e conhecimento. Eu acho que eu conheço muito bem o 

mercado masculino, eu conheço muito bem o consumidor Brasileiro”.  

Estando capacitados com experiência e conhecimento de mercado, conseguem 

tomar decisões finais para a elaboração do mix de produto/mapa de coleção, direcionadores 

do projeto:  

“A gente analisa como foi o giro de certas linhas, de certos produtos na coleção 

passada é passado esses números para uma forma bem analítica para mim, e aí, eu analiso 

com o meu olho de moda. Porque por exemplo, eu posso...na coleção passada não existia a 

calça moletom, então eu não tenho esse item para analisar, para eu colocar no meu mix de 
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produtos. A partir desse ano a calça de moletom vira um grande item de venda, então é uma 

coisa nova e eu incluo”. 

 

6.3.4 Análise da Fase de Projeto da SIGMA 

Essa é a terceira fase do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), na 

qual ocorrem atividades de projeto dos produtos, como desenho, prototipagem, testes de 

usabilidade, revisões técnica e estudos de variações. No processo de desenvolvimento de 

coleção, essa fase leva a execução de atividades de croquis das peças, confecção das peças 

piloto, revisões, desenho de ficha técnica e modelo final (TREPTOW, 2003; MEADOWS, 

2013). Para realizar a análise desta fase olhamos para variações do escopo geográfico e do 

escopo proprietário. 

No escopo geográfico, analisamos como as atividades de projeto ocorrem pela 

perspectiva de localidade, que analisa as atividades pela visão da teoria da organização do 

P&D global. No caso da empresa SIGMA, identificou-se o projeto local em atuações dos 

estilistas, que transitam entre a empresa e a relação com fornecedores, como relata TN_D: 

“Então cada peça do mapa tem uma posição, e cada estilista é responsável por 

suas posições. Nessas posições eles têm que sair em campo para desenvolver seus produtos e 

me entregar as peças desenvolvidas para eu aprovar para ser feita a compra”. 

Aqui, os estilistas necessitam sair da empresa para desenvolver os produtos. Neste 

caso, cabe a eles adaptarem os produtos e o mapa de coleção para o mercado nacional, na 

direção dada por TN_D: 

“É obvio que em cima de uma piloto você faz um monte de coisa, transforma para 

o shape...para a mulher brasileira, você tem essa releitura de acordo com cada marca, com 

cada cliente”.  

Identificou-se que havendo a necessidade do fornecedor para desenvolver as 

primeiras peças, os estilistas como RB_I realizam essa intermediação entre empresas: 
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“Então nós saímos com isso em mãos e vamos para os fornecedores, e aí os 

fornecedores vão pilotar essa peça, falo fornecedores porque nós compramos produto 100% 

acabado, não compramos nada aqui, nem aviamento, etiqueta, tecido, nada”. 

Para AD_M, essa busca por fornecedores qualificados esbarra no que está 

disponível no mercado:  

“Então assim, eu tenho empresas espetaculares, sabe em termos de qualidade, de 

modelagem, de design, espetaculares. E têm empresas que são muito ruins que infelizmente 

eu tenho que trabalhar com elas, porque não tem outras”. 

Ainda dentro do escopo geográfico, ocorrem as atividades de projeto global, em 

uma ou mais localidades diferentes da empresa. Como descrito, nesta fase o estilista necessita 

realizar visitas aos fornecedores para ter as peças pilotos, em contexto global é necessário 

fazerem uso de importadores, como relata RB_I sobre trabalhar com representantes de 

confecções internacionais: 

“A gente vai até o fornecedor, seja um escritório aqui em São Paulo, ou em outro 

local, porque esses importadores trabalham com muitas fábricas, então já chegou da gente ir 

até a China por exemplo, nessas fábricas, mas hoje em dia a gente vai nos escritórios que 

eles têm um bom acervo de peças deles”. 

Um diferencial que constatado é que para tralharem com importadores, necessitam 

mudar o cronograma do processo, antecipando as atividades como relata RB_I: 

“O internacional não participa desse calendário. Ele precisa de uma maior 

antecedência, geralmente um ano”.  

Gerando uma cadeia de modificações, em que o uso de importadores não permite 

fazer uso do mapa de coleção projetado com uma previsão de seis meses, mas de um ano, o 

que leva a restrição do tipo de produto que pode ser importado, como descreve RB_I: 

“A gente faz esse desenvolvimento de peça que não tem assim, vai, tanta 

influência de moda, que a gente acrescenta no nacional por questão de tempo, e peças que a 

gente não consegue desenvolver aqui, como casado de lã, jaqueta de PU, sabe, esse tipo de 

produto que no Brasil...ou se desenvolver aqui vai ficar muito caro, ou não tem maquinário 

para fazer esse tipo de peça”. 



116 

 

No escopo proprietário, procura-se por atividades compartilhadas. Começando a 

análise desta fase pelo projeto fechado, pode-se constatar que na SIGMA as atividades 

fechadas estão concentradas na execução das decisões que os estilistas tomam para dar forma 

às peças da coleção como relata TN_D: 

“Então as peças são um guide para o que é novidade de moda no mundo, mas não 

que eles são replicados aqui no Brasil, elas precisam ter o trabalho do time de estilo até para 

fazer essa transformação em si mais comercial”. 

As decisões dos estilistas na fase de projeto são os novos direcionadores para se 

chegar a peça final, como descreve AD_M: 

“A gente desenvolve um modelo, faz o design de uma peça de roupa e passa para 

o fornecedor e fala “você vai usar esse tecido, esse botão, este forro, para fazer este desenho 

aqui”. Fornecedor vai lá e faz”. 

Identificou-se nessa análise, que a estrutura da SIGMA só contempla 

departamentos de controle e criação como relata FT_E: 

“Aqui a gente só tem interno a parte da engenharia, a gente só mede aqui e prova, 

mas a gente não corta, não costura, não faz nada aqui dentro. Não tem pilotagem”. 

Por isso usa-se fornecedores para realizar as peças pilotos e a produção. Como 

parte desses instrumentos de controle, realizam um comitê para aprovação das roupas, 

podendo ser uma atividade decorrente do uso de muitos fornecedores, os estilistas da SIGMA 

geram documentos de registros técnicos das peças como relata RB_I:  

“Comitê é quando eu vou apresentar essas pilotos, eu e todas as estilistas, para a 

nossa gerente de estilo, para o nosso diretor, e eles vão validar ou não...Depois do comitê, as 

peças validadas, elas vão para a prova de roupa para gente já poder passar para os 

fornecedores todas as alterações de modelo, de modelagem, matérias primas definidas, 

porque tudo isso influencia no custo...Então depois da prova de roupa a assistente de estilo 

prepara as fichas técnicas com todas as informações super detalhadas, que é com isso que os 

fornecedores poderão fazer os custos que é passado para a área de compras”. 

Analisando pelo processo aberto do escopo proprietário, atividades de projeto 

seriam executadas por fornecedores ou poderia haver algum auxílio nesta fase. No caso da 
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empresa SIGMA, constatou-se que a abertura para compartilhamento está concentrada na 

terceirização da confecção das peças pilotos como relata TN_D: 

“Nós não fabricamos as nossas peças, a gente compra tudo terceirizado, a gente 

tem muito acesso ao que as empresas estão fazendo né”. 

Havendo espaço para os fornecedores atuarem nas definições técnicas das peças, 

como alguns relatos dos entrevistados. Para TN_D, os fornecedores têm espaço para colaborar 

no projeto das peças: 

“Depende de que tipo de parceria, as ideias de fornecedores sim, são sempre 

bem-vindas, se eles têm sugestões de tecidos que custam menos, se eles têm parceiros que 

conseguem uma melhor negociação”. 

Segundo AD_M, os fornecedores já auxiliaram com ideias para modelagens: 

“Muitas vezes os fornecedores vão nos dar ideia de modelagens, “aí, olha eu 

acho que a modelagem deveria ser feita assim porque vai simplificar a produção, o custo 

desta peça vai ficar mais barato””. 

Para NP_E, a linha de jeans é mais aberta para colaborações por questões técnicas 

do material: 

“No jeans tem as técnicas de lavanderia que eles com certeza nos contribuem, 

eles estão lá no dia a dia lavando o jeans, eles sabem “não, esse jeans não vai aguentar, vou 

fazer um lavagem mais leve,...não, esse pode””. 

Na perspectiva da FT_E, essa colaboração acontece com o tempo de trabalho: 

“É superimportante assim...algum acabamento...eles já vão trabalhando com a 

gente e vão conhecendo um pouco a nossa mão, os acabamentos que a gente costuma 

utilizar”. 

Mas para os fornecedores conseguirem atender às expectativas da equipe de 

desenvolvimento da SIGMA, é necessário se enquadrarem nos quesitos de qualidade da 

empresa, como descreve AD_M: 
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“Porque assim, existe uma linha de qualidade da criação em termos de 

acabamento e qualidade que qualquer fornecedor que começa a trabalhar com a gente 

recebe um manual de qualidade que tem que ser seguido. Então assim, existe uma definição 

para o ponto, para a costura, para o acabamento, para a cobertura, para o encolhimento, 

existe toda essa definição pré-fixada pelo controle de qualidade. Então por exemplo, se eu 

começo a trabalhar com fornecedor de camiseta hoje, ele vai receber o manual de como fazer 

a nossa camiseta, com as medidas e regras de qualidade e acabamento”. 

Na análise geral dessa fase de projeto, os estilistas da empresa SIGMA 

apresentaram uma perspectiva de atuação local e aberta nos escopos geográficos e 

proprietários. Constatou-se isso pela maior recorrência de relatos de atividades de 

compartilhamento entre fornecedores locais, mesmo havendo fornecedores internacionais, os 

locais apresentarem maior recorrência de interação com o processo da empresa. Uma 

sequência de relatos da estilista RB_I apresenta a característica da aproximação com o 

fornecedor como um fator determinante para o sucesso no desenvolvimento da coleção: 

“Com o mapa em mãos nós vamos para os fornecedores para desenvolver cada 

modelo do mapa, e aí os fornecedores fazem essas pilotos, entregam para a gente, e aí a 

gente apresenta para o comitê. ” 

“Nós fazemos esse guide para ter um caminho para seguir, logicamente a gente 

vai nos fornecedores tanto nacionais quanto importados, e a gente olha a pesquisa deles, mas 

sempre seguindo o que nós aqui dentro definimos como pesquisa, entendeu. ” 

“Quando eu vou fazer o desenvolvimento. Eu prefiro ir até as confecções, 

entendeu. Então lá eu converso diretamente com a modelista, se tiver algum problema de 

acabamento posso conversar com a piloteira, entendeu”  

“Então eu prefiro ir lá, as vezes eles têm uma pesquisa de aviamento, de rendas 

para me apresentar, por isso eu prefiro ir para ter mais acesso às informações e poder fazer 

um desenvolvimento melhor né. ” 

6.3.5 Análise da fase de aprovação da SIGMA 

A quarta fase do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), serve para 

determinar se um produto segue ou não para a produção, sendo assim exige muitas atividades 
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relacionadas às certificações e comprovações do produto para com o processo de produção e a 

adaptação ao mercado.  

Buscou-se por comentários e citações entre os entrevistados que apresentassem 

como a empresa SIGMA realiza as atividades de aprovação dentro do escopo geográfico e 

proprietário. Mas, constatou-se que em sua maioria, as atividades relacionadas com aprovação 

ocorrem de forma local e fechada, sendo realizada pelos profissionais da empresa sem 

transitar para outros países. Conforme observado na análise das entrevistas, isso ocorre por 

dois motivos: controle de qualidade e controle dos pontos de venda. Para FT_E esse controle 

já começa logo após a realização do comitê:  

“Daí após esse comitê das peças que foram aprovadas a gente dá para a 

engenharia para fazer toda...tirar medida das peças, medir todas as peças pilotos para a 

gente poder provar e fazer todos os ajustes necessários, ajuste de medida, ajuste de 

modelagem para passar para esses fornecedores. ” 

O controle sobre a qualidade do produto prossegue com os ajustes finais da peça 

final e a liberação de compra da matéria prima por parte dos fornecedores, como relata RB_I: 

“Quando compras fecha com o nosso fornecedor, assinamos pré-pedido com a 

diretoria. O pré-pedido autoriza a compra de matéria prima. Então com esse pré-pedido ele 

pode comprar tecido, aviamento, tudo”.  

Identificou-se que a definição final, quanto a aprovação da peça, acontece com o 

“lacre” da amostra de pré-produção, chamada de APP, no relato de RB_I, ela descreve como 

estas atividades se relacionam:  

“Já com todo material em casa ele vai montar uma peça para mim com todos os 

materiais, tecidos, aviamentos e etiquetas definidos na ficha técnica e vai me entregar essa 

peça”. 

“Essa peça passa por todos os setores aqui dentro, engenharia de produto que é 

a modelagem, estilo e controle de qualidade, os três setores conferem para ver se a peça está 

vestindo de acordo, para ver se está dentro da tabela de medidas, se está com todos 

aviamentos, tecidos corretos, e o controle de qualidade, se o tecido está esgarçando, se solta 

tinta, se encolhe quando lava, eles fazem teste de lavagem aqui dentro, para garantir que a 

gente não vai ter nenhum problema com essa coleção”. 
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“Controle de qualidade passou um e-mail dando “ok”, fornecedor pode começar 

a produzir. Então só depois da APP aprovada que ele pode começar a produção dele, 

entendeu”. 

Em relação ao fator de controle sobre o ponto de venda, constatou-se que na 

entrevista com a AD_M, que a empresa SIGMA não trabalha com franquias e multimarcas, 

mantendo o controle sobre as estratégia dos pontos de vendas, definindo assim quantidade de 

produção com um prévio plano de venda:  

“Como nós somos donos das nossas próprias lojas nós estipulamos a quantidade 

de peça que tem que ser comprada. Então por exemplo, eu faço esse celular, eu quero ter 5 

mil peças desse celular, porque nós somos donos das nossas lojas. Agora uma empresa que 

trabalha com multimarca e franquias, eles dependem de um pedido, porque geralmente essas 

empresas trabalham com loja próprias, multimarca e franquias. Então eles só podem emitir o 

pedido depois da compra de próprias, multimarcas e franquias. E muitas vezes as próprias e 

as franquias não compram. Então aí, as vezes esse produto, ele acaba sendo tirado da 

coleção porque não atinge a venda necessária para se entrar em produção. No nosso caso 

não, tudo que nós criamos é produzido”. 

6.3.6 Análise da fase de produção da SIGMA 

A produção é fase final do fluxo de inovação de Wheelwright e Clark (1992), no 

qual as atividade são voltadas para a fabricação e produção dos produtos, sendo também 

realizadas a distribuição e a adequação no ponto de venda. Neste estudo, será analisado como 

se comporta a fase de produção da empresa SIGMA sob a ótica de atividades relacionadas 

com escopo geográfico e escopo proprietário. 

Para o escopo geográfico, começando pela produção local, analisamos que as 

atividades descritas pelos entrevistados vão além da terceirização da produção, havendo 

maiores atuações voltadas ao controle de qualidade e suporte para equipe de vendas. Como 

relata TN_D, a equipe de estilo cria um material de auxílio para vendedores:  

“A gente faz os treinamentos para o time de vendas, a gente tem uma plataforma 

onde a gente é gravado, a gente faz o desfile técnica onde a gente explica cada roupa, 

matéria prima, a modelagem, tudo...eles tem bastante informação para poder ter argumento 

de venda”. 
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Como as lojas são de propriedade da marca SIGMA, a orientação sobre o controle 

de estoque é realizada pela equipe de estilo, que distribui as coleções nas lojas por períodos, 

para manter a circulação de produtos que atrai clientes, evitando problemas de estoque, como 

no relato de AD_M: 

“Para criar giro dentro da loja, porque se chega a coleção inteira na loja não 

cabe. Então assim, a gente tem uma coleção, por exemplo, coleção de inverno, fevereiro, 

março, abril, maio e junho, tá. “Fevereiro vou trabalhar com branco e preto, março eu vou 

trabalhar com azul e branco, abril vou trabalhar com vermelho e preto, maio vou trabalhar 

com laranja e azul. Em fevereiro eu tenho 15 itens, em março eu tenho 30 itens, em abril eu 

tenho 50 itens”, e a coleção é distribuída dentro desses 50 itens eu tenho 10 camisetas, 10 

camisas”. 

Outro ponto de atuação local da empresa está no controle sobre de qualidade das 

peças entregues pelos fornecedores, como relata TN_D: 

“Porque a gente tem um controle de qualidade que a partir do momento que 

recebe a produção ele avalia se as peçsa entregues na produção estão de acordo com as 

peças lacradas pelo time de estilo e de engenharia”. 

Agora, analisando a produção pelo escopo geográfico global encontramos mais 

atividades de que envolvem relação com confecções internacionais especializadas, como 

relata TN_D sobre as diferenças de capacidade tecnológica: 

“É maravilhoso, realmente é um mercado que no Brasil a gente está muito aquém, 

muito. Então na China, na Índia, na própria Turquia, tem vários lugares que tem uma indústria 

muito mais avançada do que a Brasileira, mão de obra especializada, tudo”. 

Aqui não foi relatado nenhuma atividade, mas já se entende porque uma empresa 

como a SIGMA faz escolhas por importação de produção. Entretantom a produção 

internacional traz alguns problemas para o processo da empresa, como podemos ver no relado 

de AD_M:  

“O que acontece é que quando é feito assim...internacional... Uruguai ou na 

China, a coleção é feita com mais antecedência, não dá para fazer o mesmo time que aqui, 

tem o tempo de embarque, então o processo é muito mais demorado, tem que ser feito com 

mais antecedência”. 
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Outra dificuldade de usar confecções internacionais é a redução que traz para o 

controle de qualidade dos produtos, AD_M comenta sobre uma peça produzida errada que 

teve baixa comercialização: 

“Na coleção de inverno passado eu fiz um blazer fora do Brasil, né, que é uma 

empresa italiana e tudo mais, mas que produz na China, e o blazer foi entregue de uma 

maneira diferente da que eu criei. Então o que acontece, é uma coleção que veio inteira da 

China, entendeu, e o processo de devolução disso é tão complicado que a gente preferiu 

aceitar, e o blazer não vendeu nada porque o tecido estava errado, vendeu super mal”. 

Mas parece que mesmo com essas dificuldades, ainda há motivos que levam a 

utilização de confecções internacionais no lugar das locais, como relata TN_D:  

“A origem de onde vem a mercadoria não importa, o planejamento é o mesmo, o 

número de SKU’s é o mesmo, mas, às vezes, têm melhores negociações, uma, porque lá fora 

tem matérias primas que aqui não se tem, então lá fora tem maquinários que aqui no Brasil 

não existe, porque a maioria da nossa indústria está sucateada”. 

Mudando para o escopo proprietário, a produção fechada apareceu em 

comentários mais associados aos auxílios que a equipe de estilo oferece para a equipe de 

vendas, já que não há produção interna na SIGMA. O auxílio às vendas é por meio de 

conselhos e informações sobre os produtos desenvolvidos para informar aos consumidores, 

como relata TN_D: 

“Temos contato com o consumidor, a gente fica a disposição para falar com eles, 

até a equipe de vendas gosta muito, porque além de dar conselhos e ajudar na venda, nós 

temos ferramentas sobre cada produto melhor do que ninguém”. 

Assim, como também ocorre da equipe de vendas auxiliar a equipe de estilo 

informando sofre desempenho de vendas, como aparece no relato de TN_D:  

“Muito, a gente tem relatórios da equipe de venda, que faz e pontua se a peça 

está agradando muito, as vezes até sugerindo make-up, peças que estão vendendo muito 

rápido e estão sendo consideradas baratas pelas nossas clientes, a gente tem troca de feed 

back todo ano com a equipe de vendas”. 
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Como na produção aberta analisamos a prática de executar atividades fora da 

empresa, aqui identificamos a concentração das atuações dos fornecedores externos que 

confeccionam as peças, como relata TN_D: 

“A confecção é totalmente externa, absolutamente tudo, tecido plano, malharia, 

jeans, tricô, acessórios. Tudo”. 

Além da confecção, os terceirizados também compram e estocam as matérias 

primas dos produtos, TN_D: 

“Eu que desenvolvo as estampas, eu que desenvolvo a coleção, a cartela de cores, 

mas quem compra mesmo das fábricas de tecido, das malhas, os insumos, são os fabricantes, 

a gente recebe a peça finalizada.”. 

Isso é reforçado pelo depoimento de FT_E: 

“Nada é feito aqui dentro, assim, pilotagem, modelagem, nada é feito aqui 

dentro, é tudo terceirizado, e também compra de matéria prima é tudo através de nosso 

fornecedor, fornecedores terceirizados”. 

Por depender de terceiros para realizar a produção das peças, a SIGMA corre o 

risco de receber os produtos fora do padrão da peça lacrada e ter que devolver, como relata 

TN_D: 

“Eles têm que garantir entrega, e se o produto está com defeito a gente pode 

devolver, se não está de acordo com a peça lacrada, existe essa possibilidade de devolução 

da mercadoria”. 

O contexto social e mercadológico em que estava envolvida a empresa SIGMA no 

período das coletas, representou uma dificuldade em passar com fornecedores fechando, como 

relata AD_M: 

“Muitas vezes as oficinas cortam tudo na mão mesmo sabe, ...e a gente está 

passando por um momento de crise muito, muito forte no nosso mercado de varejo, então tem 

muitas fábricas falindo, fechando, muitas oficinas quebrando”. 

No geral desta análise, constatou-se que as atividades de produção da empresa 

SIGMA se concentram em realizar a produção na indústria brasileira, como observamos com 
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a maior recorrência das categorias local e aberta. Sobre a atuação dos fornecedores no 

processo da empresa, os relatos anteriores apresentaram claramente como funciona e se 

relaciona, mas o que se identificou são as demais atividades associadas a isso, como a de 

controle de entrega, decorrente da terceirização da produção, como relata RB_I: 

“Enquanto ele está produzindo, duas semanas ou um antes, ele entra em contato 

com a assistente de compras para enviar o termo de aceite com a quantidade exata de peças, 

por tamanho, para a gente poder agendar no CD a data de entrega, que tem uma capacidade 

diária né, então a gente precisa saber quantas peças vão entrar para poder já reservar 

espaço lá no nosso CD. Aí ele entrega, entendeu”. 

A relação entre equipes de estilo e vendas reforçam as atividades de produção 

local e aberta, como o relato de NP_E sobre o feedback fornecido pelas lojas sobre o 

desempenho de venda:  

“Isso a gente propõe as peças e depois a gente tem esse feedback com produto em 

loja “olha isso está com giro menor, está com giro maior”. Nós temos os gerentes regionais 

que estão sempre em loja e trazem esse feedback do cliente “olha essa calça não saiu, que 

elas estão achando que está apertando a panturrilha”, a gente tem esse feedback do cliente 

através do pessoal de loja”. 

Havendo bastante compartilhamento de informações entre estes dois 

departamentos de estilo e vendas, como reforça AD_M: 

“Como a gente tem as nossas lojas, chegar informação para mim é muito fácil. 

Então se um produto não for bem aceito, primeiro a gente vai ver o resultado na venda, 

segundo a gente vai querer saber porque, porque vou ter que justificar se esse produto não 

vendeu, e muitas vezes o motivo é óbvio”. 

6.3.7 Validação nos Dados da Empresa SIGMA – análise inter-caso 

Para validarmos esses dados coletados e interpretados da empresa SIGMA 

também foi utilizado o método de análise por concordância Kappa para testar o grau de 

confiabilidade e precisão entre as respostas dos entrevistados. Como precisa-se fazer uso de 

dados nominais, as variações de atuação no escopo geográfico e proprietário foram 

categorizadas e organizadas nos entrevistados conforme relatos obtidos, resultando na Tabela 

16. 
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Quantidade de Quotation por entrevista 

Categorias 

Específicas 

TN_D 

SIGMA 

AD_M 

SIGMA 

FT_E 

SIGMA 

RB_I 

SIGMA 

NP_E 

SIGMA 

Ideação 4 4 4 4 4 

Seleção 4 4 4 4 4 

Projeto 4 3 3 3 3 

Aprovação 4 4 4 3 4 

Produção 3 3 3 3 2 

Tabela 127 - Agrupamentos das Recorrências de Categorias Específicas da Empresa SIGMA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Observando os dados da Tabela 16, existe alta convergência entre os processos 

adotados pelos entrevistados, transparecendo haver na empresa SIGMA clareza quanto a 

atuação no escopo geográfico e proprietário para o desenvolvimento de suas coleções. Para os 

estilistas entrevistados, há um consenso que as fases de ideação e seleção ocorram no escopo 

local-fechado, enquanto que para outras fases ocorrem pequenas divergências como a fase de 

projeto, na qual somente TN_D a descreve como local-fechada, e para os demais seria uma 

fase local-aberta. O mesmo acontece com a fase de aprovação em que apenas RB_I a vê como 

local-aberta, enquanto que os demais associam as atuações ao escopo local-fechado. A fase de 

produção estaria em consenso geral para atuação local-aberta se não houvesse a divergência 

de NP_E para uma atuação global-fechada. De certa forma, pode-se constatar que as 

diferenças são poucas, demonstrando haver mais alinhamento entre os conhecimentos da 

empresa SIGMA, provável decorrência das diversas ferramentas de controle e aprovação, 

como descrevemos nas análises. 

Análise Kappa da empresa SIGMA 

 
TN_D AD_M FT_E RB_I NP_E 

TN_D 0,000 0,545 0,545 0,286 0,167 

AD_M 0,545 0,000 1 0,615 0,643 

FT_E 0,545 1 0,000 0,615 0,643 

RB_I 0,286 0,615 0,615 0,000 0,375 

NP_E 0,167 0,643 0,643 0,375 0,000 

Tabela 138 - Índice Kappa Geral Intra-casos da Empresa SIGMA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Para compreender o grau de concordância que há entre os entrevistados fizemos 

uso da análise Kappa que gradualiza as forças de concordância. Inicialmente, o menor valor 

de 0,167 de concordância aparece entre NP_E e TN_D, com baixa similaridade entre os 

processos adotados. Como na Tabela 16 a NP_E é a única que diverge quanto às fases de 
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projeto e de produção. Entre os dez cruzamentos possíveis, 70% está acima de razoável, 50% 

acima de moderada e 10% está perfeita, que é o caso da concordância entre AD_M e FT_E, 

ambos têm muita similaridade na adoção do processo de desenvolvimento de coleção, sendo 

deles os dados mais confiáveis e precisos para o estudo deste caso. Vale observar, também, a 

força de concordância substancial que há entre AD_M, FT_E, RB_I e NP_E, que 

apresentaram similaridade nas respostas com valores estatísticos entre 0,615 e 0,643. Com 

estas concordâncias pode-se ter como precisas e confiáveis as definições quanto as fases de 

ideação e seleção serem local-fechada e a fase de projeto ser local-aberta.  

No geral constata-se que a empresa SIGMA apresentou os melhores valores de 

concordância entre os julgamentos dos seus estilistas, sendo o caso com maior precisão de 

dados e confiabilidade. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para responder à questão de pesquisa sobre como ocorre o PDP com a 

desagregação do escopo geográfica e proprietária? Foi necessário entender que a inovação 

global é decorrente da organização internacional de P&D adotado por uma empresa, assim 

como, a gestão de P&D consisti em selecionar as melhores ideias e assegurar sua correta 

transferência no processo até chegar na implementação. 

Dos diversos modelos de PI estudados, o mais adequado foi o modelo de fluxo de 

inovação de Wheelwright e Clark (1992) para estudar P&D internacional. Por ser seminal na 

adoção de “boca larga” para captação de ideias, mais eficaz em ambiente de recursos 

escassos, de prazo médio de execução e focado em indústrias e mercados de bens de consumo 

(GAVIRA et al., 2007). Dessa forma, alcançando o primeiro objetivo. 

Seguindo para segundo objetivo, identificou-se o escopo proprietário das etapas 

do processo na teoria da inovação aberta de Chesbrough e William (2006), a partir do qual 

foram propostas as categorias específicas abertas e fechadas para a execução das atividades 

relacionadas a cada etapa do processo.  

O terceiro objetivo foi alcançado com a integração da organização do P&D global 

(NOHRIA; GHOSHAL, 1997; BOUTELLIER et al., 2008; VON ZEDTWITZ et al., 2015). 

Desta integração surgiram as categorias específicas global e local para o escopo geográfico 

das fases do processo. Com esse conhecimento, foi possível formular um framework de PI 

com escopo geográfico e proprietário, e validar com a análise dos casos das empresas 

ALPHA, BETA E SIGMA, marcas de moda com atuação no mercado nacional. 

7.1 Análise dos Resultados Intra-casos 

Os resultados obtidos das análises das três empresas forneceram dados sobre 

como funcionam seus processos de desenvolvimento de coleção, ao focar o escopo geográfico 

e proprietário. Na Tabela 19 estão apresentados os resultados obtidos das três empresas e suas 

atuações nas fases/etapas, identificadas pela quantidade de vezes que foram citadas nas 

entrevistas. Para o escopo geográfico foram utilizadas as categorias específicas global e local. 

Assim como para o escopo proprietário, utilizou-se as categorias específicas aberto e fechado, 

que permitiram trabalhar com quatro combinações de atuação: global-aberto; global-fechado; 

local-aberto; e local-fechado. 
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ALPHA BETA SIGMA 

Categorias 

Específicas 

Total de 

quotation 

por 

categoria 

Maior 

recorrência 

no processo 

da ALPHA 

Total de 

quotation 

por 

categoria 

Maior 

recorrência 

no processo 

da BETA 

Total de 

quotation 

por 

categoria 

Maior 

recorrência 

no 

processo 

da SIGMA 

1.1-Ideação Local 11 
Ideação 

Local 

Fechada 

29 
Ideação 

Global 

Fechada 

25 
Ideação 

Local 

Fechada 

1.2-Ideação Global 9 30 7 

1.3-Ideação Fechada 16 42 35 

1.4-Ideação Aberta 6 27 1 

2.1-Seleção Local 17 
Seleção 

Local 

Fechada 

56 
Seleção 

Local 

Fechado 

44 
Seleção 

Local 

Fechado 

2.2-Seleção Global 3 8 0 

2.3-Seleção Fechada 22 44 43 

2.4-Seleção Aberta 8 20 1 

3.1-Projeto Local 13 
Projeto 

Local 

Fechado 

96 

Projeto 

Local Aberto 

74 
Projeto 

Local 

Aberto 

3.2-Projeto Global 2 15 12 

3.3-Projeto Fechado 14 62 37 

3.4-Projeto Aberto 7 64 56 

4.1-Aprovação Local 14 

Aprovação 

Local Aberta 

35 
Aprovação 

Local 

Fechada 

21 
Aprovação 

Local 

Fechada 

4.2-Aprovação Global 0 16 0 

4.3-Aprovação Fechada 5 35 18 

4.4-Aprovação Aberta 9 19 3 

5.1-Produção Local 17 

Produção 

Local Aberta 

60 

Produção 

Local Aberta 

26 
Produção 

Local 

Aberta 

5.2-Produção Global 5 21 13 

5.3-Produção Fechada 4 32 16 

5.4-Produção Aberta 12 49 25 

Total de quotations por 

entrevista 
194 

 
760 

 
457 

 

Tabela 149 - Comparativo Intra-casos 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

Na comparação intra-casos dos resultados, somente as fases de seleção e produção 

obtiveram resultados iguais para as três empresas. As atividades de seleção são realizadas de 

forma local-fechada, enquanto que as atividades de produção são realizadas de forma local-

aberta. Uma justificativa encontrada para a unanimidade da fase de seleção está na atividade 

de criar um tema conceitual para direcionar o desenvolvimento da coleção, nessa atividade é 

concentrada o uso das informações coletadas anteriormente, que são estudadas, analisadas e 

resignificadas numa mensagem específica que une o conceito da marca com tendências de 

mercado. Devido à sua importância e impacto no resultado final, exige do estlista dedicação 

ao fazê-lo (MEADOWS, 2013), como apresentado nas entrevistas. Já na fase de produção 

encontrou-se justificativa na dinâmica atual do mercado nacional com a terceirização de 

serviços da cadeia de confecção, ora por motivos de redução de custos ora por conhecimento 

técnico qualificado. 

Dos demais resultados de variações no escopo geográfico e proprietário a empresa 

BETA é a única que realiza a fase de ideação de forma global-fechada. Para entender esse 
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comportamento é necessário ressaltar o fato da empresa ser uma subsidiária de marca 

internacional, inserida num contexto de contínua relação de troca de conhecimento e relatos 

de atividades. A BETA participa de um encontro realizado pela central no início de cada 

desenvolvimento de coleção, onde é determinado o conceito central a ser seguido por todas 

subsidiárias para gerar coleções com características locais sem se perder da linguagem global. 

Nos depoimentos analisados foi possível ver a importância dessa atividade para o processo da 

empresa. Dessa forma, confirma-se o que diz Boutellier et al. (2008), quanto ao processo de 

padronização de produtos entre subsidiárias e central, cuja a subsidiária BETA depende do 

direcionamento da central para o tema global, que será usado para o desenvolvimento dos 

produtos de sua coleção. 

O processo da empresa ALPHA chama atenção para duas variações: realizar o 

projeto local-fechado e a aprovação local-aberta. Com o dobro de citações favoráveis à 

atuação fechada para o desenvolvimento do projeto, entende-se que o fato da ALPHA ser a 

única dos três casos a ter uma confecção interna, influencia diretamente na relação com 

fornecedores e na abertura para colaboração de ideias. Sendo capacitada internamente na 

produção de algumas peças piloto, não necessita de fornecedores para fazê-las e pode realizar 

o projeto fechado mesmo com a produção aberta. Aqui, encontra-se a correlação que 

Lazzarotti e Manzini (2009), fazem quanto a número e tipo de fornecedores com a abertura do 

processo da empresa para contribuições de externas, visto que a fase do processo é focada 

para gerar inovação. No caso ALPHA, não há abertura para fornecedores atuarem na geração 

de ideias. Diferente do que aconteceu com a fase de aprovação, em que o resultando local-

aberta, a ALPHA deixa muitas decisões sobre o potencial de uma ideia, na mão de terceiros 

externos, que no caso são os representantes de vendas, que realizam a divulgação e 

fechamento dos pedidos de compras para lojas multimarcas. 

7.2 Revisão das proposições com resultados obtidos 

Com o objetivo de estudar como o PI acontece em contexto global integramos a 

ela as teorias de organização de P&D global (NOHRIA e GHOSHAL, 1997), (BOUTELLIER 

et al., 2008) e (VON ZEDTWITZ et al., 2015); e de inovação aberta (CHESBROUGH, 

HENRY WILLIAM 2006), que permitu encontrarmos três proposições de resultado; i) as 

etapas do PI podem ser desagregadas pelo escopo proprietário, ou seja, elas podem ser abertas 

ou fechadas; ii) as etapas do PI podem ser desagregadas pelo escopo geográfica, ou seja, elas 

podem ser globais ou locais; iii) a inovação global pode ser desagregada em cada uma das 
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etapas do processo de concepção de inovação, sendo que cada uma delas pode ser local ou 

global e/ou aberta ou fechada 

 

Figura 21 - Comparativo Intra-caso Aplicado no Funil de Inovação Global Aberto  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

As empresas optam por realizar alguma fase do projeto externamente, na procura 

de desempenho e capacidades superiores de resultado ao que a empresa desempenha sozinha. 

Nos casos analisados isso ocorre na fase de projeto, pela expertise que as confecções têm 

sobre os diversos tipos de tecido e suas características técnicas. Na fase de aprovação, está 

presente no fato de algumas empresas dependerem da capacidade dos representantes se 

relacionarem e irem até os compradores das lojas multimarcas. No caso da fase de produção, 

foi unânime entre os entrevistados: o uso de fornecedores foi para acesso a tecnologia de 

capacidade de produção e da expertise doa vendedores nos pontos de vendas. Se procurarmos 

classificar o modelo de inovação aberta (LAZZAROTTI; MANZINI, 2009), que estão 

presentes nestes casos, teremos, em sua maioria, o modelo de colaboradores especializados. O 

qual existe alta relação com fornecedores no decorrer do processo, mas com baixa abertura 
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para produção de inovação junto do fornecedor, cuja a abertura pode variar por tipo de linha 

de produto e pelo profissional que a gerencia.  

Porém, no caso de linhas de produtos Jeanswear, as estilistas dos três casos 

relatam experiências semelhantes de recorrer ao fornecedor para definir matéria prima, 

beneficiamento e acabamento das calças jeans. Sendo poucos e de confiança, para as 

estilistas, estes fornecedores tem mais abertura para questionar e sugerir melhorias no produto 

final, por sua expertise eles afirmam qual ideia trará o melhor resultado. Ocorrendo nas linhas 

Jeanswear dos três casos um alinhamento com o modelo de inovação aberta, em há alta 

relação com parceiros e um processo de desenvolvimento aberto, gerando produtos com 

desempenho superior (LAZZAROTTI; MANZINI, 2009).  

Com relação à primeira proposição, quanto a desagregação das etapas no escopo 

proprietário, verificou-se, conforme na Figura 21, que a atuação no escopo aberto ocorre em 

seis momentos distintos, tornando-a verdadeira. 

Já a segunda proposição, sobre o escopo geográfico no PI de Von Zedtwitz et al. 

(2015) sobre as atuações globais e locais para o PI. Os autores Nohria e Ghoshal (1997) 

relacionaram essa atuação global e local na interação entre subsidiárias e central de uma 

organização. Com ambas referências é proposta a desagregação das atividades na atuação 

global e local, e, na relação entre central, subsidiárias e fornecedores.  

Observando a Figura 21, nota-se que a atuação global aparece em apenas uma 

ocorrência na fase de ideação do caso BETA, correspondente à influência internacional no 

processo local da subsidiária da marca. Essa atuação global na ideação está associada 

diretamente ao kick-off que a unidade global, localizada em Nova York, realiza no início de 

cada coleção, onde apresenta para os profissionais de estilo de todas as subsidiárias um 

conceito geral da marca, rico de ideias e referências a serem utilizadas como direcionadores 

para o desenvolvimento de cada coleção regional, como relatado por seus estilistas.  

Ao olhar para as classificações de PI de Oliveira Jr et al. (2009), Nohria e Ghoshal 

(1997), nota-se um processo na relação local para local, o qual existe alocação de recursos 

disperso nas subsidiárias, cada unidade é especialista em uma linha de produtos; com a 

estrutura das subsidiárias independentes da matriz (unidade de Nova York); com socialização 

ocorrendo por meio desse kick-of,f no início de cada coleção. Junto de momentos em que as 

subsidiárias realizam compartilhamento de conhecimentos e projetos, em que demonstra 
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existir comunicação entre essas subsidiárias independendo da matriz. Porém, mesmo obtendo 

esse resultado direto da teoria de organização de P&D global, não é possível afirmar que 

proposição é verdadeira. Primeiro, por ser uma única ocorrência dentre quinze possível, um 

valor baixo para significar algo e, segundo, há o fato do caso BETA ser a única no estudo que 

é uma subsidiária de empresa internacional, os demais casos ALPHA e SIGMA são marcas 

nacionais. Por constatar que só uma atividade desagregou no escopo geográfico, a segunda 

proposição é falsa.  

A terceira proposição vai ao encontro aos modelos de inovação nas suas diversas 

gerações (ROTHWELL, 1994b; TIDD; BESSANT, 2015), questionando a estrutura do PI 

com as suas fases alinhadas numa mesma atuação dentro dos escopos geográfico e 

proprietário. Propôs-se haver liberdade de atuação das fases, independendo do escopo inicial a 

fase seguinte ocorreria em outro escopo, havendo graus de processo que favorecem ao escopo 

proprietário ou ao escopo geográfico.  

Na Figura 21, é possível notar essa variação entre as fases dos casos estudados. 

No caso ALPHA há mais atuação no escopo proprietário, no caso BETA há atuação tanto no 

escopo proprietário quanto no geográfico e, no SIGMA, só há atuação no escopo proprietário. 

Com apenas uma atuação no escopo geográfico, identificou-se o PI da empresa BETA como 

inovação global, enquanto que nos casos ALPHA e SIGMA temos um de inovação aberta.  

 
Figura 22 - Comparativo Intra-caso Aplicado no Framework 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 
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Fazendo uso do quadrante de escopos geográfico e proprietário, ilustrado na 

Figura 22, são apresentados os resultados encontrados na análise dentro das possibilidades de 

atuação: local-fechado, local-aberto, global-fechado e global-aberto.  

No quadrante global-aberto não teve nenhuma ocorrência, enquanto que no 

quadrante global-fechado teve semente uma ocorrência para a fase de ideação do caso BETA, 

demonstrando haver baixa globalização no PI das marcas que atuam no mercado nacional. 

Já no quadrante local-aberto tem seis ocorrências, sendo três de produção, duas de 

projeto e uma de aprovação. Isso aponta para o poder de produção dos fornecedores locais, 

assim como, também sua capacidade de auxiliar no desenho e projeto do produto, suprindo a 

necessidade local de produção. 

No quadrante local-fechado há um número maior de ocorrência, com total de oito 

ocorrências: três de seleção, duas de ideação, duas na aprovação e uma em projeto. Indicando 

duas coisas: primeiro, que mesmo havendo atuação de subsidiária no mercado nacional da 

moda, eles não deixam de ficar sujeitos a limitações organizacionais decorrente da atuação 

local-fechado; segundo, que mesmo existindo abertura para importação e terceirização de 

produção as empresas de moda nacional são bastante centradas em atividades que consigam 

controlar e ter proximidade para acompanhar, talvez uma característica do segmento que 

precise de mais estudos. Mas, para este estudo, o resultado encontrado permite compreender 

que as fases do PI são independentes e podem ser planejadas de forma a favorecer escopo 

global e aberto. Sendo assim, a terceira proposição também é verdadeira.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do referencial teórico do PI, é possível entender a importância do modelo 

de fluxo de inovação global de Von Zedtwitz et al. (2015) como insight principal para a 

elaboração do framework proposto. Por meio deste trabalho, pode-se identificar o escopo da 

desagregação geográfica para a concepção de um PI global com liberdade de realização de 

etapas em localidades diferentes. Outro grande influenciador é o princípio da inovação aberta 

de Chesbrough, Henry William (2006), que permitiu adicionar o escopo da desagregação 

proprietária. Com o princípio da abertura do processo de desenvolvimento para aquisição e 

compartilhamento de ideias, compreendeu-se que uma empresa não precisa realizar todas as 

etapas do processo unicamente dentro da organização. 

Compreendeu-se também, o que Oliveira Jr et al. (2009) determinam sobre as 

MNEs usarem estratégias globais na busca de vantagens sobre recursos, tecnologias e 

mercados, para a produção de inovação global desenvolvida entre subsidiárias e matriz. Em 

seguida falou-se de processos de inovação abordado por Nohria e Ghoshal (1997), para as 

relações entre atuação global e local, o que segundo Boutellier et al. (2008), gera a 

descentralização do P&D da empresa.  

Ainda no referencial teórico foi apresentado as diferenças entre as gerações de 

processo de Rothwell (1994b). Posteriormente, falou-se dos modelos lineares, como o fluxo 

de inovação de Wheelwright e Clark (1992) e o Stage-Gate de Cooper (1990), assim como, os 

modelos integrados da inovação aberta de Chesbrough (2003) e a cadeia de valor de Hansen e 

Birkinshaw (2007). Então foi apresentado um modelo mais atual, que descentraliza o PDP 

proposto por Von Zedtwitz et al. (2015). 

Esta pesquisa procurou contemplar a integração da inovação aberta para a 

produção de inovação global ao analisar como ocorre o processo de desenvolvimento de 

produto com a desagregação do escopo geográfico e proprietário. Para elaborar um 

framework que permitisse ser analisado em campo, foi identificado um PI que pudesse ser 

adotado em estratégias multinacionais com desagregação de etapas nos escopos geográficos e 

proprietários.  

Logo, foi sugerido um PI global fragmentado e não linear. O qual reconhece que a 

inovação global não precisa ser totalmente aplicada num único país, mas pode ser feita num 

país e aplicada em outro. Considerou-se também, que nesse processo existe a abertura das 
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etapas para interferência de parceiros na concepção da inovação, para se ter etapas 

desenvolvidas dentro ou fora da empresa. Em outras palavras foi argumentado um processo 

de desenvolvimento de inovação global que considera a desagregação do escopo da localidade 

e da propriedade pela inovação. 

8.1 Framework Conceitual 

 

Figura 23 - Modelo Conceitual 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017 

O modelo conceitual teórico proposto parte da internacionalização na perspectiva 

da gestão de estratégia metanacional. As MNEs adotam a estratégia metanacional por ser uma 

estrutura descentralizada de competência e atuação. A descentralização da estratégia 

metanacional, a variável independente, vinculada com a geográfica pode levar à 

descentralização da inovação para variáveis dependentes global ou local. Consequentemente a 

isso, ocorre a descentralização da inovação quanto a propriedade, na qual existem variáveis 

dependentes da inovação aberta ou inovação fechada (variáveis dependentes).  

O framework proposto é construído sobre o DNP com etapas especificadas entre 

as diferentes relações geográficas e proprietárias para cada uma delas. O framework é 

proposto com uma estrutura que permite ter um processo local e fechado, com todas as etapas 

executadas somente dentro da empresa sem utilizar conhecimento ou capacidade de outras 

unidades internacionais; um processo global e fechado, o qual o desenvolvimento do produto 

é internamente realizado na empresa, mas com troca de conhecimentos ou tecnologias com 

subsidiárias localizadas em outros países; um processo local e aberto, o no qual as etapas do 

desenvolvimento não saem do país de origem da ideia, mas há abertura para troca e aquisição 

de conhecimento e tecnologia gerada fora das paredes da empresa; e um processo global e 

aberto, em que a organização pode intercalar a realização de etapas tanto internamente quanto 
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externamente. Tal estrutura se expande para subsidiárias ou fornecedores localizados em 

outros países diferentes da origem da ideia. 

Partindo do framework analisam-se os conteúdos coletados em três empresas do 

setor de moda. Identificando onde e como executavam o PDP, suas atuações nas etapas 

propostas do framework e as combinações possíveis para as desagregações geográfica e 

proprietária: global-aberta, global-fechada, local-aberta e local-fechada.  

É possível concluir que as empresas ALPHA e SIGMA ao atuarem no mercado 

nacional intensificam suas atividades no ambiente local, havendo compartilhamento de 

conhecimento durante o processo com fornecedores locais para projetar e desenvolver o 

produto. A empresa ALPHA é a única dentre elas que tem confecção interna, mas que não 

supre toda a diversidade de linha que atua. A empresa BETA é uma subsidiária de marca 

internacional que atua com compartilhamento de conhecimento dentro das subsidiárias em 

diversos encontros durante o PDP, porém por ter o mercado brasileiro como foco, suas 

atividades se concentram com utilização de fornecedores locais, havendo significativa 

captação de ideias globais indicadas pela matriz de Nova York. 

Com relação ao problema de pesquisa, as ocorrências de atuação, dos 

profissionais de estilos das empresas, sugerem que a desagregação proprietária ocorre em 

parte do PDP, ocorrendo a fragmentação do processo para mais de um modelo. O fato de 

haver considerável desagregação de escopo proprietário e fraca desagregação de escopo 

geográfico, sugere-se que exista pouca relação entre eles, assim como, a prática da inovação 

aberta não demonstrou aumento da inovação global.  

Com os resultados obtidos, foi possível entender que o PI não impede o uso de 

escopos de estudos distintos, o que auxilia bastante no interesse de manipular essa ferramenta 

de gestão de inovação. Entretanto, não se pode afirmar se o fato de usar o modelo de fluxo de 

inovação de Wheelwright e Clark (1992) favoreceu encontrar certa flexibilidade na 

desagregação das etapas. Todavia, foi constatado que esse modelo de PI tem espaço para 

algumas inserções ou evoluções. O escopo proprietário de atuação aberta ou fechada 

influencia na gestão do PI das empresas do ramo de moda, por ajudar a reduzir incertezas e 

melhorar o desempenho do produto. Já no caso do escopo geográfico, o PI não é sensível às 

variações de atuação em contexto global e local quando analisado somente empresas que 

atendem ao mercado local e nacional.  
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Inicialmente, acreditava-se que ao fazer uso da inovação aberta no estudo 

potencializaria a prática da inovação global por facilitar o uso de fornecedores internacionais. 

Foi constatado que o contexto econômico e tecnológico não é o maior influenciador, mas sim 

a dificuldade de manter e criar relações confiáveis com os fornecedores, como indicado por 

grande parte dos entrevistados que afirmaram só ouvir a opinião dos parceiros externos que 

tivessem bastante tempo de convívio e proximidade para visitas e trocas de conhecimentos. 

Talvez haja aqui a oportunidade de fazer uso de fatores culturais para dar continuidade ao 

estudo de PI global.  

Por entender a profundidade necessária para uma pesquisa gerar contribuição 

teórica relevante, o achado dos resultados são indícios de evoluções teóricas quanto ao uso da 

inovação aberta no processo de desenvolvimento de produto adotado por uma empresa com 

independência entre as fases, não precisando haver compartilhamento em todo o processo 

aberto de Chesbrough (2006), identificado como um padrão das empresas de moda, ao 

fazerem uso de compartilhamento de conhecimento técnico específico em fases de projeto e 

produção do produto. 

Dentro dos dilemas de Von Zedtwitz et al. (2004), quanto aos conflitos 

relacionados ao P&D global, existem indícios de um conflito entre relacionamento de 

confiança com fornecedor contra redução de custo e risco de produção. Visto que dos relatos 

analisados muitos justificam a proximidade com o fornecedor por tempo de trabalho e 

confiança na entrega, buscando nesse caso uma atuação mais local de trabalho pela 

proximidade física. Enquanto que o uso de fornecedores chineses foi associado a custos de 

produção e acesso da capacidade tecnológica que não há no Brasil. 

A indicação para a prática do desenvolvimento de novo produto em empresas que 

não são geradoras de tendência está em manter o controle nas etapas de ideação, seleção e 

avaliação. Como constatado, a fase de projeto e de produção apresentam bons desempenhos 

quando executadas de forma colaborativa, pois parecem agilizar o processo e garantir o 

resultado. Mas conforme levantado durante as entrevistas, as empresas ALPHA, BETA e 

SIGMA não fazem uso de um PI, só enxergam as atividades a serem executadas. Com isso 

indica-se o uso de algum processo que trabalhe com fases para auxiliar a agrupar atividades 

iguais, ficando melhor o gerenciamento de entregas no desenvolvimento de coleção. 
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Este trabalho está limitado a resultados de empresas que atuam no mercado de 

moda que atendem ao mercado de consumo brasileiro, sem comercialização em outros países. 

Acredita-se que o fato de comercializar em mais de um país, estaria disponível mais dados 

para entender o PI pelo escopo geográfico, proposta desta pesquisa.  

No decorrer deste trabalho foram identificadas algumas alternativas de pesquisa 

que servem de sugestões para pesquisas futuras relacionadas com PI. Seria pertinente realizar 

a coleta de dados com dois grupos distintos de empresas, um grupo de subsidiárias de marcas 

internacionais e outro de marcas nacionais que comercializam em outros países. Desta forma 

haverá dados suficiente para responder a proposição surgida no desenvolver dessa pesquisa 

quanto a delimitação do escopo de comercialização influir sobre a desagregação das etapas do 

PDP pelo escopo geográfico.  

No âmbito de alcançar maior validade ao framework é pertinente realizar a coleta 

de dados com empresas de outros segmentos de mercado, que trabalhem com período de 

desenvolvimento de produto com prazo maior que seis meses, pois essa limitação pode ter 

comprometido a capacidade de importação dessas empresas, devido ao período maior 

necessário para negociar e fechar pedidos com fornecedores como os chineses. O 

reconhecimento destes benefícios vem de encontro com o framework proposto, em que 

considero a capacidade de influência dos fornecedores e parceiros no desenvolvimento do PI. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

1. Em qual área da confecção atua? A quanto tempo? 

2. Em qual linha de produto atua? 

3. Para ter a confecção deste produto é necessário inicialmente capturar ideias para o 

tema da coleção. Como a captura de ideias ocorre na sua empresa? 

4. Essa captura de ideias ocorre somente em um local? E quem está envolvido no 

processo? 

5. Com todas as ideias registradas, você inicia o filtro e seleção do que melhor se adequa 

ao seu processo. Como ocorre essa seleção? E o que influencia na construção do mix 

da coleção?  

6. Em que momento ocorre a construção do mix de coleção? E quais são as influências 

que há na definição do mix da coleção? 

7. Alguma dessas influências é externa da empresa? Fornecedores? Outras unidades da 

empresa em outros locais?  

8. Tendo já definido do que se trata a coleção, é iniciado o projeto das peças. Mas o que 

é necessário executar para se ter o projeto de todas as peças da coleção? 

9. O projeto da coleção envolve criar relações com fornecedores externos? E caso 

envolva, o que você realiza com estes fornecedores? 

10. Com todas as peças projetas vocês iniciam uma seleção ou filtro de qualificação das 

peças projetadas? Como isso ocorre? 

11. Fatores externos da empresa podem interferir na escolha e seleção das peças que serão 

produzidas? 

12. Entre as etapas finais de produção e entrega do produto nas lojas, que atividades ainda 

realizam nesse processo? Há a contratação de fornecedores? 

13. Em que local realizam a produção e comercialização de sua coleção?  
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14. O que determina os melhores locais para o sucesso de venda da coleção que 

desenvolveu? 

15. Você saberia me dizer se esse processo de desenvolvimento de coleção é aberto para 

entradas de ideias de parceiros externos à empresa? 

16. Dos fatores que influenciam o seu processo, quais são internacionais? 

17. Para o sucesso de futuras coleções, vocês usaram o processo igual ao que me 

descreveu, ou podem ocorrer de sofrer modificações por questões internas da empresa, 

ou questões internacionais? 

APÊNDICE B – Transcrições das Entrevista 

Como as transcrições totalizaram mais de 100 páginas, elas foram compiladas no link a 

seguir: 

https://1drv.ms/b/s!AgmsWw_veThOi-Ax9zkMbXQ7e6s6-Q 

APÊNDICE C – Tabulações Cruzadas 

Tabulações cruzadas do caso ALPHA 

Observações 

Saída criada 07-FEB-2017 17:17:37 

Comentários  

Entrada Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados2 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
5 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 
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Casos utilizados As estatísticas de cada tabela são 

baseadas em todos os casos com dados 

válidos no(s) intervalo(s) 

especificado(s) para todas as variáveis 

de cada tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  /TABLES=PFS_J BY AG_I MM_O 

TC_M 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=KAPPA 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,06 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 131029 

PFS_J * AG_I 

Crosstab 

Contagem   

 

AG_I 

Total 1,0 2,0 4,0 

PFS_J 3,0 1 1 1 3 

4,0 0 1 1 2 

Total 1 2 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,048 ,129 ,373 ,709 

N de Casos Válidos 5    
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a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

PFS_J * MM_O 

Crosstab 

Contagem   

 

MM_O 

Total 3,0 4,0 

PFS_J 3,0 2 1 3 

4,0 0 2 2 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,615 ,318 1,491 ,136 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

PFS_J * TC_M 

Crosstab 

Contagem   

 

TC_M 

Total 3,0 4,0 

PFS_J 3,0 2 1 3 

4,0 0 2 2 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 
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 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,615 ,318 1,491 ,136 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

AG_I * MM_O 

 

Crosstab 

Contagem   

 

MM_O 

Total 3,0 4,0 

AG_I 1,0 1 0 1 

2,0 0 2 2 

4,0 1 1 2 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa -,053 ,142 -,373 ,709 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

AG_I * TC_M 

Crosstab 
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Contagem   

 

TC_M 

Total 3,0 4,0 

AG_I 1,0 1 0 1 

2,0 0 2 2 

4,0 1 1 2 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa -,053 ,142 -,373 ,709 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

MM_O * TC_M  

Crosstab 

Contagem   

 

TC_M 

Total 3,0 4,0 

MM_O 3,0 2 0 2 

4,0 0 3 3 

Total 2 3 5 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 
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Medida de concordância Kappa 1,000 ,000 2,236 ,025 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

Tabulações cruzadas caso BETA 

Observações 

Saída criada 07-FEB-2017 13:56:51 

Comentários  

Entrada Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
5 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas de cada tabela são 

baseadas em todos os casos com dados 

válidos no(s) intervalo(s) 

especificado(s) para todas as variáveis 

de cada tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  /TABLES=TK_P BY TK_M PJ_F 

BS_V CI_I BC_J 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=KAPPA 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 
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Recursos Tempo do processador 00:00:00,99 

Tempo decorrido 00:00:00,92 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 131029 

 

TK_P * TK_M 

Crosstab 

Contagem   

 

TK_M 

Total 2,0 3,0 4,0 

TK_P 2,0 1 0 0 1 

4,0 0 1 1 2 

5,0 0 1 1 2 

Total 1 2 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,250 ,221 1,443 ,149 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TK_P * PJ_F 

Crosstab 

Contagem   

 

PJ_F 

Total 2,0 3,0 4,0 
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TK_P 2,0 1 0 0 1 

4,0 0 1 1 2 

5,0 0 1 1 2 

Total 1 2 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,250 ,221 1,443 ,149 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TK_P * BS_V 

Crosstab 

Contagem   

 

BS_V 

Total 2,0 3,0 4,0 

TK_P 2,0 1 0 0 1 

4,0 0 0 2 2 

5,0 0 1 1 2 

Total 1 1 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,444 ,221 2,236 ,025 

N de Casos Válidos 5    

a. Não considerando a hipótese nula. 
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b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

 

 

 

TK_P * CI_I 

Crosstab 

Contagem   

 

CI_I 

Total 3,0 4,0 

TK_P 2,0 1 0 1 

4,0 1 1 2 

5,0 0 2 2 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa -,053 ,142 -,373 ,709 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TK_P * BC_J 

Crosstab 

Contagem   

 

BC_J 

Total 3,0 4,0 

TK_P 2,0 1 0 1 
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4,0 1 1 2 

5,0 1 1 2 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,048 ,129 ,373 ,709 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TK_M * PJ_F 

Crosstab 

Contagem   

 

PJ_F 

Total 2,0 3,0 4,0 

TK_M 2,0 1 0 0 1 

3,0 0 1 1 2 

4,0 0 1 1 2 

Total 1 2 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,375 ,376 1,150 ,250 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 
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TK_M * BS_V 

Crosstab 

Contagem   

 

BS_V 

Total 2,0 3,0 4,0 

TK_M 2,0 1 0 0 1 

3,0 0 1 1 2 

4,0 0 0 2 2 

Total 1 1 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,688 ,271 2,284 ,022 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TK_M * CI_I 

Crosstab 

Contagem   

 

CI_I 

Total 3,0 4,0 

TK_M 2,0 1 0 1 

3,0 1 1 2 

4,0 0 2 2 

Total 2 3 5 
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Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,333 ,293 1,021 ,307 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TK_M * BC_J 

Crosstab 

Contagem   

 

BC_J 

Total 3,0 4,0 

TK_M 2,0 1 0 1 

3,0 2 0 2 

4,0 0 2 2 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,667 ,249 2,041 ,041 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

PJ_F * BS_V 

Crosstab 
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Contagem   

 

BS_V 

Total 2,0 3,0 4,0 

PJ_F 2,0 1 0 0 1 

3,0 0 0 2 2 

4,0 0 1 1 2 

Total 1 1 3 5 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,063 ,386 ,208 ,836 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

PJ_F * CI_I 

Crosstab 

Contagem   

 

CI_I 

Total 3,0 4,0 

PJ_F 2,0 1 0 1 

3,0 1 1 2 

4,0 0 2 2 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 
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 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,333 ,293 1,021 ,307 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

PJ_F * BC_J 

Crosstab 

Contagem   

 

BC_J 

Total 3,0 4,0 

PJ_F 2,0 1 0 1 

3,0 1 1 2 

4,0 1 1 2 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,000 ,340 ,000 1,000 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

BS_V * CI_I 

Crosstab 

Contagem   
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CI_I 

Total 3,0 4,0 

BS_V 2,0 1 0 1 

3,0 0 1 1 

4,0 1 2 3 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa -,071 ,281 -,228 ,819 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

BS_V * BC_J 

Crosstab 

Contagem   

 

BC_J 

Total 3,0 4,0 

BS_V 2,0 1 0 1 

3,0 1 0 1 

4,0 1 2 3 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,375 ,237 1,369 ,171 
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N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

CI_I * BC_J 

Crosstab 

Contagem   

 

BC_J 

Total 3,0 4,0 

CI_I 3,0 2 0 2 

4,0 1 2 3 

Total 3 2 5 

 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,615 ,318 1,491 ,136 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

Tabulações cruzadas caso SIGMA 

 

Observações 

Saída criada 07-FEB-2017 17:23:27 

Comentários  
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Entrada Dados C:\Users\sidne\Documents\00_BACK-

UP ESPM\03 - ESPM\00 - 

DISSERTAÇÃO\09 - COLETA DE 

DADOS\04_COMPARAÇÂO 

DADOS\analises_SPSS_KAPPA\3_SI

BERAIN_fluxo3.3_KAPPA TAB.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados3 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
5 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas de cada tabela são 

baseadas em todos os casos com dados 

válidos no(s) intervalo(s) 

especificado(s) para todas as variáveis 

de cada tabela. 

Sintaxe CROSSTABS 

  /TABLES=TN_D BY AL_M FT_E 

RB_I NP_E 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=KAPPA 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Dimensões solicitadas 2 

Células disponíveis 131029 

 

TN_D * AL_M 
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Crosstab 

Contagem   

 

AL_M 

Total 3,0 4,0 

TN_D 3,0 1 0 1 

4,0 1 3 4 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,545 ,362 1,369 ,171 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TN_D * FT_E 

Crosstab 

Contagem   

 

FT_E 

Total 3,0 4,0 

TN_D 3,0 1 0 1 

4,0 1 3 4 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,545 ,362 1,369 ,171 
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N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TN_D * RB_I 

Crosstab 

Contagem   

 

RB_I 

Total 3,0 4,0 

TN_D 3,0 1 0 1 

4,0 2 2 4 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,286 ,274 ,913 ,361 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

TN_D * NP_E 

Crosstab 

Contagem   

 

NP_E 

Total 2,0 3,0 4,0 

TN_D 3,0 1 0 0 1 

4,0 0 1 3 4 
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Total 1 1 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,167 ,186 ,559 ,576 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

AL_M * FT_E 

Crosstab 

Contagem   

 

FT_E 

Total 3,0 4,0 

AL_M 3,0 2 0 2 

4,0 0 3 3 

Total 2 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa 1,000 ,000 2,236 ,025 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

AL_M * RB_I 

Crosstab 
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Contagem   

 

RB_I 

Total 3,0 4,0 

AL_M 3,0 2 0 2 

4,0 1 2 3 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,615 ,318 1,491 ,136 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

AL_M * NP_E 

Crosstab 

Contagem   

 

NP_E 

Total 2,0 3,0 4,0 

AL_M 3,0 1 1 0 2 

4,0 0 0 3 3 

Total 1 1 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,643 ,232 2,054 ,040 

N de Casos Válidos 5    
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a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

FT_E * RB_I 

Crosstab 

Contagem   

 

RB_I 

Total 3,0 4,0 

FT_E 3,0 2 0 2 

4,0 1 2 3 

Total 3 2 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,615 ,318 1,491 ,136 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

FT_E * NP_E 

Crosstab 

Contagem   

 

NP_E 

Total 2,0 3,0 4,0 

FT_E 3,0 1 1 0 2 

4,0 0 0 3 3 

Total 1 1 3 5 
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Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,643 ,232 2,054 ,040 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

 

RB_I * NP_E 

Crosstab 

Contagem   

 

NP_E 

Total 2,0 3,0 4,0 

RB_I 3,0 1 1 1 3 

4,0 0 0 2 2 

Total 1 1 3 5 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Significância 

Erro Padrãoa Aprox. Xb Aprox. Sig. 

Medida de concordância Kappa ,375 ,237 1,369 ,171 

N de Casos Válidos 5    

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula.  

 


