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RESUMO 

 
O setor de serviços tem significativa relevância nos países desenvolvidos e é 
essencial para o desenvolvimento econômico. Diante de um cenário de crise, as 
organizações de serviço precisam definir quais estratégias adotar na busca de 
sinergias dentro da organização para manterem suas vantagens competitivas. Esta 
pesquisa tem como objetivo investigar se existe sinergia entre a inovação e a 
filosofia lean no contexto de serviços. O estudo iniciou-se com a revisão bibliográfica 
sobre os fatores críticos de sucesso (FCS) relacionados à inovação e às iniciativas 
lean aplicadas a serviços. A partir da revisão sistemática da literatura foram 
identificados 16 FCS comuns. Em seguida, aplicou-se uma pesquisa de campo, do 
tipo survey, para avaliar a percepção dos profissionais que atuam em serviços, sobre 
a importância desses fatores no contexto da inovação e das iniciativas lean em 
serviços. O resultado da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo evidencia que 
há sinergia entre os FCS da inovação em serviços e os FCS das iniciativas lean. Os  
fatores selecionados abrangem aspectos organizacionais, gestão de pessoas, 
processos e cliente. Espera-se que o resultado deste trabalho contribua para a 
gestão das organizações de serviço, uma vez que apresenta os fatores que devem 
ser priorizados para o sucesso da organização. 
 
Palavras-chaves: Inovação em serviços. Desenvolvimento de novos serviços. 
Serviços enxutos. Fatores críticos de sucesso. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The services sector has significant relevance in developed countries and is essential 
for economic development. In the face of a crisis scenario, service organizations 
need to define what strategies to adopt in pursuit of synergies within the organization 
to maintain their competitive advantage. This research aims to investigate whether 
synergy exists between innovation and lean philosophy in the context of services. 
The study began with the literature review on critical success factors (CSF) related to 
innovation and lean initiatives applied to services. From the systematic review of the 
literature, 16 common CSF were identified. Then, a survey of the field was applied to 
evaluate the perception of professionals working in services, on the importance of 
these factors in the context of innovation and lean initiatives in services. The results 
of the literature review and the field research show that there is synergy between the 
CSF of innovation in services and CFS of lean initiatives. The selected factors cover 
organizational aspects, people management, processes and customer. It is hoped 
that the result of this work contributes to the management of service organizations, 
since it presents the factors that must be prioritized for the success of the 
organization. 
 
Keywords: Service innovation. New services development. Lean service. Critical 
success factors. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A concorrência internacional acirrada, a acelerada evolução tecnológica e as 

expectativas mais criteriosas dos clientes produziram desafios sem precedentes no 

setor de serviços (JAW; LO; LIN, 2010).  

O contexto em que o serviço é prestado e experimentado tem mudado em 

muitos aspectos. Os progressos na área da tecnologia, especificamente a 

Tecnologia da Informação (TI), têm levado a uma variedade de serviços 

revolucionários e alterado o modo como os clientes servem a si próprios, antes, 

durante e após a compra (OSTROM et al., 2015). 

Nesse sentido, pesquisadores identificaram 12 prioridades de pesquisas em 

serviços, dentre elas: estimular a inovação em serviço, facilitar a servitização, 

infusão de serviços e soluções, desenvolvimento de rede e sistemas de serviço, 

alavancar o projeto de serviço, usar big data para aprimorar o serviço, melhorar a 

experiência do serviço e alavancar a tecnologia (OSTROM et al., 2015). 

Os serviços permeiam todos os aspectos de uma economia moderna e são 

fundamentais para conectar nações entre si com informações, conhecimento, bens e 

serviços. Nessa perspectiva, o setor de serviços tem se apresentado como um fator 

chave no crescimento e competitividade dos países desenvolvidos (JAVALGI et al., 

2011). 

Na maioria das economias desenvolvidas, o setor de serviços representa 

uma grande proporção relativa do Produto Interno Bruto (PIB) (JIMÉNEZ-ZARCO; 

MARTÍNEZ-RUIZ; IZQUIERDO-YUSTA, 2011). No cenário econômico brasileiro, 

estatísticas divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC) demonstraram que o setor terciário representou 73,3% do PIB em 

2016 (BRASIL, 2017a), conforme o gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Participação percentual do setor terciário no Brasil 

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE. Elaboração: CGMD/SCS/MDIC (BRASIL, 2017b). 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), o 

desempenho das atividades que compõem o setor de serviço no Brasil vem se 

destacando pela crescente participação da produção econômica. Em 2014, a 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS) estimou a existência de 1.332.260 empresas no 

segmento de serviços não financeiros, distribuídas conforme o gráfico 2 (IBGE, 

2014). 

 

Gráfico 2 – Número de empresas por segmento de serviços não financeiros, no Brasil, em 2014 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em dados do IBGE (2014). 

 

Dessa forma, pesquisadores acadêmicos e gerentes de negócios 

reconhecem a importância da inovação de produtos e serviços como principal 

impulsionadora do crescimento das empresas, uma vez que as novas ofertas 
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representam oportunidades para aumentar sua receita, expandir sua participação no 

mercado e aumentar seus lucros (MELTON; HARTLINE, 2010).  

A inovação em serviços, ou o denominado desenvolvimento de novos 

serviços, tem sido pesquisada por autores em diversos setores de serviços, tais 

como, os Serviços financeiros (BRENTANI, 1989; EDGETT, 1994; OLDENBOOM; 

ABRATT, 2000), de Tecnologia (VAN RIEL; LEMMINK; OUWERSLOOT, 2004; 

OTTENBACHER; HARRINGTON, 2008; RATTEN, 2015); Turismo (JIMÉNEZ-

ZARCO; MARTÍNEZ-RUIZ; IZQUIERDO-YUSTA, 2011) e Telecomunicações 

(TAGHIZADEH et al., 2014). 

Apesar de o setor de serviço ser identificado como prioridade principal para 

o desenvolvimento econômico e a inovação ser um dos principais motores do 

sucesso dos negócios, a inovação em serviços ainda é uma área com teoria 

acadêmica limitada e, notadamente, pela realização de trabalho empírico (O’CASS; 

SONG; YUAN, 2013). 

Nota-se que as empresas de serviços estão convivendo com as demandas 

dos clientes por um serviço de melhor qualidade, e demandas gerenciais de redução 

de custos. Nesse sentido, a aplicação de abordagens de produção lean para o 

contexto do serviço foi sugerida como uma alternativa para resolver esse dilema, 

reduzindo custos e melhorando a qualidade (PIERCY; RICH, 2009). 

A produção lean chamou a atenção do mundo devido ao crescimento 

constante da Toyota, uma pequena empresa que se transformou em um dos 

maiores fabricantes de automóveis do mundo. A história de sucesso do Sistema 

Toyota de Produção levou a outros fabricantes de automóveis a implementar, em 

seus sistemas, as ferramentas usadas pela Toyota. Hoje, o lean não se limita 

apenas à indústria manufatureira. As empresas do setor de serviços têm cada vez 

mais adotado estratégias e práticas lean adequadas às necessidades do setor de 

serviços e com o objetivo de simplificar seus processos (KRISHNAN; PARVEEN, 

2013).  

A ideia central do lean é maximizar o valor do cliente e reduzir o desperdício. 

lean significa criar mais valor para os clientes com menos recursos (MARTIN; 

GUSTAFSSON; CHOI, 2016). 

Pesquisadores apontam que a filosofia lean tem sido aplicada aos setores 

de Seguros (ALLWAY; CORBETT, 2002; SWANK, 2003), Call center (PIERCY; 

RICH, 2009), Serviços financeiros (BORTOLOTTI; ROMANO; NICOLETTI, 2010), 
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Setor público (SUAREZ-BARRAZA; RAMIS-PUJOL, 2010; PEDERSEN; HUNICHE, 

2011), Saúde (LAGANGA, 2011), Tecnologia (STAATS; BRUNNER; UPTON, 2011; 

KUNDU; MANOHAR, 2012; KUNDU; BAIRI, 2014) e Telecomunicações 

(PSYCHOGIOS; ATANASOVSKI; TSIRONIS, 2012). 

A gestão da inovação e a gestão lean desempenham papéis importantes no 

sucesso empresarial, aumentando o lucro e reduzindo o desperdício (PEEK; CHEN, 

2011). Enquanto as inovações criam novos valores para os negócios, transformando 

ideias originais em produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades dos 

clientes, o pensamento lean foca na redução de custos. Consequentemente, 

aumentam a participação da empresa no mercado e fortalecem sua competitividade 

global (CHEN; TAYLOR, 2009). 

Segundo Abuhejleh, Dulaimi e Ellahham (2016), uma organização que 

acomodar com sucesso o lean e a inovação ganhará maior vantagem competitiva e 

alcançará a sustentabilidade em longo prazo. 

Segundo Kotler, Hayes e Bloom (2002), as vantagens competitivas 

sustentáveis originam-se de uma estratégia competitiva ou da associação de cinco 

estratégias competitivas genéricas. Três dessas estratégias foram identificadas por 

Porter (2004): Liderança em custo, Diferenciação e Foco. A estratégia de liderança 

em custo significa alcançar um baixo custo em relação aos seus concorrentes, a 

partir de economias de escala e busca pela eficiência operacional. Por outro lado, a 

estratégia de diferenciação consiste em criar um produto ou serviço único, que 

proporciona valor para o cliente. E, por fim, a estratégia de foco procura concentrar-

se em um determinado segmento, grupo de compradores ou em uma região 

geográfica. 

As outras duas estratégias competitivas genéricas incluem a estratégia de 

inovação, que consiste no pioneirismo, o que dificulta a imitação ou lançamento de 

novos serviços alternativos pelos concorrentes; e a estratégia de sinergia, que busca 

a sinergia entre diferentes tipos de serviços na mesma empresa (KOTLER, HAYES; 

BLOOM, 2002). 

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A inovação e a filosofia lean são estratégias consideradas essenciais para a 

sobrevivência das organizações em longo prazo. Pois, para que essas organizações 
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sobrevivam, elas devem evoluir continuamente para atender às mudanças das 

necessidades dos vários stakeholders ou partes interessadas, que precisam estar 

satisfeitos com a organização (SRINIVASAN, 2010). 

Numa perspectiva empresarial, observa-se que a transformação lean e a 

inovação são estratégias complementares que, quando implementadas diretamente, 

se reforçam mutuamente (SRINIVASAN, 2010).   

A inovação de serviços é crucial para manter a vantagem competitiva de uma 

empresa, enquanto a implementação de iniciativas lean almeja a excelência 

operacional. Dessa forma, numa economia cada vez mais centrada no serviço, 

explorar a combinação dessas duas abordagens no contexto de serviço é um 

desafio que pode conduzir a uma vantagem competitiva sustentável. 

Diante desse contexto, esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: 

“Existe sinergia entre a inovação e as iniciativas lean aplicadas em serviços?”  

Para responder a esta questão, este estudo utiliza o método dos fatores 

críticos de sucesso segundo Rockart (1979). 

  

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Uma vez identificada a situação problema da pesquisa e a pergunta a ser 

respondida, propõe o objetivo geral e os objetivos específicos a seguir. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O propósito desta pesquisa é identificar os Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS) da inovação em serviços e das iniciativas lean em serviços, comparar os FCS 

de ambas iniciativas e identificar os FCS comuns. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para atender ao objetivo geral proposto, faz-se necessário o cumprimento 

dos seguintes objetivos específicos: 

a) identificar, através da revisão de literatura, os fatores críticos de sucesso 
na inovação em serviços; 
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b) identificar, mediante a revisão da literatura, os fatores críticos de sucesso 
na implementação de iniciativas lean em serviços; 

c) listar os fatores críticos de sucesso semelhantes à inovação em serviço e 
à implementação de iniciativas lean aplicadas a serviços; 

d) identificar, por meio de uma pesquisa de campo do tipo survey, se os 
fatores críticos de sucesso comuns, identificados na revisão da literatura, 
são apontados como relevantes pelos profissionais que atuam em 
serviços; 

e) avaliar se há congruência ou divergência entre os FCS na Inovação em 
serviços e os FCS na Gestão/Operação de serviços enxutos (lean). 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é relevante devido os seguintes aspectos: 

a) Concentra-se na identificação de fatores críticos de sucesso no contexto 
de serviços. 

b) A aplicação da filosofia lean no setor de serviços é relativamente nova. 

c) O avanço da tecnologia tem alavancado a inovação em serviços. 

d) Existe pouco trabalho científico sobre a combinação de inovação e 
iniciativas lean no contexto de serviços. 

e) A abordagem sobre a sinergia entre os FCS da inovação em serviços e os 
FCS de iniciativas lean em serviços não existe na literatura. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA  

 

A pesquisa, no contexto da revisão da literatura, utilizará as bases Scopus, 

ISI Web of Science e Scientific Electronic Library Online (SciELO). O escopo da 

pesquisa abrange publicações de artigos científicos publicados nos últimos dez 

anos.  

A proposta de pesquisa é identificar os fatores críticos de sucesso comuns à 

inovação em serviço e às iniciativas lean aplicadas a serviços. Dessa forma, esta 

pesquisa está delimitada ao contexto do setor de serviço. 

A análise dos resultados da gestão/operação de serviços (não-lean) não 

será abordada, por não ser o objetivo deste trabalho. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, conforme apresentado na 

figura 1. 

 

Figura 1 – Estrutura do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão bibliográfica, com o objetivo de 

registrar os principais conceitos e fundamentos sobre cada tema e criar um 

arcabouço teórico para nortear o desenvolvimento da pesquisa. Os temas 

selecionados são apresentados na figura 2. 

 

Figura 2 – Mapa da literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
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2.1 SERVIÇOS 

 

Na década de 1950, os serviços representavam 50% da economia dos 

Estados Unidos (EUA), o que levou pesquisadores a examinar as características 

deste setor e tentar aplicar à fabricação de produtos os conceitos comprovados nos 

serviços. Naquela época, o termo “economia do serviço” foi introduzido para 

descrever a situação de emprego emergente nos EUA (HEINEKE; DAVIS, 2007). 

 

2.1.1 Características de serviços 

 

Os serviços possuem quatro características principais: intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade (BRENTANI, 1991).   

A intangibilidade determina o quão é difícil para os clientes experimentar e 

avaliar novos produtos de serviço antes de comprá-los. A inseparabilidade, por sua 

vez, refere-se à produção e ao consumo simultâneo. Esta característica demonstra 

que a satisfação do cliente com os serviços não está relacionada, somente, ao 

resultado dos serviços, mas também aos processos de produção, entrega e 

consumo. A variabilidade permite uma maior customização de serviços e, por fim, a 

perecibilidade retrata que os serviços não podem ser estocados (BAI; WU, 2010). 

Silvestro et al. (1992) propõem três tipos de processo de serviços, conforme 

detalhados a seguir: 

a) Serviços profissionais: processo baseado em pessoas, altamente 
adaptável e customizável para atender às necessidades do cliente. 
Exemplos: consultores, advogados e auditores. 

b) Lojas de serviços: compreendem a combinação de serviços de front-end 
e back-office. Exemplos: banco, lojas comerciais, empresas de aluguel, 
restaurantes e hotéis. 

c) Serviços em massa: envolvem muitas transações, pouca modificação e 
tempo de contato limitado. Exemplos: supermercado, aeroportos e 
livrarias. 

 

Silvestro et al. (1992) consolidaram as classificações de serviços em seis 

tipos: 

a) Ênfase nos equipamentos ou pessoas: serviços aplicados a 
equipamentos são aqueles em que a presença de certas máquinas é o 
elemento central na entrega dos serviços. Ao passo que, serviços 
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orientados a pessoas são aqueles nos quais a participação de uma 
equipe de contato é o principal fator na entrega dos serviços. 

b) Tempo de contato com o cliente por transação: o alto contato com o 
cliente ocorre quando este passa horas ou dias no sistema de serviço 
para uma transação. Enquanto o baixo contato ocorre quando o serviço 
dura apenas alguns minutos. 

c) Grau de personalização: um alto grau de personalização permite que o 
processo de serviço seja adaptado para atender às necessidades de um 
cliente individual. Em contrapartida, um baixo grau de personalização 
decorre de um processo padronizado sem variações. Nesta situação, 
podem ser oferecidas várias alternativas ao cliente, mas todas são pré-
determinadas. 

d) Grau de liberdade de ação: um alto grau de liberdade de ação permite 
ao pessoal da linha de frente tomar a decisão de alterar o pacote de 
serviços sem consultar seus superiores. Por outro lado, o baixo grau de 
liberdade só permite alterações no fornecimento do serviço com 
autorização superior. 

e) Valor adicionado pelo front-end ou back-office: o serviço orientado ao 
front-end acontece quando a proporção do pessoal de contato com o 
cliente é grande. O serviço orientado ao back-office decorre quando a 
proporção do pessoal de contato com o cliente em relação ao total é 
pequena. 

f) Ênfase no produto ou processo: o serviço orientado ao produto se 
concentra no que o cliente compra, enquanto no serviço orientado a 
processo a ênfase é dada ao modo como o serviço é entregue ao cliente. 

 

Howells et al. (2004) propuseram uma classificação em quatro tipos de 

serviços, com base nos diferentes processos de transformação, conforme citados a 

seguir:  

a) serviços envolvidos na transformação de produtos;  

b) serviços de processamento da informação; 

c) serviços baseados em conhecimento;  

d) serviços orientados às pessoas. 

 

O processo de serviços, segundo Yang (2012), tem as seguintes 

características:  

a) é um sistema aberto, em que os consumidores participam, às vezes, de 
todo o processo; 

b) é um processo flexível, pois precisa se adaptar rapidamente a mudanças 
do mercado, mas dificilmente esses processos são totalmente 
padronizáveis;  
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c) é um processo complexo para a organização. Os funcionários, além da 
supervisão, precisam manter a comunicação com os clientes e entender, 
claramente, a sua demanda. Por outro lado, os funcionários que 
trabalham no atendimento front-end com os clientes necessitam de 
habilidades interpessoais e especialização no negócio. 

 

Bai e Wu (2010) apresentam uma análise comparativa das características 

dos produtos físicos e dos produtos de serviço, conforme mostrado no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Comparativo entre produtos físicos e produtos de serviço 

Comparativo Produtos fisicos Produtos de serviços 

Relação entre 
produção e consumo 

Produção antes do 
consumo 

Consumo e produção 
simultâneos 

Satisfação do cliente Relacionada ao produto 
material 

Relacionada à 
expectativa do cliente 

Padronização Único, específico e 
definido 

Variável, ambíguo e 
indefinido 

Ciclo Reciclável Não reciclável 

Objetivo principal Confiável Customizável 

Fonte: Adaptado de Bai e Wu (2010). 
 

 

2.1.2 Tipologias de serviços 

 

Para Cook, Goh e Chun (1999), uma tipologia de serviços deve considerar 

dois aspectos de serviços: um, relacionado ao produto, e outro, relacionado ao 

processo de entrega do produto. O pacote do produto é, predominantemente, 

impactado pelas dimensões do serviço orientado ao marketing, enquanto o processo 

é afetado, principalmente, pelas dimensões do serviço orientado às operações. No 

quadro 2 são apresentadas essas dimensões e as características dos serviços. 

 

Quadro 2 – Tipologia de serviços por dimensões 

Dimensões Características 

Serviço orientado para o 
marketing 

 Tangibilidade 

 Diferenciação 

 O objeto de transformação 

 Tipo de cliente 

 Compromisso 

Serviço orientado para as 
operações 

 Contato com o cliente 

 Intensidade de mão de obra ou equipamentos 
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 Envolvimento do cliente 

 Julgamento do funcionário 

 Processo de produção 

Fonte: Adaptado de Cook, Goh e Chun (1999). 

 

Hipp e Grupp (2005) introduziram uma tipologia que representa uma 

abordagem de comportamentos de inovação em empresas de serviços, conforme 

apresentado a seguir: 

a) Serviços intensivos em conhecimento: consistem em empresas de 
serviços de negócios intensivos em conhecimento, que se posicionam 
como intermediárias entre os produtores de conhecimento e os usuários 
de conhecimento.  

b) Serviços baseados em rede: caracterizam-se por empresas em que 
seus produtos de serviço são, substancialmente, baseados em redes de 
informação e comunicação ou em processamento de grandes 
quantidades de dados. A utilização de sistemas tecnológicos, 
principalmente para processamento de informações e comunicações, é a 
base essencial das empresas de serviços intensivos em redes.  

c) Serviços intensivos em escala: compreendem empresas que são 
classificadas de acordo com o grau de padronização de seus serviços.  

d) Serviços dominados pelo fornecedor: abrangem empresas cujas 
inovações foram desenvolvidas externamente e que representam o tipo 
de inovação de serviço baseado na oferta. 

 

À medida que uma economia evolui de uma sociedade agrária para uma 

sociedade industrial, surgem diferentes tipos de serviços. Heineke e Davis (2007) 

apresentam a evolução dos tipos de serviço numa economia:  

a) serviços de infraestrutura: abrangem serviços de transporte, serviços 
governamentais, educação e cuidados com a saúde; 

b) serviços de suporte: incluem operações bancárias, seguros, varejo, 
restaurantes, hotéis e serviços de saúde; 

c) serviços de recreação e lazer: compreendem serviços relacionados ao 
lazer, como viagem de férias; 

d) serviços educacionais: à medida que o setor de serviços se expande, 
outros serviços modernos exigem níveis crescentes de alfabetização a 
seus funcionários, como o ensino universitário; 

e) serviços para economizar tempo: para manter o padrão de vida, as 
pessoas começaram a trabalhar mais e, assim, passaram a utilizar 
serviços que economizam tempo, como realizar compras através da 
internet; 
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f) experiência de serviços: os clientes veem valor agregado nessas 
experiências de serviço e estão dispostos a pagar por elas. São exemplos 
de empresas que fornecem tais experiências de serviço a DisneyWorld e 
Starbucks; 

g) serviços de informação: com o crescimento da tecnologia da informação 
e da internet, uma grande quantidade de informações passou a ficar 
disponível a qualquer momento. 

 

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

As inovações, segundo Schumpeter (1927), “consistem, principalmente, em 

mudanças nos métodos de produção e transporte ou em mudanças na organização 

industrial ou na produção de bens, ou na abertura de novos mercados ou de novas 

fontes de matéria prima”. 

Na visão de Drucker (2004), “a inovação é o esforço para criar uma 

mudança intencional e focalizada no potencial econômico ou social de uma 

empresa”. Para o autor, a maioria das ideias inovadoras surge a partir de sete fontes 

de oportunidades e são subdivididas em oportunidades internas e externas à 

organização. As oportunidades internas consistem em ocorrências inesperadas, 

incoerências, necessidades de processos e mudanças na indústria, enquanto as 

oportunidades externas compreendem mudanças demográficas, mudanças de 

percepção e novos conhecimentos.  

Segundo o Manual de Oslo, elaborado pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Comissão Europeia (CE): 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2005). 

  

O conceito de inovação fechada refere-se ao processo de integração vertical 

tradicional, em que os produtos são desenvolvidos internamente e distribuídos para 

o mercado de uma única forma (CHESBROUGH, 2012). 

No entanto, as organizações vêm adotando um novo conceito de inovação 

denominado inovação aberta. Este modelo é um novo paradigma, que busca 

acelerar a inovação através da utilização de ideias e tecnologias originadas tanto 
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dentro da organização quanto de outras fontes externas. Os modelos de negócios 

são estruturados para definir arquiteturas e sistemas para integração das ideias 

(CHESBROUGH, 2012).  

Em constraste com as inovações sustentáveis, que representam a melhoria 

contínua do produto ou serviço ao longo do tempo, as inovações disruptivas 

consistem em introduzir no mercado um novo produto mais atrativo que o produto 

utilizado pelos consumidores. À medida que se estabelece um posicionamento no 

mercado, o produto passa a ser utilizado por novos consumidores, dado que é mais 

simples e acessível (HWANG; CHRISTENSEN, 2008). 

A cocriação consiste no método por meio do qual o cliente participa do 

desenvolvimento do projeto. O envolvimento do cliente pode ocorrer durante o 

processo de inovação ou na customização de um serviço. Enquanto no processo de 

inovação o cliente participa ativamente das atividades de desenvolvimento do novo 

serviço, na customização ele consome o serviço durante o processo de criação de 

valor (SJÖDIN; KRISTENSSON, 2012). 

A co-inovação é apresentada como o novo paradigma de inovação, que 

ajuda as organizações a criar valor através da convergência, colaboração e 

cocriação (LEE, OSLIN; TRIMI, 2012). 

 

2.2.1 Tipos de inovação 

 

 As inovações são classificadas em diversos tipos. Knight (1967) apresenta 

uma das mais antigas classificações: 

a) inovações no produto ou no serviço: referem-se à introdução de novos 
produtos ou serviços, de forma a atender às expectativas dos clientes; 

b) inovações no processo de produção: consistem na introdução de 
novos elementos nas tarefas da organização, no seu sistema de 
informação ou na produção física ou nas operações de serviços. 
Representam avanços na tecnologia da empresa; 

c) inovações na estrutura organizacional: incluem mudanças nas 
relações de autoridade, nas alocações de trabalho, nos sistemas de 
remuneração, nos sistemas de comunicação e em outros aspectos da 
interação formal entre as pessoas na organização. Mudanças no 
processo de produção ou na prestação de serviços tendem a produzir 
concomitantemente inovações na estrutura organizacional; 
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d) inovações nas pessoas: dizem respeito às inovações que podem 
mudar o comportamento ou as crenças das pessoas dentro da 
organização, utilizando técnicas como educação e treinamento.   

 

As três primeiras categorias de Knight (1967) aparecem com frequência em 

outras classificações. As inovações em pessoas, porém, passaram a ser 

incorporadas às inovações organizacionais ou administrativas. 

As primeiras versões do Manual de Oslo concentraram-se nos tipos de 

inovação Tecnológica de Produto e de Processo (TPP). Na terceira edição, retirou-

se a palavra "tecnológica" das definições, para não ser interpretada como 

equivalente ao "uso de novas tecnologias e equipamentos". Nessa edição também 

foram incorporadas a inovação de marketing e organizacional, conforme 

relacionadas abaixo (OCDE, 2005):  

a) Inovação de produto: abrange o desenvolvimento de novos produtos ou 
produtos existentes que foram significantemente aperfeiçoados em suas 
características, ou modificados de forma a criar um novo uso, 
diferenciando-se dos produtos já existentes na empresa. 

b) Inovação de processo: caracteriza-se pela criação de novos processos 
ou aprimoramento de processos existentes, com o objetivo de melhorar a 
qualidade ou reduzir custos. Métodos de produção e distribuição podem 
ser criados ou otimizados a partir da adoção de novas técnicas, 
equipamentos, sistemas ou softwares, por exemplo. 

c) Inovação de marketing: é a implantação de um novo conceito de 
marketing, que pode ser introduzido em novos produtos ou em produtos já 
existentes. As estratégias podem incluir alterações no produto, preço, 
posicionamento ou promoção e serem desensolvidas pela própria 
empresa inovadora ou patrocinadas por outra organização. 

d) Inovação organizacional: corresponde à implementação de um novo 
método organizacional Pode incluir a introdução de novas técnicas e 
procedimentos nas práticas de trabalho, métodos de distribuição de 
atividades e responsabilidades, bem como novas formas de integração e 
relacionamento com outras empresas e instituições. 

 

 

2.2.2 Inovação em serviços 

 

A inovação em serviços foi negligenciada durante muito tempo, mas se 

estabeleceu nos primeiros anos deste século (DJELLAL; GALLOUJ, 2012). Ela 

geralmente é um processo contínuo, caracterizado por mudanças incrementais em 
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processos e produtos. A distinção entre produto e processo, na inovação em serviço, 

é por vezes dificultada, pois nessa área a produção e o consumo ocorrem 

simultaneamente (OCDE, 2005). 

Gallouj e Savona (2009) apresentam três abordagens teóricas, referentes ao 

processo de inovação em serviços denominadas: a tecnicista, a orientada a serviços 

e a integradora. A abordagem tecnicista associa a inovação de serviços à adoção e 

uso da tecnologia, como a Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs). A 

abordagem orientada a serviço busca identificar as especificidades dos serviços, 

enquanto a abordagem de integração busca a convergência em uma única estrutura 

de bens e serviços. 

Na busca de sistematizar a abordagem tecnicista, Barras (1986) propôs um 

modelo teórico do processo de inovação em serviços, baseado na ideia de um "ciclo 

reverso do produto" aplicado nas indústrias de serviços. Este modelo foi 

desenvolvido a partir de um extenso programa de pesquisa empírica sobre inovação 

técnica em serviços, com foco, principalmente, na adoção e impacto da tecnologia 

da informação nas indústrias de serviços.  

Esse modelo inclui três fases do ciclo reverso do produto. A primeira fase 

consiste nas aplicações de novas tecnologias, desenvolvidas para aumentar a 

eficiência da prestação de serviços existentes. Numa segunda fase, a tecnologia é 

aplicada para melhorar a qualidade dos serviços; e uma terceira etapa, a tecnologia 

auxilia na geração dos serviços. 

Gallouj e Weinstein (1997) classificam a taxonomia de modelos de inovação 

no setor de serviços em seis tipos: 

a) Inovação Radical: denota a criação de um produto totalmente novo, com 
caracteristicas totalmente distintas dos produtos anteriores. 

b) Inovação Incremental: consiste em adicionar ou substituir características 
ao sistema. 

c) Inovação de Melhoria: consiste em, simplesmente, melhorar 
determinadas características, sem provocar qualquer mudança na 
estrutura do sistema. 

d) Inovação Ad Hoc: trata-se da criação interativa de uma solução para 
uma demanda específica do cliente, em que o conhecimento e a 
experiência acumulados são aproveitados para criar novos 
conhecimentos e novas soluções. 

e) Inovação por Recombinação: esta inovação explora as possibilidades 
disponíveis pelas novas combinações de várias características técnicas e 
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de serviço e derivadas de um vasto conhecimento ou de determinada 
base tecnológica existente. 

f) Inovação de Formalização: consiste em estruturar as características do 
serviço, especificando-as claramente e dando-lhes uma forma. Este 
modelo de formalização também constitui uma maneira de esclarecer a 
correlação entre essas características técnicas e as características do 
serviço. 

 

Avlonitis, Papastathopoulou e Gounaris (2001) propõem uma classificação 

da inovação de serviços em seis tipos: novos serviços para o mercado, novos 

serviços para a empresa, novos processos de entrega, serviços modificados, 

extensões de linha de serviço e reposicionamento de serviço. O quadro 3 apresenta, 

para cada tipo de inovação em serviços, o grau de intensidade das atividades de 

desenvolvimento de novos serviços, das características de desenvolvimento e da 

integração multifuncional. 

 

Quadro 3 – Tipologias de inovação em serviços 

Tipos de inovação 
em serviços 

Atividades de 
desenvolvimento de 

novos serviços 

Características do 
desenvolvimento 

Integração 
multifuncional 

Novos serviços 
para o mercado 

 Geração de ideia e 
análise extensa 

 Análise de negócio e 
estratégia 

 Sinergia de mercado 

 Moderado grau de 
desenvolvimento técnico  

 Teste limitado 

 Lançamento 

 Comportamento 
sistemático 
moderado 

 Documentação 
moderada 

 Atribuição de 
responsabilidade 
moderada 

 Integração 
funcional 
alta 

Novos serviços 
para a empresa 

 Geração de ideia e 
análise moderada 

 Análise de negócio e 
estratégia 

 Sinergia de mercado 

 Desenvolvimento técnico 
moderado 

 Teste limitado 

 Lançamento 

 Comportamento 
sistemático alto 

 Documentação 
moderada 

 Atribuição de 
responsabilidade 
limitada 

 Integração 
funcional 
moderada 

Novos processos 
de entrega 

 Geração de ideia e 
análise moderada 

 Análise de negócio e 
estratégia 

 Sinergia de mercado 

 Desenvolvimento técnico 

 Comportamento 
sistemático alto 

 Documentação 
moderada 

 Atribuição de 
responsabilidade 

 Integração 
funcional 
moderada 
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Tipos de inovação 
em serviços 

Atividades de 
desenvolvimento de 

novos serviços 

Características do 
desenvolvimento 

Integração 
multifuncional 

 Teste limitado  

 Lançamento 

limitada 

Serviços 
modificados 

 Geração de ideia e 
análise moderada 

 Análise de negócio e 
estratégia 

 Sinergia de mercado 

 Desenvolvimento técnico 

 Teste limitado  

 Lançamento 

 Comportamento 
sistemático alto 

 Documentação 
alto 

 Atribuição de 
responsabilidade 
moderada 

 Integração 
funcional 
limitada 

Extensões de linha 
de serviço 

 Geração de ideia e 
análise limitada 

 Análise de negócio e 
estratégia 

 Sinergia de mercado 

 Desenvolvimento técnico 

 Teste  

 Lançamento moderado 

 Comportamento 
sistemático 
limitado 

 Documentação 
limitada 

 Atribuição de 
responsabilidade 
limitada 

 Integração 
funcional 
limitada 

Reposicionamento 
de serviço 

 Geração de ideia e 
análise moderada 

 Análise de negócio e 
estratégia 

 Sinergia de mercado 

 Desenvolvimento técnico 

 Teste limitada 

 Lançamento 

 Comportamento 
sistemático 
moderado 

 Documentação 
moderado 

 Atribuição de 
responsabilidade 
moderada 

 Integração 
funcional 
limitada 

Fonte: Baseado em Avlonitis, Papastathopoulou e Gounaris (2001). 

 

Snyder et al. (2016), por meio de uma revisão da literatura, identificaram 

quatro categorias que classificam a inovação em serviço: 

a) quanto ao grau de mudança, a inovação em serviços baseia-se em 
novas características ou melhorias nas características principais 
existentes; nesta categoria os autores incluem a inovação radical ou 
incremental; 

b) quanto ao tipo de mudança, a inovação de serviços consiste em 
mudanças nas características principais, relacionadas ao produto ou à 
provisão de serviços; nessa mudança faz-se a distinção entre inovação no 
processo ou no produto; 

c) quanto ao grau de novidade, a inovação de serviços requer que o 
serviço seja "novo" para a empresa e para o cliente; 
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d) quanto ao meio de provisionamento, considera-se os recursos 
utilizados para operacionalizar a inovação em serviço, fornecidos de uma 
maneira nova, através de tecnologia ou organização.  

 

Mina et al. (2014) apresentam algumas características da inovação em 

serviço, se comparada à inovação na manufatura:  

a) os serviços geralmente consistem em processos que são dificilmente 
separáveis dos resultados que produzem; 

b) a inovação em serviço envolve a colaboração com os clientes; e 

c) a inovação em serviço tende a enfatizar os fatores intangíveis, como o 
capital humano e organizacional, em vez de enfatizar os ativos tangíveis. 

 

Bancos, seguradoras, hospitais e universidades são alguns setores que 

possuem altos níveis de atividades de inovação (MELTON; HARTLINE, 2010). 

Para Gong e Janssen (2015), uma inovação em serviço pode ser 

considerada como uma nova experiência de serviço ou solução de serviço em uma 

ou mais das seguintes formas: novos conceitos de serviço, novas experiências do 

cliente e novos sistemas. 

Segundo Martin, Gustafsson e Choi (2016), as inovações em serviço 

começam a servir a objetivos diferentes. Esses objetivos incluem diferenciar, auxiliar, 

simplificar, criar experiências únicas ou monetizar de diferentes maneiras. Esses 

aspectos ajudam a compreender os tipos de desenvolvimento de inovação de 

serviços: inovação em pacotes de serviços, inovação social, a inovação de 

processos, inovação experimental ou inovação de modelos de negócios. 

As inovações de serviços são muitas vezes sinônimo de nomes de marca, 

mas, na realidade, são múltiplas inovações ou agrupamento de inovações, que se 

encaixam e estão organizados sob uma marca, uma plataforma ou uma inovação em 

pacotes de serviços, como, por exemplo, Starbucks e Skype. Esses pacotes de  

inovação tornam o serviço difícil de ser copiado e ajudam a diferenciar a marca, em 

contraste com as inovações em serviços do tipo processo, as quais os concorrentes 

têm mais facilidade de imitar. Por fim, as inovações experimentais criam uma 

experiência distinta, difícil de ser copiada, enquanto as inovações sociais visam 

auxiliar o maior número possível de pessoas e buscam criar um modelo de negócio 

sustentável (MARTIN; GUSTAFSSON; CHOI, 2016). 
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2.2.2.1 Levantamento dos fatores críticos de sucesso relacionados à inovação em 

serviços 

 

Nesta seção serão apresentados os artigos selecionados na literatura com 

ênfase nos fatores críticos de sucesso na inovação em serviços. O termo “Inovação 

em serviços” também aparece na literatura com a denominação “Desenvolvimento 

de novos serviços”. 

Brentani (1989, 1991) apresenta um dos primeiros estudos empíricos sobre 

os fatores de sucesso e insucesso no desenvolvimento de novos serviços de 

negócios. A autora utilizou a revisão da literatura sobre o desenvolvimento de novos 

produtos e marketing de serviços e aplicou uma pesquisa em 115 empresas 

canadenses, nos seguintes setores: bancos, seguradoras, gerenciamento de 

serviços, transporte e comunicações. Os resultados apresentaram os seguintes 

fatores críticos de sucesso: (1) orientado para o mercado; (2) processo de 

desenvolvimento de novos serviços formal; (3) sinergia do mercado; (4) oferta de 

serviço competitivo; (5) a percepção do cliente sobre a qualidade do serviço; (6) a 

necessidade do novo serviço ser inovativo para competir no mercado; (7) eficiência 

do processo de desenvolvimento; (8) integração multifuncional; (9) atratividade do 

mercado; (10) envolvimento dos funcionários. 

Brentani e Cooper (1992) avaliam os fatores criticos de sucesso do produto 

de serviços financeiros, através de revisão de literatura e um estudo exploratório, 

seguido de um questionário aplicado a 37 empresas de serviços financeiros no 

Canadá. Os fatores foram agrupados em três categorias: ambiente externo, 

ambiente interno e processo de desenvolvimento. O resultado do estudo apontou 

cinco fatores-chave para o sucesso de novos produtos de serviços financeiro: (1) 

orientado para o mercado; (2) qualidade na execução das atividades de lançamento; 

(3) sinergia; (4) envolvimento dos funcionários; (5) oferta de produto do serviço 

superior. Os autores constataram que a qualidade das atividades de pré-

desenvolvimento, estudos de mercado, avaliações técnicas e estudos similares eram 

ineficientes no contexto do estudo. 

Edgett (1994) apresenta um estudo sobre as atividades de desenvolvimento 

de novos serviços em bancos britânicos e sociedades de construção civil. 

Participaram da pesquisa 88 instituições financeiras com 148 projetos, compostos 

por 78 casos de sucesso e 70 casos de fracasso. A análise resultou nos seguintes 
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FCS: (1) integração multifuncional; (2) envolvimento dos profissionais; (3) 

profissionais qualificados, comprometidos e motivados; (4) apoio da alta 

administração; (5) mercado atrativo; (6) alocação de recursos financeiros e humanos 

necessários para o desenvolvimento e lançamento; (7) orientado para o 

mercado/cliente; (8) forte suporte durante o lançamento no mercado; (9) processo de 

desenvolvimento do serviço formalizado; (10) eficiência do processo de 

desenvolvimento. 

Martin e Horne (1995) apresentam um estudo para analisar a participação 

dos recursos internos e externos na inovação em serviços no setor de varejo e o 

envolvimento do cliente como fator-chave durante o processo de desenvolvimento. O 

resultado demonstrou que os fatores críticos de sucesso estão relacionados ao grau 

de: (1) envolvimento do cliente durante o processo de desenvolvimento; (2) 

envolvimento da alta administração; (3) participação direta do cliente; (4) 

envolvimento dos funcionários.  

Atuahene-Gima (1996) apresenta um estudo comparativo entre os FCS no 

desenvolvimento de novos serviços e os FCS no desenvolvimento de novos 

produtos, em empresas na Austrália. Os dados foram coletados em 300 empresas 

de serviços (bancos, seguradoras, consultorias e engenharia) e 300 empresas de 

manufatura. O resultado do estudo apresentou os seguintes fatores críticos 

relacionados à inovação em serviços: (1) vantagem no serviço; (2) sinergia de 

mercado; (3) estratégia de recursos humanos; (4) recursos comprometidos e 

motivados; (5) integração multifuncional; (6) comunicação; (7) capacidade nas 

atividades de lançamento; (8) apoio da alta administração; (9) trabalho em equipe. 

Os FCS considerados mais importante foram: estratégia de recursos humanos; 

trabalho em equipe e apoio da alta administração. O resultado da pesquisa 

demonstrou que existe uma percepção diferenciada entre os fatores que afetam o 

sucesso na inovação em empresas de manufatura e os de servços. 

Oldenboom e Abratt (2000) investigaram o processo de desenvolvimento de 

serviços financeiros em empresas de seguros e bancos da África do Sul. O objetivo 

foi identificar quais fatores impactam no sucesso ou no fracasso no desenvolvimento 

do serviço. A metodologia abrangeu um estudo piloto e aplicação de dois 

questionários: um, relativo a sucesso, e outro, a insucesso. Em seguida, após o 

recebimento dos resultados, uma entrevista semiestruturada foi conduzida com seis 

gerentes para a interpretação dos resultados. O resultado da pesquisa apresentou 
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quatro fatores que contribuem para o sucesso no desenvolvimento de serviços 

financeiros: (1) recursos adequados e competentes; (2) percepção do consumidor da 

qualidade do serviço/produto superior aos competidores; (3) grau de novidade do 

serviço; (4) orientado para o cliente, que consiste no entendimento das 

necessidades do cliente; (5) integração multifuncional; (6) envolvimento dos 

funcionários. Os quatro primeiros fatores foram considerados mais críticos que os 

demais. A integração multifuncional se mostrou presente nas empresas 

seguradoras, porém, nos bancos diagnosticou-se a falta de gerente de projetos e um 

responsável pela coordenação nos departamentos.  

Brentani (2001) apresenta um estudo para avaliar a influência da inovação 

do produto e os fatores de sucesso do novo serviço, com o objetivo de comparar 

serviços de negócio altamente inovativos e incrementais e seu impacto no 

desempenho dos projetos. A pesquisa abrangeu uma amostra de 184 empresas 

localizadas no Canadá, em que 115 empresas responderam à pesquisa. Num total 

de 276 projetos, 150 foram considerados bem-sucedidos e 126, mal-sucedidos. O 

resultado da pesquisa apresentou os seguintes fatores de sucesso: (1) envolvimento 

dos funcionários da linha de frente; (2) qualidade do serviço; (3) orientado para o 

cliente; (4) cultura de inovação; (5) comprometimento dos funcionários; (6) processo 

formal de teste e lançamento do novo produto. 

Van Riel, Lemmink e Ouwersloot (2004) apresentam um estudo empirico 

sobre os fatores de sucesso em organizações de alta tecnologia. Os dados foram 

coletados em 251 projetos de inovação na Europa, Estados Unidos e Japão. O 

resultado demonstra que a inovação bem-sucedida tem relação com o grau de 

conhecimento dos tomadores de decisão: (1) o direcionamento para o mercado; (2) 

o clima organizacional favorável ao compartilhamento de informações; e (3) a cultura 

aberta aumentam a probabilidade de sucesso da inovação. A orientação dos 

concorrentes têm um efeito negativo, e a senioridade gerencial parece não 

desempenhar um papel importante nesse negócio turbulento. 

Ottenbacher, Gnoth e Jones (2006) analisam os fatores críticos de sucesso 

em projetos de desenvolvimento de novos serviços na indústria hoteleira que 

envolve alto nível de contato. A pesquisa realizou uma extensa revisão da literatura 

e entrevistas com gerentes de hotéis na Alemanha. O resultado do estudo 

apresentou os sete fatores que mais contribuíram para o sucesso do desempenho 

no desenvolvimento do novo serviço: (1) atratividade do mercado; (2) gestão 
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estratégica de recursos humanos; (3) market responsivo ou capacidade de resposta 

ao mercado na compreensão das mudanças nas necessidades do consumidor; (4) 

autonomia dos funcionários; (5) treinamento de funcionários; (6) comprometimento 

dos funcionários; (7) sinergia de marketing. Os autores ressaltam que os fatores 

relacionados à gestão de recursos humanos fazem a diferença no sucesso e que o 

envolvimento dos empregados afeta o desempenho de inovações de alto contato.  

Ottenbacher e Harrington (2008), em seu estudo, investigam o processo de 

desenvolvimento de um novo serviço aplicado a pequenas e médias empresas no 

setor de TI e os fatores de sucesso relacionados à inovação. A revisão da literatura e 

entrevistas iniciais apontaram os seguintes fatores críticos de sucesso no processo 

de desenvolvimento de um novo serviço: (1) atividades de pré-lançamento do 

serviço; (2) gerenciamento do processo do desenvolvimento; (4) preparação para o 

lançamento; (5) comunicação. Em seguida, um questionário foi enviado para 228 

empresas alemãs. O resultado comprova que, durante a fase de pré-lançamento, o 

envolvimento e integração com o cliente, a análise financeira e os concorrentes são 

importantes. No contexto do gerenciamento do processo observa-se: boa 

comunicação e coordenação; envolvimento e flexibilidade dos funcionários, além da 

motivação e compromisso de todos. Na preparação para o lançamento do serviço, 

as seguintes dimensões contribuem para o sucesso: preço de mercado, testes finais, 

avaliação de desempenho e motivação e comprometimento dos funcionários. A 

comunicação sobre os benefícios do novo serviço para os potenciais clientes, bem 

como, a publicidade e promoção devem ser bem direcionadas para um bom 

posicionamento do produto no mercado. 

Melton e Hartline (2010) apresentam um estudo empírico, que aborda como 

as empresas envolvem os clientes e os funcionários de linha de frente no processo 

de desenvolvimento de um novo serviço. A pesquisa utiliza métodos quantitativos e 

qualitativos baseados em entrevistas e aplicação de uma pesquisa do tipo survey, 

com 160 organizações do setor de serviços. A amostra diversificada abrange 

empresas do setor financeiro, saúde, educação, tecnologia, transportes e agricultura. 

Esses setores foram escolhidos devido ao alto nível de atividades de inovação. Os 

resultados indicam que os fatores que impactam indiretamente no desempenho das 

vendas e resultados são: (1) envolvimento dos clientes e (2) funcionários da linha de 

frente. O envolvimento dos clientes nos estágios de projeto e desenvolvimento 

favorece a identificação de oportunidades, geração de novas ideias de serviços e 
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contribuição na definição das características específicas do serviço, além de afetar 

positivamente o desempenho das vendas e a eficiência do projeto. Por outro lado, os 

funcionários da linha de frente são mais efetivos no lançamento do serviço e entrega 

de serviço de qualidade.  

Jiménez-Zarco, Martínez-Ruiz e Izquierdo-Yusta (2011) avaliam os fatores 

determinantes da inovação em serviços no setor de turismo. A orientação para o 

mercado e uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) foram os fatores 

utilizados para identificar as organizações como inovadoras ou não. A metodologia 

de pesquisa adotada foi a de teste de hipótese, aplicada a uma amostra de 100 

empresas de serviço na Espanha. A inovação da empresa de turismo foi a variável 

dependente do estudo, e as variáveis independentes englobavam: o grau de 

utilização das TICs, orientado para o cliente, orientado para os concorrente e a 

coordenação multifuncional. Os resultados demonstraram que os seguintes fatores 

possuem uma relação direta e positiva com a inovação: (1) orientado para o cliente; 

(2) coordenação interfuncional; (3) uso da TIC; (4) orientado para os concorrentes. 

Por outro lado, as interações entre o uso da TIC e a orientação para o cliente e, 

entre a utilização da TIC e a coordenação interfuncional, afetam indiretamente a 

inovação. Por fim, a relação entre o uso da TIC e a orientação dos concorrentes 

apresentou-se negativa. 

Huang (2014) propõe um modelo para avaliar o alinhamento entre a 

inovação em serviço e o uso estratégico da TI. A metodologia adotada foi a de teste 

de hipótese e coleta de dados por meio de questionário do tipo survey. A pesquisa 

foi aplicada a grandes empresas de serviço, em Taiwan, com retorno de 165 

questionários. O estudo considerou cinco constructos: inovação em serviços, uso 

estratégico de TI, performance da inovação em serviços, desempenho de negócios e 

alinhamento. Os resultados demonstraram que as empresas que conseguem alinhar 

o uso estratégico de TI e a inovação em serviço demonstram um alto grau de 

desempenho. O desempenho do negócio é melhorado ao estabelecer tecnologias 

alinhadas aos diferentes aspectos da inovação e, consequentemente, contribuir de 

modo que os funcionários da empresa possam realizar suas atividades inovadoras e 

cumprir suas responsabilidades.  

Taghizadeh et al. (2014) realizaram um estudo com 246 gerentes, em duas 

empresas líderes em telecomunicações na Malasia. A pesquisa buscou avaliar o 

impacto das práticas de gestão da inovação em serviço, no desempenho do serviço. 
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Através de um modelo de cinco dimensões de gestão da inovação – estratégia, 

processo, organização, ferramentas/tecnologia e sistema integrado de 

desenvolvimento de serviços –, foram vinculadas as três dimensões de desempenho 

do mercado, desenvolvimento de serviços e processo de entrega. Para cada 

dimensão, foram construídas três hipóteses, vinculadas às três dimensões de 

desempenho, totalizando a construção de 15 hipóteses. A análise concluiu que o 

efeito combinado de estratégia, processo, organização e sistema exerce influência 

significativa no desempenho do serviço. Entretanto, a implantação de 

ferramentas/tecnologias inovadoras não apresentou uma influência positiva no 

desempenho do serviço em nenhum dos fatores, provavelmente devido ao fato de 

as tecnologias no setor dinâmico de telecomunicações serem padronizadas. Os 

resultados demonstraram que as práticas de estratégia e processo de inovação 

influenciam o desempenho do processo de entrega. No caso das práticas 

organizacionais multifuncionais, há uma relação positiva com o desempenho do 

mercado e o desenvolvimento de serviços.  

Por fim, o sistema integrado demonstrou ter uma influência significativa tanto 

no desenvolvimento do serviço quanto no desempenho do processo de entrega. 

Esse cenário, portanto, sugere que as empresas de telecomunicações que desejam 

melhorar o desempenho em serviços e devem considerar os seguintes aspectos: (1) 

postura estratégica; (2) processos e procedimentos; (3) espírito de equipe; (4) 

coordenação de equipe multifuncionais; (5) sistema integrado. 

Gong e Janssen (2015) desenvolveram uma estrutura conceitual 

(framework) para avaliar o impacto da inovação lean nos processos de inovação de 

serviços em uma organização financeira. De acordo com essa estrutura, deve-se 

observar áreas específicas onde os processos de inovação de serviços devem 

prestar atenção para evitar desperdícios e se concentrar na criação de valor no 

acesso ao conhecimento e na integração. Os princípios lean selecionados foram: 

criação de valor para o cliente; pensamento sistemático; fluir e puxar; e melhoria 

continua. Estes princípios facilitam o acesso e a integração do conhecimento que 

resulta em diferentes formas de inovação em serviços, incluindo: novos conceitos de 

serviço, novas experiências de clientes e novos sistemas de entrega.  

O resultado do estudo apresentou benefícios, como agilidade e ciclos 

rápidos de aprendizado, porém, alguns riscos identificados sugerem que a inovação 

lean possa ser difícil de ser implementada. Nesse sentido, os seguintes riscos foram 
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identificados: foco no curto prazo pode levar a se perder o objetivo de longo prazo; 

pessoas podem continuar a trabalhar sozinhas e dificultar a visão compartilhada; 

falta de profissionais com capacidade para inovar; baixa qualidade; falta de 

padronização; falta de foco no cliente; falta de planejamento detalhado; dificuldade 

no controle de versões. 

Ratten (2015) avalia os fatores que influenciam a inovação em serviços de 

computação em nuvem (cloud), uma das principais inovações tecnológicas. A 

metodologia adotada foi a de teste de hipóteses, por meio de pesquisa do tipo 

survey para a coleta de dados. O questionário foi enviado para gerentes de 

organizações de TICs localizadas na região de Queensland, na Austrália. Os fatores 

selecionados para teste de hipóteses foram: liderança da alta administração, 

capacidade de absorção, suporte do governo, performance e direcionamento para 

aprendizado. O resultado da pesquisa apontou os seguintes fatores com efeito 

positivo nas atividades de inovação em serviço: (1) liderança da alta administração; 

(2) capacidade de absorção. Enquanto os fatores relacionados ao suporte do 

governo e performance demonstraram um efeito negativo.  

No que tange à orientação para o aprendizado, não se identificou 

significativo impacto na atitude em relação à inovação de serviços. Dentre as 

hipóteses propostas, apenas o fator relacionado ao direcionamento para o 

aprendizado não apresentou suporte na análise dos dados. Os dados também 

mostraram que o sucesso da implementação de inovações em serviços depende de 

os gestores entenderem esses fatores. 

 

2.3 FILOSOFIA LEAN  

 

O termo “lean” foi cunhado para descrever as novas técnicas de gestão 

utilizadas pela indústria automotiva japonesa. Esta abordagem busca eliminar as 

atividades que não agregam valor ao processo, através da aplicação de 

ferramentas, de modo a entregar um serviço de qualidade superior ao cliente e 

buscar a excelência operacional. Ao eliminar o desperdício, é possivel, 

simultaneamente, reduzir os custos, fazer um melhor uso dos recursos e oferecer 

melhor valor ao cliente (ABDI; SHAVARINI; HOSEINI, 2006). 
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2.3.1 Lean Production ou Produção Enxuta 

 

Após a primeira Guerra Mundial, Alfred Sloan e Henry Ford transformaram a 

produção artesanal em produção em massa. Em 1955, as indústrias norte-

americanas começaram a perder vantagem competitiva, pois a produção em massa 

tornou-se comum a todos os países do mundo (WOMACK; JONES, 2004). 

Nos anos 1950, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno combinaram as vantagens da 

produção artesanal com a produção em massa, definindo o Sistema de Produção 

Toyota, do qual a Lean Production foi criada (BORTOLOTTI; ROMANO; NICOLETTI, 

2010). Segundo os autores, a implementação da produção enxuta oferece vários 

benefícios, tais como: aumento de produtividade, redução de custos, flexibilidade, 

melhoria de qualidade, redução de lead time, redução de suprimentos e melhoria da 

satisfação do cliente. 

Taiichi Ohno desenvolveu dois métodos que caracterizam a produção enxuta: 

just-in-time (JIT) e autonomação (jidoka). JIT é um sistema no qual a produção 

começa apenas quando sinalizada pela demanda do cliente. Ohno (1988 apud 

STAATS; BRUNNER; UPTON, 2011) criou, também, o conceito denominado 

kanban. Kanban é um sistema visível de sinalização, que aciona uma ação, de forma 

a alcançar o just-in-time (GONG; JANSSEN, 2015). 

Ohno identificou sete desperdícios que absorvem os recursos, mas não 

criam valor. São eles: (1) produção em excesso; (2) acúmulo de produtos em 

estoque; (3) etapas de processamento desnecessárias; (4) movimentação de mão 

de obra em excesso; (5) tempo de espera (materiais, máquinas e mão de obra); (6) 

transporte desnecessário de material; (7) falhas que precisam ser corrigidas (1988 

apud WOMACK; JONES, 2004).  

Lean thinking ou Pensamento enxuto é uma maneira de buscar a eficiência 

utilizando menos recursos: menos esforço, menos tempo, menos máquinas e menos 

espaço fisico (WOMACK; JONES, 2004). Trata-se de uma abordagem desenvolvida 

para remover desperdício e adicionar valor às necessidades do cliente.   

Os princípios do Lean Thinking são os seguintes (WOMACK; JONES, 2004): 

a) valor: criar valor sob o ponto de vista do cliente;  

b) fluxo de valor: identificar o fluxo de valor e analisar as atividades que 
realmente agregam valor; as atividades que não geram valor mas são 
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necessárias; e aquelas que não geram valor e devem ser imediatamente 
eliminadas; 

c) fluxo: deixar o produto fluir continuamente; 

d) puxar: produzir somente quando solicitado pelo cliente; 

e) perfeição: buscar a melhoria contínua. 

 

 

2.3.2 Lean Service ou Serviço Enxuto 

 

Levitt (1972), em seu artigo intitulado Production-line approach to service, 

sugere a adoção dos princípios da produção na indústria aos serviços de 

atendimento aos clientes, para aumentar a qualidade e eficiência desses serviços.  

Bowen e Youngdahl (1998) corroboram Levitt (1972) no que se refere à 

transferência dos princípios da manufatura para o setor de serviço.  

Lean service refere-se à aplicação de ferramentas de Lean manufacturing 

em um contexto de serviços e tem as seguintes características, segundo Bowen e 

Youngdahl (1998): 

a) redução do conflito de desempenho: os objetivos da operação incluem 
tanto a eficiência interna quanto a flexibilidade definida pelo cliente; 

b) fluxo de produção puxada (JIT): minimiza o tempo de set-up, permitindo 
o fluxo mais suave e níveis de JIT de entrada e saída; 

c) orientado à cadeia de valor: aplica o blueprint do serviço e análise de 
valor para eliminar atividades sem valor agregado; 

d) foco no cliente e treinamento: envolve o cliente no projeto e pacote de 
serviço, treina os empregados em habilidades e comportamentos de 
atendimento ao cliente e capacita os clientes para que possam contribuir 
com um serviço de qualidade; 

e) autonomia dos empregados: investe nos empregados (habilidade, 
treinamento e participação) e autonomia para os empregados 
alavancarem valor para o cliente. 

 

As premissas básicas da concepção de Lean Service nas organizações de 

serviço, tais como: determinar o valor, identificar fluxos de valor, fluir, puxar e lutar 

pela perfeição, têm aplicações semelhantes às organizações de manufatura. As 

organizações de serviços, como a manufatura, têm em seus processos certas 

tarefas repetitivas (LISIECKA; BURKA, 2016). 
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Abdi, Shavarini e Hoseini (2006) abordam os cinco princípios lean sob a 

ótica do setor de serviço, avaliam as características de Lean service e enfatizam a 

importância dos recursos humanos no setor de serviços.  

Lean é aplicável a serviços, embora a transferência de princípios de 

produção lean para serviços tenha certas limitações, devido às características dos 

serviços. A necessidade é focalizar na diferença entre processo de serviços e de 

manufatura. O respeito pelas pessoas e o envolvimento no trabalho é essencial para 

o serviço lean (GUPTA; SHARMA; SUNDER, 2016).  

Para Johnstone, Pairaudeau, Pettersson (2011), os princípios do 

pensamento lean podem apoiar a inovação nos seguintes aspectos: 

a) estimular a análise da causa raiz dos problemas criando um ambiente rico 
e construtivo para novas ideias; 

b) disponibilizar ferramentas para as pessoas resolverem os problemas com 
autonomia e flexibilidade; 

c) valorizar e incentivar o aprendizado e apresentar os riscos como uma 
oportunidade para aprender; 

d) criar uma equipe envolvida e comprometida, que se orgulha de suas 
realizações, gerando autoconfiança, novos ciclos de ideias e inovações. 

 

 

2.3.2.1 Práticas e ferramentas lean aplicadas a serviços 

 

As empresas de serviços estão adotando e modificando cada vez mais 

estratégias e práticas lean, de acordo com as necessidades do setor de serviços e, 

assim, simplificando seus processos (KRISHNAN; PARVEEN, 2013). Algumas das 

práticas utilizadas na implementação de iniciativas lean aplicáveis a serviços são 

apresentadas no quadro 4, dispondo de uma breve descrição de cada uma.  

 

Quadro 4 – Práticas e ferramentas lean aplicáveis a serviços 

Ferramentas e 
práticas Lean 

Descrição Referências 

5 S 
A técnica 5S consiste na organização do local 
de trabalho (Separar, Organizar, Limpar, 
Padronizar e Sustentar)  

Staats, Brunner e Upton 
(2011) 

 

Autonomação / 
jidoka 

Autonomoção são sistemas automatizados 
utilizados para detecção de condições 
anormais. 

Bortolotti, Romano e Nicoletti 
(2010) 
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Ferramentas e 
práticas Lean 

Descrição Referências 

Eliminação de 
loop-back 

Esta técnica é utilizada para eliminar a 
possibilidade de retonar o trabalho ao passo 
anterior, para posterior processamento. 

Swank (2003) 

Formulário A3 
O Relatório A3 é um formato padrão para 
organizar e orientar a equipe na pesquisa e 
resolução de problemas. 

Doman (2011) 

Gemba 
Gemba significa ir ao local de trabalho e 
observar o que ocorre. 

Suarez-Barraza e Ramis-Pujol, 
2010 

Gestão visual  
A utilização de controle visual trata do problema 
da invisibilidade do processo, para ajudar a 
simplificar as comunicações. 

Staats, Brunner e Upton 
(2011) 

Implantação de 
políticas ou 
Hoshin hari 

Hoshin Kanri, ou implantação de políticas, 
alinha as atividades de uma organização com 
seus objetivos estratégicos. 

Swank (2003) 

Just-in-time 
Consiste no sistema "puxado", no qual a 
produção em cada etapa começa apenas 
quando sinalizada pelo cliente a jusante. 

Staats, Brunner e Upton 
(2011) 

Kaizen  Kaizen significa melhoria contínua. 
Piercy e Rich (2009); Suarez-
Barraza Ramis-Pujol (2010);  

Kanban 
Kanban é um sistema visível de sinalização, que 
aciona uma ação de forma a alcançar o just-in-
time. 

Gong e Jansen (2015) 

Mapeamento do 
Fluxo de Valor 

O mapeamento de fluxo de valor consiste em 
identificar quais atividades no processo 
agregam valor tornando os processos mais 
visíveis. 

Allway e Corbett (2002); Piercy 
e Rich (2009); Bortolotti, 
Romano e Nicoletti (2010); 
LaGanga (2011); Staats, 
Brunner e Upton (2011);  

Model cell / roll 
out 

Modelo celular em que novas melhorias são 
implementadas, para examinar sua eficácia e 
resolver erros no processo de implementação, 
antes de implementá-los para todo o negócio. 

Swank (2003) 

Nivelamento da 
produção ou 
Heijunka 

Busca equilibrar a produção e a entrega de 
serviço durante um período, para atender a 
demanda do cliente. 

Allway e Corbett (2002); 
Swank (2003); Staats, Brunner 
e Upton (2011) 

Nivelamento de 
recursos 

Consiste em equilibrar, uniformemente, o 
trabalho entre os funcionários, evitando a 
sobrecarga. 

Allway e Corbett (2002); 
Swank (2003) 

Padronização 

Abrange a padronização de procedimentos, com 
o objetivo de garantir um nível de serviço 
consistente na execução de tarefas da mesma 
maneira e um nível alto de produtividade 
individual 

Swank (2003)  

Bortolotti, Romano e Nicoletti 
(2010); LaGanga (2011); 
Staats, Brunner e Upton 
(2011)l  

Allway e Corbett (2002) 

Poka Yoke 
Poka-yokes, ou à prova de erro, são dispositivos 
simples e criativos, que tornam quase 
impossível a ocorrência de um erro. 

Suarez-Barraza Ramis-Pujol 
(2010) 

Segregação de 
complexidade 

Consiste em agrupar tarefas ou níveis 
semelhantes de dificuldade em grupos 

Allway e Corbett (2002); 
Swank (2003) 
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Ferramentas e 
práticas Lean 

Descrição Referências 

separados, com metas próprias de 
desempenho. 

Takt time 
Determina o ritmo de trabalho de acordo com a 
demanda do cliente. 

Swank (2003)   

Utilização de 
pequenos lotes 

Consiste em criar fluxo de pequenos lotes. 
Swank (2003) 

VOC Voz do cliente. Costa et al. (2015) 

VOE Voz do empregado. Costa et al. (2015) 

QFD 
Quality function deployment (QFD). ou 
Desdobramento da função qualidade. 

Costa et al. (2015) 

FMEA 
Failure mode and effects analysis (FMEA). ou 
Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos   

Costa et al. (2015) 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

2.3.2.2 Levantamento dos fatores críticos de sucesso na implementação de 

iniciativas lean em serviços  

 

A literatura apresenta diversos estudos de caso de sucesso na 

implementação de iniciativas lean em serviços. Para colaborar com o objetivo da 

pesquisa, os artigos serão apresentados com enfoque nos fatores críticos de 

sucesso na implementação de iniciativas lean em serviços e as práticas adotadas. 

 

Para Allway e Corbett (2002), os princípios da manufatura podem ser 

aplicados às empresas no setor de serviço. Os autores destacam que o ponto 

principal para melhoria das operações, tanto na manufatura quanto no serviço, 

compreende o desenvolvimento de habilidades na aplicação das práticas e 

ferramentas para um processo sustentável e de melhoria contínua. Através da 

identificação de um processo de cinco fases, aplicado a um estudo de caso de uma 

empresa de seguros, os autores comprovaram o sucesso na adoção das técnicas da 

manufatura no setor de serviços. As ferramentas adotadas foram: nivelamento da 

produção (heijunka), segregação de complexidade, mapeamento do fluxo de valor, 

nivelamento de recursos. Os elementos-chave na adoção de iniciativas lean incluem 

aspectos como: (1) liderança; (2) suporte da alta gerência; (3) comunicação eficaz; 

(4) medição frequente de desempenho; (5) visão de longo prazo.  
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Swank (2003) apresenta um estudo de caso em uma empresa de seguros 

de vida que, após análise profunda nas operações, identificou significativa variação 

na qualidade dos serviços existentes, alto tempo de processamento de pedidos e 

retrabalhos. A empresa adotou os princípios lean para melhorar o serviço e reduzir 

custos. As seguintes práticas foram adotadas: utilização de pequenos lotes, 

eliminação de loop-back, padronização, takt time, nivelamento da produção 

(heijunka), segregação de complexidade e implantação de políticas (hoshin hari). Os 

seguintes fatores críticos de sucesso foram identificados: (1) envolvimento da 

liderança; (2) envolvimento de todos; (3) profissionais multifuncionais; (4) gestão 

visual; (5) padronização; (6) integração com os fornecedores; (7) gestão do 

desempenho. Os fatores mais importantes encontrados foram: o envolvimento da 

liderança e participação de todos na mudança (voz do cliente). Os principais 

benefícios foram: redução de 50% do tempo médio entre o pedido e a emissão da 

apólice, redução de 26% dos custos de mão de obra, redução de 40% da taxa de 

problemas recorrentes e aumento de 60% nos novos prêmios de vida anual.  

Piercy e Rich (2009) avaliam a aplicabilidade da filosofia lean no contexto do 

serviço puro em três call-centers de serviços financeiros no Reino Unido. O estudo 

propõe a adoção de metodologias básicas lean, como mapeamento do fluxo de 

valor, melhoria contínua e resolução de problemas para o contexto de serviço puro. 

Os fatores críticos identificados neste estudo de caso foram: (1) tomada de decisão 

em diversos níveis; (2) integração multifuncional; (3) envolvimento dos funcionários; 

(4) empregados com autonomia para resolver problemas. A satisfação do cliente 

aumentou, significantemente, com a resolução de demanda na primeira tentativa. A 

diminuição do retrabalho e das falhas reduziu o tempo dos recursos e custo dos call 

centers. O resultado apresenta melhorias significativas na qualidade e na redução 

de custos. A melhoria nas condições de trabalho reduziu o absenteismo e melhorou 

a moral dos funcionários. A análise demonstra, empiricamente, que a abordagem 

enxuta é viável no contexto do serviço puro.  

Bortolotti, Romano e Nicoletti (2010) analisam um método para agilizar e 

automatizar processos e reduzir o desperdício em empresas de serviços puro onde 

há um uso intensivo da automação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação. 

Três organizações que operam com serviços financeiros e bancos foram escolhidas, 

duas delas situadas na Itália e uma na Ásia. As organizações selecionadas haviam 

realizado uma reengenharia de processos utilizando princípios lean e técnicas de 
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digitalização e automação. A metodologia adotada nesta pesquisa foi a de estudo de 

caso múltiplo exploratório, a coleta de dados através de entrevistas e análise de 

retrospectivas para avaliar os fatores críticos de sucesso.  

O modelo apresentado fornece um sequenciamento lógico das atividades, 

iniciando pela simplificação e, posteriormente, pela automatização das atividades de 

valor para o cliente, evitando que desperdícios possam causar atrasos ou 

impedimentos. As práticas lean adotadas foram: voz do cliente, mapeamento do 

fluxo de valor, redesenho, simplificação, padronização e automação.  

Delgado, Ferreira e Branco (2010) apresentam um estudo de caso da 

implementação de Lean six sigma na organização de serviços financeiros GE Money 

Portugal, que faz parte do grupo GE. A metodologia de estudo de caso adotada foi a 

pesquisa exploratória. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com os agentes envolvidos e executivos familiarizados com o 

processo. Os entrevistados foram divididos em quatro grupos, de acordo com o nível 

hierárquico. As ferramentas lean adotadas no estudo foram: voz do cliente, voz do 

empregado, mapeamento de fluxo de valor, sistema de gestão de processos de 

negócio, desdobramento da função qualidade ou quality function deployment (QFD) 

e análise dos modos de falha e seus efeitos ou failure mode and effects analysis 

(FMEA).Os fatores críticos de sucesso apontados no estudo foram: (1) compromisso 

da alta administração; (2) equipe com habilidades técnicas e analíticas específicas; 

(3) treinamento em Lean six sigma; (4) mudança na cultura empresarial. O resultado 

da integração das ferramentas de gerenciamento Six Sigma e lean permitiu à GE 

Money Portugal responder adequadamente às demandas de seus parceiros, 

proporcionando menos variabilidade no tempo de entrega. Os principais benefícios 

alcançados foram o aumento da produtividade e aumento da receita.  

Suarez-Barraza e Ramis-Pujol (2010) abordam um estudo de caso bem-

sucedido de implementação da prática Lean-Kaizen no processo de serviço de 

recursos humanos de uma organização de serviço público mexicana. A aplicação da 

abordagem Lean-Kaizen na área de recursos humanos desta organização contribuiu 

na redução do tempo de ciclo da seleção de recursos humanos e processo de 

contratação, através da adoção de um padrão estabelecido pela voz do cliente. Esta 

iniciativa estabilizou o processo de atendimento e diminuiu as reclamações dos 

clientes internos.  
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A transferência e implementação de Lean-Kaizen no processo de serviço de 

um ambiente público é viável. No entanto, é importante observar os seguintes 

fatores críticos de sucesso: (1) compromisso da alta gerência em melhorar seus 

processos e serviços; (2) foco no serviço ao cliente ; (3) foco na simplicidade e 

praticidade; (4) envolvimento da liderança; (5) serviço orientado ao cliente; (6) 

pensamento holístico; (7) sistema de medição de performance; implementação das 

melhores práticas de recursos humanos, como (8) trabalho em equipe; (9) 

comunicação; (10) envolvimento dos funcionários; (11) qualidade do serviço.  

Algumas barreiras podem impactar a implementação lean no setor público, 

tais como: estrutura organizacional burocrática, influência dos sindicatos, 

empregados resistentes à mudanças, falta de treinamento em técnicas Lean-Kaizen, 

excesso de regulamentação e resistência à medição de resultados. Além da prática 

Lean-Kaizen, foram adotadas as técnicas de pequenos grupos, redesenho de 

processo e gemba. 

LaGanga (2011) apresenta um estudo de caso realizado num centro de 

saúde mental, sem fins lucrativos, composto de 18 ambulatórios localizados em 

Denver. O centro é constituído por 18 equipes clinicas e programa de terapia, 

psiquiatria e serviço de medicação. O objetivo do projeto de melhoria de processo 

lean foi aumentar a capacidade de atendimento de novos pacientes. Ao analisar o 

processo anterior, a equipe identificou várias fontes de desperdícios na capacidade 

clínica, como a ociosidade de clínicos e psiquiatras quando os consumidores não 

compareciam às consultas programadas. A metodologia adotada no estudo foi a de 

pesquisa-ação, em que o pesquisador participa diretamente da análise. As técnicas 

lean adotadas para melhorar o agendamento e atendimento de serviços 

ambulatoriais foram, principalmente, a análise do fluxo e padronização de processos. 

O resultado da análise de 1726 agendamentos apresentou um aumento de 27% na 

capacidade de serviço para atendimento de novos pacientes e uma redução de 12% 

na taxa de não comparecimento dos pacientes às consultas.  

Pedersen e Huniche (2011) examinam os fatores da implementação lean em 

organizações do setor público na Dinamarca. A metodologia adotada compreendeu 

entrevistas com 29 gerentes e funcionários envolvidos no planejamento e 

implementação das iniciativas lean nos últimos anos. Os seguintes fatores críticos de 

sucesso foram apresentados: (1) aloçação de recursos suficientes; (2) compromisso 

gerencial; (3) melhoria no processo de trabalho; (4) comprometimento dos 
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funcionários; (5) capacitação; (6) gestão de mudança; (7) suporte à cultura 

organizacional; (8) transferência do conhecimento; (9) comunicação eficaz.  

Staats, Brunner e Upton (2011) investigam, através de um estudo de caso 

numa empresa de serviços de software na Índia, se os princípios lean são aplicáveis 

ao trabalho do conhecimento. A metodologia do estudo de caso abrangeu análise 

descritiva, coleta de dados através de entrevistas, documentação de projetos 

anteriores. Quatro princípios lean foram selecionados: especificação de tarefas, 

comunicação, arquitetura de processos simplificada e resolução de problemas. As 

práticas lean adotadas que contribuíram para o sucesso foram: padronização de 

processo, 5S, gestão visual, mapeamento do fluxo de valor, heijunka e fluxo 

continuo. A especificação de tarefas resultou na melhoria da produtividade, redução 

do número de defeitos e em menos retrabalho O resultado demonstrou que a 

aplicação de principios lean é viável no trabalho do conhecimento e que a aplicação 

das técnicas afeta a aprendizagem, melhorando a identificação e resolução de 

problemas.   

Kundu e Manohar (2012) avaliam os fatores críticos de sucesso na 

implementação de principios lean nos serviços de suporte em TI através de revisão 

na literatura de diversos autores. O resultado do estudo apontou os seguintes 

fatores como críticos: (1) liderança; (2) apoio à gestão; (3) compromisso da alta 

administração; (4) cultura organizacional; (5) comunicação eficaz; (6) treinamento e 

desenvolvimento de competências; (7) capacidade financeira; (8) sistema de 

medição. Os fatores críticos de sucesso identificados servem de base para estudos 

adicionais. 

Psychogios, Atanasovski e Tsironis (2012), através de um estudo de caso 

em duas empresas de Telecomunicações, avaliam os FCS na implementação de 

Lean Six-Sigma no setor de serviços. A metodologia de pesquisa compreendeu a 

análise qualitativa e exploratória. A coleta de dados considerou dados secundários, 

compreendendo documentos, procedimentos e políticas de qualidade das empresas, 

e dados primários, coletados através de entrevistas com especialista de qualidade e 

gerentes. Os FCS na implementação de Lean Six-Sigma no setor de serviços 

encontrados foram: (1) apoio e envolvimento da alta administração; (2) cultura 

corporativa orientada para qualidade; (3) treinamento orientado para qualidade; (4) 

seleção de projetos top-down e bottom-up; (5) satisfação do cliente; (6) 

implementação prévia de outro programa de melhoria da qualidade; (7) 
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gerenciamento de desempenho de suporte e sistemas de TI. O apoio à gestão foi 

considerado o de maior relevância. Em contrapartida, observou-se a existência de 

fatores inibidores do processo, tais como: falta de conhecimento em programas de 

melhoria da qualidade e Lean Six-Sigma, falta de orientação estratégica e a 

mentalidade e costumes dos trabalhadores. Este último, segundo os respondentes 

do estudo, citam aspectos que podem afetar negativamente a implementação do 

Lean Six-Sigma, tais como: falta de planejamento individual adequado, resistência à 

mudança e ceticismo em relação ao novo. Na primeira empresa, reconhecida como 

maior fornecedora de serviços de voz, internet e dados, a aplicação do lean six-

sigma melhorou a qualidade do serviço na otimização do tempo de provisionamento 

e redução do tempo de eliminação de falhas. Por outro lado, na segunda empresa, 

líder de mercado móvel que oferece serviços móveis de voz e dados, houve melhora 

no gerenciamento de incidentes e eliminação de falhas.  

O objetivo do estudo de Kundu e Bairi (2014) foi definir e validar um modelo 

para mensurar a percepção dos profissionais de serviço de suporte de TI sobre a 

aplicabilidade das práticas lean nos serviços de suporte de TI. A coleta de dados foi 

realizada por meio de pesquisa do tipo survey. Os modelos de medição dos 

constructos foram testados e a escala foi validada através de ferramentas 

estatísticas. As seguintes dimensões foram identificadas: (1) valor e cultura da 

organização; (2) foco no cliente; (3) padronização do trabalho; (4) ambiente de 

trabalho; (6) melhoria contínua; (7) solução de problemas; (8) tomada de decisão; (9) 

gestão do conhecimento; (10) uso de tecnologia; (11) desenvolvimento de pessoas; 

(12) parceria com fornecedores; (13) gestão visual.  

Costa et al. (2015) avaliam um estudo de caso da aplicação da filosofia lean 

em dois hospitais brasileiros. Em um dos hospitais, as implementações ocorreram no 

departamento de serviços de esterilidade e farmácia, enquanto, no segundo hospital, 

abrangeram o setor de Quimioterapia, Sala Cirúrgica e Radioterapia. A metodologia 

de pesquisa compreendeu análise exploratória, estudo de caso múltiplos, revisão da 

literatura, seguida da coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas, 

conduzidas com consultores externos e internos O estudo de caso indica que a 

redução do tempo, custo de espera e a melhoria financeira foram os principais 

fatores motivacionais na implementação de iniciativas lean nos dois hospitais 

estudados. As ferramentas utilizadas foram: mapeamento da cadeia de valor e 

DMAIC. Os resultados obtidos após a implementação foram analisados e foram 
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observadas melhorias nos aspectos financeiros, produtividade e capacidade e 

redução do tempo de espera dos setores analisados.  

Nos casos estudados, as barreiras enfrentadas foram principalmente 

associadas a fatores humanos, incluindo desconfiança dos funcionários, conflitos de 

interesse, frustração de tentativas anteriores, reações adversas devido a origens de 

cuidados de saúde e liderança com pouco treinamento ou envolvimento. Nos cinco 

setores estudados, os fatores críticos destacados foram: (1) treinamento; (2) apoio 

de alto nível; (3) liderança; (4) envolvimento de funcionários. O resultado apresentou 

aumento de 33% de receita mensal, redução de 42% no tempo médio de 

atendimento do paciente, 50% de redução no número de pacientes que esperam 

para início da quimioterapia, 23% de aumento no número de aplicações de 

quimioterapia, aumento de 6% na capacidade do setor.  

Noori (2015) apresenta um estudo sobre os fatores críticos de sucesso da 

implementação lean em hospitais. A metodologia de pesquisa incluiu a revisão da 

literatura, avaliação e observação em operações hospitalares. Os dados foram 

obtidos a partir dos principais hospitais em Teerã, no Irã, com base em experiências 

bem-sucedidas em lean e programas de excelência. Cinco constructos foram 

definidos: orientação estratégica, cultura organizacional, sistema de gestão, 

processo de implementação e equipe de implementação. O autor formulou as 

hipóteses dos cinco constructos e das métricas associadas a cada um deles. O 

modelo de equações estruturais foi utilizado para avaliar a criticidade das métricas 

incluídas em cada categoria.  

O teste de hipóteses demonstrou uma alta correlação entre o sistema de 

gestão e o sucesso lean. A equipe de implementação, processo de implementação e 

orientação estratégica tiveram correlações consideráveis com o sucesso lean. 

Entretanto, a cultura organizacional apresentou uma baixa correlação com o sucesso 

lean. Os resultados demonstraram uma estreita relação entre os FCS e o sucesso 

lean. Os FCS encontrados foram: (1) gestão de desempenho; (2) Comunicação; (3) 

comprometimento da alta administração; (4) cultura organizacional; (5) treinamento; 

(6) envolvimento dos funcionários; (7) autonomia dos funcionários; (8) 

gerenciamento de projetos. 

Lisiecka e Burka (2016) avaliam os fatores que influenciam o processo de 

implementação dos princípios lean no setor de serviços. Os autores elaboraram uma 

proposta dos fatores críticos de sucesso a partir da literatura de diversos autores e 
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os consolidaram em sete grupos de fatores: financeiro, cultural, equipe, gerencial, 

organizacional, processo e ambiental. O questionário foi distribuído para 225 

companhias de calefação. O estudo foi conduzido em 2013 e teve 39 respondentes, 

correspondendo a 17.33%. Os fatores críticos citados pelos respondentes estão 

listados a seguir:  

a) financeiro: (1) foco na eliminação de desperdícios em processo; (2) 
redução de custos; (3) parceria de longo prazo com fornecedores;  

b) cultura organizacional: (4) mudança da filosofia da organização; (5) 
transparência;  

c) recursos humanos: (6) profissionais com foco em implementar novas 
soluções; (7) envolvimento dos profissionais; (8) trabalho em equipe; (9) 
aprimoramento das competências dos funcionários;  

d) gerencial: (10) compromisso com a melhoria de processo; (11) 
supervisão da melhoria de processo; (12) parceria e suporte aos 
profissionais; (13) análise de problemas e desenvolvimento de melhorias; 
(14) envolvimento da liderança; 

e) organizacionais: (15) foco no desenvolvimento do aprendizado; (16) 
promoção de competições e prêmios de recompensa; (17) mudança e 
achatamento da estrutura organizacional; (18) transferência da 
responsabilidade e decisão pelos níveis mais baixos; (19) gestão visual; 

f) processo: (20) padronização do trabalho; (21) simplificação do 
processo/redução da complexidade; 

g) ambiental: (22) foco na redução de resíduos (ambientais); (23) foco na 
redução do consumo de energia utilizada nos processos. 

 

O principal fator crítico identificado pelos entrevistados foi o foco na 

eliminação de desperdícios em processo. De acordo com os entrevistados, o 

envolvimento da gestão e a atitude dos empregados são os fatores mais importantes 

para melhoria do processo (LISIECKA; BURKA, 2016). 

  

2.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Os fatores críticos de sucesso, segundo Rockart (1979), são aspectos 

críticos para que os resultados satisfatórios garantam o sucesso competitivo para a 

organização. Correspondem a áreas que devem receber atenção constante da 

gestão.  
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2.4.1 Fatores críticos de sucesso na inovação em serviços 

 

Na seção 2.2.2.1 foram apresentados os artigos selecionados na literatura, 

referentes aos FCS na inovação em serviços. No quadro 5 encontram-se listados os 

16 artigos selecionados, contendo informações sobre o autor, ano de publicação, 

setor de serviço, país e o veículo de publicação. 

 

Quadro 5 – Artigos selecionados na literatura relacionados aos FCS da inovação em serviço 

Autor Ano Setor País Publicação 

Brentani 1989, 
1991 

Serviços de negócios  Canadá Journal of Product Innovation 
Management 

Brentani  1992 Serviços de negócios Canadá Industrial Marketing 
Management 

Edgett 1994 Serviços financeiros Reino 
Unido 

Journal of Services Marketing 

Martin e Horne 1995 Varejo EUA International Journal of Service 
Industry Management 

Atuahene-
Gima 

1996 Diversos setores (Bancos, 
seguradoras, consultorias e 
engenharia) 

Austrália 
Journal of Product Innovation 
Management 

Oldenboom e 
Abratt 

2000 Serviços financeiros 
(seguros e bancos) 

África do 
Sul 

International Journal of Bank 
Marketing 

Brentani  2001 Serviços de negócios Canadá Journal of Product Innovation 
Management 

Van Riel, 
Lemmink e 
Ouwersloot   

2004 Tecnologia Europa, 
EUA e 
Japão 

Journal of Product Innovation 
Management 

Ottenbacher, 
Gnoth e Jones  

2006 Turismo Alemanha International Journal of Service 
Industry Management 

Ottenbacher e 
Harrington 

2008 Tecnologia EUA Entrepreneurship and 
Innovation 

Melton e 
Hartline 

2010 Diversos setores (setor 
financeiro, saúde, educação, 
tecnologia, transportes e 
agricultura) 

EUA 

Journal of Service Research 

Jiménez-
Zarco, 
Martínez-Ruiz 
e Izquierdo-
Yusta 

2011 Turismo Espanha 

Service Business 

Huang 2014 Tecnologia Taiwan Service Business 

Taghizadeh et 
al. 

2014 Telecomunicação Malasia Global Business and 
Organizational Excellence 

Gong e 
Janssen 

2015 Financeiro Holanda Journal of Systems and 
Information Technology 
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Autor Ano Setor País Publicação 

Ratten 2015 Tecnologia Austrália Journal of the Knowledge 
Economy 

Fonte: A autora (2017). 

 

Os fatores críticos de sucesso selecionados nos artigos sobre inovação em 

serviços estão apresentados no quadro 6. O ranking representa a frequência de 

artigos que citam o fator crítico de sucesso apresentado na primeira coluna. 

 

Quadro 6 – Fatores críticos de sucesso na inovação em serviços, selecionados na literatura, por autor 
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Envolvimento dos 
funcionários 

X X X X X X X       X           
8 

Orientado para o cliente X X X     X X X       X         7 

Integração multifuncional X   X   X X          X   X     6 

Capacidade de 
lançamento  

  X X   X   X     X             
5 

Comprometimento dos 
funcionários 

    X   X X X   X               
5 

Oferta de serviço superior X X     X X                     4 

Processo formal X   X             X       X     4 

Sinergia X X     X       X               4 

Apoio da alta 
administração 

    X X X                       
3 

Atratividade do mercado X   X           X               3 

Comunicação         X     X   X             3 

Eficiência do processo de 
desenvolvimento 

X   X             X 
  

          
3 

Cultura organizacional             X X                 2 

Envolvimento do cliente       X             X           2 

Qualidade do serviço X           X                   2 

Serviço inovativo X         X                     2 

Trabalho em equipe         X                 X     2 

Uso da TIC                       X X       2 

Autonomia da equipe                 X               1 

Capacidade de absorção                               X 1 

Capacidade financeira     X                           1 

Envolvimento da liderança                               X 1 

Gestão do conhecimento                             X   1 

Orientado para os                       X         1 
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concorrentes 

Postura estratégica                           X     1 

Serviço responsivo                X               1 

Sistema integrado                          X     1 

Total 10 5 10 3 9 6 6 3 5 4 2 4 1 5 1 2  

Fonte: A autora (2017). 
 

 

2.4.2 Fatores críticos de sucesso na implementação de iniciativas lean em 

serviços 

 

Na seção 2.3.2.2 foram apresentados os artigos selecionados na literatura 

referente aos FCS na implementação de iniciativas lean em serviços. No quadro 7 

foram listados os artigos selecionados, contendo informações sobre o autor, ano de 

publicação, o setor de serviço, país e o veículo de publicação. 

 

Quadro 7 – Artigos selecionados na literatura sobre os FCS na implementação de iniciativas lean 

Autor Ano Setor País Publicação 

Allway e 
Corbett 

2002 Seguros EUA Journal of Organizational Excellence 

Swank 2003 Seguros EUA Harvard Business Review 

Piercy e Rich 2009 
Serviços 
financeiros (call 
center) 

Reino Unido 
International Journal of Operations 
and Production Management 

Bortolotti, 
Romano e 
Nicoletti 

2010 Seguros Itália 
IFIP Advances in Information and 
Communication Technology 

Delgado, 
Ferreira e 
Branco 

2010 
Serviços 
financeiros 

Portugal 
Journal of Manufacturing Technology 
Management 

Suarez-Barraza 
e Ramis-Pujol 

2010 Setor público México 
Journal of Manufacturing Technology 
Management 
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Autor Ano Setor País Publicação 

LaGanga 2011 Saúde EUA Journal of Operations Management 

Pedersen e 
Huniche 

2011 Setor público Dinamarca 
International Journal of Public Sector 
Management 

Staats, Brunner 
e Upton  

2011 Tecnologia India Journal of Operations Management 

Kundu e 
Manohar 

2012 Tecnologia India 
International Journal for Quality 
Research 

Psychogios, 
Atanasovski e 
Tsironis 

2012 Telecomunicações EUA 
International Journal of Quality & 
Reliability Management 

Kundu e Bairi 2014 Tecnologia Índia 
Journal of Enterprise Information 
Management 

Costa et al. 2015 Saúde Brasil 
International Journal of Health 
Planning and Management 

Noori 2015 Saúde Teerã e Irã Hospital Topics 

Lisiecka e 
Burka 

2016 
Serviços de 
calefação 

Polonia Quality Innovation Prosperity 

Fonte: A autora (2017). 
 

Os fatores críticos de sucesso selecionados nos artigos referentes à 

implementação de iniciativas lean estão apresentados no quadro 8. O ranking 

representa a frequência de artigos que citam o fator crítico de sucesso apresentado 

na primeira coluna. 

 

 

Quadro 8 – Fatores críticos de sucesso na implementação de iniciativas lean selecionados na 
pesquisa 
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Apoio da alta administração X       X X   X   X X   X X X 9 

Treinamento         X     X   X X X X X X 8 

Comunicação eficaz X         X   X X X       X   6 

Cultura organizacional         X     X   X X X   X   6 

Envolvimento da liderança X X       X       X     X   X 6 
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Envolvimento dos 
funcionários 

  X X     X             X X X 6 

Gestão do desempenho X X       X       X X     X   6 

Processo formal   X   X     X         X     X 5 

Autonomia da equipe     X                 X   X X 4 

Simplificação dos processos       X   X     X           X 4 

Comprometimento dos 
funcionários 

        X     X             X 3 

Gestão do conhecimento               X       X     X 3 

Gestão visual   X                   X     X 3 

Melhoria contínua               X       X     X 3 

Parceria de longo prazo com 
fornecedores 

  X                   X     X 3 

Ambiente de trabalho                       X     X 2 

Capacidade financeira               X   X           2 

Envolvimento do cliente           X           X       2 

Gerenciamento de projetos                     X     X   2 

Gestão de mudança 
organizacional  

              X             X 2 

Integração multifuncional   X X                         2 

Orientado para o cliente           X         X         2 

Solução de problemas                       X     X 2 

Trabalho em equipe           X                 X 2 

Visão de longo prazo X         X                   2 

Foco na redução de resíduos                             X 1 

Pensamento holístico           X                   1 

Qualidade do serviço           X                   1 

Recompensa                             X 1 

Redução de consumo de 
energia usada nos 
processos 

                            X 1 

Redução de desperdício em 
processo 

                            X 1 

Transparência                             X 1 

Uso da TIC                       X       1 

Total 5 7 3 2 4 12 1 9 2 7 6 12 4 8 21  

Fonte: A autora (2017), com base em dados da pesquisa. 
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2.4.3 Consolidação dos FCS na inovação em serviços e implementação de 

serviços lean 

 

O quadro 9 apresenta a interseção entre os fatores críticos de sucesso 

selecionados na literatura relacionados à inovação em serviços e à implementação 

de iniciativas lean aplicadas a serviços. Esses 16 FCS comuns serão avaliados 

pelos especialistas, por meio de uma pesquisa do tipo survey. 

 

Quadro 9 – Fatores críticos de sucesso comuns à inovação em serviços e à implementação de 
iniciativas lean encontrados na literatura 

Código Constructos 
Frequência dos FCS 

nos artigos sobre 
inovação em serviços 

Frequência dos FCS nos 
artigos sobre iniciativas de 

serviços lean 

FCS-01 Apoio da alta administração 3 9 

FCS-02 Autonomia da equipe 1 4 

FCS-03 Comunicação 3 6 

FCS-04 Cultura organizacional 2 6 

FCS-05 Envolvimento do cliente 2 2 

FCS-06 Envolvimento da liderança 1 6 

FCS-07 Envolvimento dos funcionários 8 6 

FCS-08 Gestão do conhecimento 1 3 

FCS-09 Integração multifuncional 6 2 

FCS-10 Orientado para o cliente 7 2 

FCS-11 Processo formal 4 5 

FCS-12 Qualidade do serviço 2 1 

FCS-13 
Comprometimento dos 
funcionários 

5 3 

FCS-14 Trabalho em equipe 2 2 

FCS-15 Uso da TIC 2 1 

FCS-16 Capacidade financeira 1 2 

Fonte: A autora (2017). 

 

Com base nos FCS identificados no quadro 9, são apresentados, no quadro 

10, os fatores com seus respectivos códigos, constructos; a descrição do FC no 

contexto da inovação em serviços e a descrição do FCS no contexto da gestão lean, 

e respectivas referências. 
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Quadro 10 – Fatores críticos de sucesso comuns à inovação em serviços e à implementação de 
iniciativas lean 

Código Constructos 
Descrição FCS da Inovação em 

serviços (Referência) 
Descrição FCS de iniciativas lean 

(Refêrencia) 

FC-01 
Apoio da alta 
administração 

 

 
A alta administração suporta um 
apoio forte e visível ao projeto 
(EDGETT, 1994) 

 

 

O apoio da alta administração 
demonstra visibilidade do processo, 
reorganizando-se para facilitar a 
clara responsabilidades dos 
gerentes, fornecendo-lhes os 
recursos necessários e fazendo 
mudanças quando necessário 
(ALLWAY; CORBETT, 2002). 

Consiste no compromisso da alta 
administração em melhorar seus 
processos e serviços (SUAREZ-
BARRAZA; RAMIS-PUJOL, 2010). 

FC-02 
Autonomia da 
equipe 

Os projetos bem-sucedidos são 
mais propensos a transferir 
responsabilidades, permitir que os 
funcionários utilizem o próprio 
julgamento na resolução de 
problemas, proporcionar 
oportunidades para iniciativas 
pessoais e confiar em seus 
funcionários (OTTENBACHER; 
GNOTH; JONES, 2006) 

 

Além da autonomia da equipe, os 
trabalhadores individuais estão 
habilitados a parar a linha de 
produção se eles identificarem 
problemas com o processo 
(BOWEN; YOUNGDAHL, 1998). 

Empregados devem ter autonomia 
para resolver problemas de clientes, 
atuando de forma independente 
(PIERCY; RICH, 2009). 

Consiste na transferência de 
responsabilidade e tomada de 
decisão em níveis mais baixos da 
organização (LISIECKA; BURKA, 
2016). 

À medida que as responsabilidades 
são transferidas e os funcionários 
são capacitados, os próprios 
funcionários medem e acompanham 
o trabalho  (MALMBRANDT; 
ÅHLSTRÖM, 2013). 

FC-03 Comunicação 

As pessoas envolvidas no projeto 
sabem por que estão envolvidas e 
quais benefícios o projeto trará para 
a empresa (EDGETT, 1994) 

Compreende uma comunicação 
entre todos os departamentos, 
durante o processo de 
desenvolvimento (OTTENBACHER; 
HARRINGTON, 2008) 

Abrange comunicar a visão da nova 
iniciativa em todos os níveis 
organizacionais, mecanismos para 
obter feedback dos funcionários, 
para melhoria dos processos, e 
estabelecer comunicação eficaz com 
clientes, fornecedores e funcionários 
(KUNDU; MANOHAR, 2012). 

FC-04 
Cultura 
organizacio-
nal 

A cultura e gestão da inovação se 
baseiam na cultura corporativa 
inovadora, nas responsabilidades da 
organização com as inovações em 
serviços e no envolvimento da alta 
administração e dos especialistas 
da linha de frente. A cultura 
inovadora estimula a criatividade e 
compartilhamento das ideias. Para a 
gestão da inovação, é importante 

A cultura organizacional define as 
principais convicções, valores, 
normas e costumes sociais que 
regem a forma como os indivíduos 
agem e se comportam em uma 
organização (KUNDU; MANOHAR, 
2012). Busca estabelecer uma 
cultura colaborativa que promova o 
compartilhamento do conhecimento 
e melhoria contínua (KUNDU; 
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Código Constructos 
Descrição FCS da Inovação em 

serviços (Referência) 
Descrição FCS de iniciativas lean 

(Refêrencia) 

que os funcionários compartilhem 
suas idéias, se comuniquem e 
estejam dispostos a conhecer áreas 
inexploradas. (LIGHTFOOT; 
GEBAUER, 2011). 

MANHOAR, 2012). 

O desejo de mudar a filosofia da 
organização e a introdução da 
transparência dentro da organização 
(LISIECKA; BURKA, 2016). 

FC-05 
Envolvimento 
do cliente 

Consiste no envolvimento dos 
clientes durante o desenvolvimento 
e a utilização de informações sobre 
o cliente durante o processo. O 
aumento da participação direta dos 
clientes no processo de 
desenvolvimento e o uso de 
informações sobre o cliente em 
estágios específicos provavelmente 
aumentam a chance de sucesso 
(MARTIN; HOME, 1995). 

O envolvimento do cliente no 
desenho do pacote de serviços e 
treinamento dos clientes, de forma a 
contribuir com um serviço de 
qualidade (BOWEN; YOUNGDAHL, 
1998) 

FC-06 
Envolvimento 
da liderança 

A liderança da alta gerência envolve 
a avaliação das necessidades 
empresariais de uma organização 
em direção à inovação de serviços 
(RATTEN, 2015). 

Comprometimento da liderança com 
a inovação e comunicação da 
estratégia a toda a organização. A 
organização deve ter um Diretor de 
Inovação (CIO) ou pessoa 
responsável pela inovação 
(FREDERICK; LAM; MARTIN, 2014) 

Define metas e valores 
(PEDERSEN; HUNICHE, 2011). 

Liderança ativa, comprometida em 
capacitar seus funcionários e 
implementar ações de melhorias 
estabelecidas (SUAREZ-BARRAZA; 
RAMIS-PUJOL, 2010). 

Comprometimento da liderança lean 
em capacitar seus funcionários para 
identificar e implementar, 
continuamente, mudanças para 
melhorar o valor para o cliente 
(ABUHEJLEH; DULAIMI; 
ELLAHHAM, 2016). 

FC-07 
Envolvimento 
dos 
funcionários  

Expertise em serviços (profissionais 
da linha de frente de produção 
altamente treinados/qualificados); 
executam tarefas críticas ao 
criar/produzir o serviço (BRENTANI; 
COOPER,1992). 

Envolvimento dos funcionários no 
processo, na geração de ideias, 
planejamento e projeto do serviço 
(OTTENBACHER; GNOTH; JONES, 
2006) 

Os funcionários da linha de frente 
são aqueles que têm contato regular 
com clientes.. Os gerentes 
percebem que os funcionários que 
têm contato frequente com os 
clientes podem ver as coisas do 
ponto de vista dos clientes e podem 
sentir se o mercado aceita ou rejeita 
um novo produto de serviço 
(MELTON; HARTLINE, 2010). 

Expertise dos profissionais da linha 
de frente envolve a extensão na 
qual as organizações utilizam 

Envolvimento dos funcionários no 
trabalho (LISIECKA; BURKA, 2016). 

À medida que os funcionários são 
encorajados a melhorar o processo 
e as operações que realizam, há um 
aumento no seu envolvimento e nas 
suas responsabilidades 
(MALMBRANDT; ÅHLSTRÖM, 
2013). 

A essência de lean é "envolver 
todos" na identificação e resolução 
de problemas (ABUHEJLEH; 
DULAIMI; ELLAHHAM, 2016). 
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Código Constructos 
Descrição FCS da Inovação em 

serviços (Referência) 
Descrição FCS de iniciativas lean 

(Refêrencia) 

recursos humanos treinados e 
habilitados na produção e entrega 
do serviço, bem como a criação de 
novas ofertas de serviços 
(LIGHTFOOT; GEBAUER, 2011) 

FC-08 
Gestão do 
conhecimento 

As estratégias de gestão do 
conhecimento abrangem os 
processos e estruturas formais que 
as empresas empregam para 
capturar, interpretar e internalizar o 
conhecimento (STOREY; KAHN, 
2010). 

A integração do conhecimento no 
processo de serviço é o mecanismo 
construído dentro da organização de 
serviços que permite a todos os 
departamentos e funcionários 
envolvidos compartilhar e oferecer 
os conhecimentos necessários que 
podem ser utilizados para 
internalizar e facilitar a inovação 
(GONG; JANSSEN, 2015). 

A gestão do conhecimento inclui a 
transferência do conhecimento 
(PEDERSEN; HUNICHE, 2011), o 
desenvolvimento de funcionários, 
aprimoramento de suas 
competências e visando o 
desenvolvimento de uma 
organização de aprendizagem 
(LISIECKA; BURKA, 2016). 

 

FC-09 
Integração 
multifuncional 

Existe um alto nível de coordenação 
entre as pessoas e os 
departamentos envolvidos 
(EDGETT, 1994). 

Ao exercer uma competência 
colaborativa, um grupo 
multifuncional pode trabalhar em 
conjunto para projetar e 
implementar um novo serviço com 
atributos, nível de qualidade, 
imagem e métodos de entrega que 
atraem o mercado (MELTON; 
HARTLINE, 2010). 

O trabalho em equipe multifuncional 
ocorre quando diferentes 
especialistas são designados para 
trabalhar, simultaneamente, no 
mesmo projeto (TIDD; HULL, 2006). 

A integração multifuncional é um 
sistema comportamental, que 
debate, continuamente, como 
responder às necessidades dos 
clientes e competir com os 
concorrentes (JAW; LO; LIN, 2011). 

A equipe multifuncional é essencial 
para melhorar o serviço, criar novos 
mercados, ampliar a participação no 
mercado, aumentar a satisfação do 
cliente e garantir a retenção de 
clientes a longo prazo 
(TAGHIZADEH et al., 2014). 

Uma equipe de projeto 
multifuncional promove, 
continuamente, oportunidades de 
melhorias, busca e implementa 
soluções (PORTIOLI-
STAUDACHER, 2009).  

 

As equipes multifuncionais, referem-
se a equipes de pessoas de todas 
as funções, envolvidas no processo 
ou no segmento de um processo 
focado nos esforços de melhoria da 
equipe (MALMBRANDT; 
ÅHLSTRÖM, 2013). 
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Código Constructos 
Descrição FCS da Inovação em 

serviços (Referência) 
Descrição FCS de iniciativas lean 

(Refêrencia) 

FC-10 
Orientado 
para o cliente 

Consiste no direcionamento de 
novos serviços que respondam às 
necessidades e valores dos clientes 
(BRENTANI, 1989). Representa o 
grau em que o novo serviço está de 
acordo com as necessidades do 
cliente (LIGHTFOOT; GEBAUER, 
2011). 

Consiste em desenvolver serviços 
adequados para atender às 
necessidades do cliente. Monitorar, 
constantemente, o nível de 
compromisso, visando atender às 
expectativas do cliente e 
desenvolver vantagem competitiva 
baseada na satisfação das 
necessidades dos clientes (JAW; 
LO; LIN, 2011). Identificar, analisar 
e responder à estratégia do 
concorrente, compartilhar a 
informação do rival, responder 
rapidamente às ações competitivas 
(JAW; LO; LIN, 2011). 

O serviço é orientado para o 
resultado, cliente ou stakeholder. O 
foco do processo de serviço e seu 
resultado devem se concentrar no 
que o cliente interno quer, a fim de 
estabelecer padrões que ajudem a 
minimizar seu grau de 
intangibilidade na medida do 
possível (SUAREZ-BARRAZA; 
RAMIS-PUJOL, 2010). 

 

FC-11 
Processo 
formal 

Consiste em estabelecer processos 
formais de desenvolvimento e 
seleção de ideias, além de dispor de 
um sistema que assegure que os 
profissionais estejam treinados e 
comprometidos com a venda do 
serviço (EDGETT, 1994). 

A padronização do serviço permite 
um contato mais coeso com o 
cliente durante a entrega do serviço 
e um processo de serviço mais 
formalizado no back-office 
(LIGHTFOOT; GEBAUER, 2011). 

Abrange a padronização de 
procedimentos com o objetivo de 
garantir um nível de serviço 
consistente na execução de tarefas 
da mesma maneira e um nível alto 
de produtividade individual 
(ALLWAY; CORBETT, 2002). 

 

 

FC-12 
Qualidade do 
serviço 

A qualidade do serviço consiste em 
identificar o que os clientes 
percebem como qualidade e 
incorporar essas características ao 
projeto de serviço. É a oferta de um 
serviço mais rápido, mais confiável 
e fornecer um melhor contato com o 
cliente. O uso de pessoal de 
contato, altamente, treinado para 
interagir com os clientes é 
particularmente importante para 
obter uma vantagem competitiva 
(BRENTANI, 1989). 

A qualidade percebida da interação 
com o cliente tem maior relevância 
para novos serviços (BRENANI, 
1991). 

A evidência de qualidade do serviço 
reflete a medida em que os recursos 

Os funcionários são treinados para 
desenvolver comportamentos e 
habilidades que se concentram no 
atendimento ao cliente, além de 
orientar e sensibilizar os próprios 
clientes sobre como eles podem 
contribuir, colaborar e participar na 
construção e garantia de qualidade 
do serviço (SUAREZ-BARRAZA; 
RAMIS-PUJOL, 2010). 
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Código Constructos 
Descrição FCS da Inovação em 

serviços (Referência) 
Descrição FCS de iniciativas lean 

(Refêrencia) 

tangíveis são usados para identificar 
o novo serviço e para ajudar o 
cliente a defini-los e avaliá-los 
(LIGHTFOOT; GEBAUER, 2011). 

FC-13 

 

Comprome-
timento dos 
funcionários 

 

 

Considera que os recursos 
humanos do projeto devem ser bem 
qualificados para suas tarefas e 
exibem altos níveis de 
comprometimento e motivação 
(EDGETT, 1994). 

Os funcionários compreendem e 
apoiam o serviço (OTTENBACHER; 
GNOTH; JONES, 2006). 

Comprometimento de funcionários 
dedicados e comprometidos  
(PEDERSEN; HUNICHE, 2011) e o 
desenvolvimento dos funcionários 
pelo aprimoramento de suas 
competências (LISIECKA; BURKA, 
2016). 

FC-14 
Trabalho em 
equipe 

Desenvolvimento de uma equipe 
formal para desenvolver o novo 
serviço (ATUAHENE-GIMA, 1996). 

 

O uso do trabalho em equipe como 
prática de recursos humanos pode 
gerar atitudes mais favoráveis entre 
os funcionários, melhorar a 
qualidade da vida no trabalho e 
também melhorar a sua 
produtividade, seu desempenho e a 
eficácia da organização. O 
envolvimento dos funcionários 
através do trabalho em equipe é vital 
para a implementação e 
sustentabilidade de qualquer 
iniciativa de melhoria, em uma 
organização de serviços (SUAREZ-
BARRAZA; RAMIS-PUJOL, 2010). 

FC-15 Uso da TIC 

Serviços de alta tecnologia, que 
envolvem o uso de informações e 
comunicação. Tecnologias (TICs), 
contribuem cada vez mais para o 
crescimento da economia global. 
Desenvolvimentos tecnológicos 
revolucionários criaram muitas 
oportunidades para a inovação de 
serviços, enquanto esses novos 
serviços de alta tecnologia 
potencialmente geram valor 
significativo tanto para provedores 
quanto para usuários (VAN RIEL; 
LEMMINK; OUWERSLOOT, 2004). 

Uso da tecnologia como meio de 
suporte de linha de frente, em vez 
de substituição (BOWEN; 
YOUNGDAHL, 1998). 

O uso da TIC para automação após 
a otimização do processo de valor 
lean provê uma medição rápida e 
apurada, pois atua nas atividades 
que criam valor para o cliente 
(BORTOLOTTI; ROMANO; 
NICOLETTI, 2010). 

FC-16 
Capacidade 
financeira 

Alocação de recursos financeiros 
suficientes na fase de 
desenvolvimento (EDGETT, 1994). 

Fornecer recursos e financiamentos 
adequados (PEDERSEN; HUNICHE, 
2011). 

Fonte: A autora (2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa utilizada e as etapas para 

avaliar os fatores críticos de sucesso comuns à inovação e às iniciativas lean 

aplicadas a serviço. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois utiliza a pesquisa 

bibliográfica como base para estudos mais aprofundados; e descritiva, porque 

analisa e descreve os dados coletados no campo. Para Gray (2012), as pesquisas 

de levantamento descritivas costumam ser aplicadas para avaliar atitudes, opiniões 

e valores. Neste caso, é necessário ter cautela, pois podem existir diferenças em 

relação às percepções das pessoas e à realidade prática.  

Segundo a natureza dos dados, a pesquisa é qualitativa, tendo como 

objetivo coletar e descrever os fatos a partir das respostas às questões pelos 

respondentes. A metodologia também inclui a pesquisa quantitativa, para sumarizar 

dados obtidos a partir dos resultados. 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A primeira fase da pesquisa abrange um estudo bibliométrico em três bases 

de dados: a Scopus (Elsevier), Web of Science (Thomson Reuters Scientific) e 

Scielo. O resultado do estudo bibliométrico é apresentado no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Estudo bibliométrico 

Palavras-chaves no título 
Artigos publicados no período entre 2006 e 2016 

Scopus Isi web of science Scielo 

“service” AND “innovation” 
“Lean” AND “service” 

1.157 

122 

718 

56 

15 
1 

“success” AND “innovation” 
“success” AND “new” AND “service”  
“success” AND “Lean” 

236 

21 

42 

137 

8 

9 

6 
1 
1 

Total (sem considerar as 
duplicidades) 

1578 928 24 

Fonte: A autora (2017). 
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Em seguida, a pesquisa compreende as seguintes etapas:  

a) revisão da literatura, para identificar os fatores críticos para o sucesso na 
inovação e nas iniciativas lean aplicadas a serviços; 

b) análise dos fatores críticos comuns à inovação em serviços e às 
iniciativas lean em serviços, citadas na literatura; 

c) elaboração e aplicação do instrumento de pesquisa (questionário) a um 
grupo de profissionais que atuam no setor de serviço. Esta etapa consistiu 
nos procedimentos de coleta de dados, tratamento dos dados e análise 
dos resultados;  

d) análise com o fim de conhecer se os FCS mais citados na revisão de 
literatura são os mais citados na percepção dos profissionais. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Nesta fase foi elaborado um questionário com base na revisão da literatura, 

considerando os fatores críticos comuns à inovação e às iniciativas lean 

selecionados na etapa de consolidação realizada na seção 2.4.3.  

O questionário compreendeu sete perguntas de classificação do perfil do 

participante e uma pergunta em lista, para seleção dos fatores críticos de sucesso, 

de acordo com a área de atuação informada pelo respondente. 

No quadro 12 são apresentadas as perguntas de qualificação do perfil do 

participante. 

 

Quadro 12 – Perguntas de qualificação do perfil do participante 

Parte I – Perguntas de qualificação do perfil do participante 

Qual a sua escolaridade? o Superior incompleto 

o Superior completo 

o Pós-graduação/MBA 

o Mestrado ou Doutorado  

Qual a área de atuação en 
sua empresa 

o Call Center 

o Consultoria 

o Educação 

o Financeira 

o Energia 

o Saúde 

o Seguros 

o Tecnologia  
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Parte I – Perguntas de qualificação do perfil do participante 

o Telecomunicações 

o Turismo 

o Outro: 

Qual o setor no qual você 
trabalha? 

o Acadêmico 

o Administrativo 

o Comercial 

o Financeiro 

o Gestão de Pessoas 

o Marketing 

o Tecnologia da Informação 

o Outros 

Tempo de experiência 
profissional 

o Até 5 anos 

o De 6 a 10 anos 

o Acima de 11 anos 

Qual o seu grau de 
conhecimento sobre o tema 
lean? 

o Muito bom 

o Bom 

o Regular 

o Pouco 

o Muito pouco 

o Nenhum 

Qual o seu cargo ou função 
atual? 

o Técnico 

o Analista 

o Consultor/Especialista 

o Coordenador/Supervisor 

o Gerente 

o Superintendente 

o Diretor 

o Professor 

o Outro: 

Área de Atuação o Inovação/Desenvolvimento 
de novos serviços 

o Gestão/Operação de serviços 
enxutos (lean) 

o Gestão/Operação de serviços 

Fonte: A autora (2017). 
 

O quadro 13 apresenta a pergunta em lista para seleção dos fatores críticos 

de sucesso do participante que informar a área de atuação 

inovação/desenvolvimento de novos serviços. 
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Quadro 13 – FCS que serão avaliados pelos especialistas na inovação/desenvolvimento de novos 
serviços  

Código Constructos Descrição dos FCS na inovação em serviços Referência 

FCI-01 
Apoio da alta 
administração 

Apoio forte e visível da alta administração 
Edgett (1994) 

FCI-02 
Autonomia da 
equipe 

Autonomia da equipe e tomada de decisão 
descentralizada 

Ottenbacher, Gnoth 
e Jones (2006) 

FCI-03 Comunicação 
Comunicação entre os departamentos durante o 
processo de desenvolvimento 

Ottenbacher e 
Harrington (2008) 

FCI-04 
Cultura 
organizacional 

Cultura organizacional inovadora, que estimula a 
criatividade e compartilhamento de ideias 

Lightfoot e Gebauer 
(2011) 

FCI-05 
Envolvimento do 
cliente 

Envolvimento do cliente durante o processo de 
desenvolvimento do novo serviço 

Martin e Home 
(1995) 

FCI-06 
Envolvimento da 
liderança 

Comprometimento da liderança com a inovação 
e comunicação da estratégia a toda a 
organização 

Frederick, Lam e 
Martin (2014) 

FCI-07 
Envolvimento dos 
funcionários 

Envolvimento dos funcionários durante o 
desenvolvimento do novo serviço 

Melton e Hartline 
(2010) 

FCI-08 
Gestão do 
conhecimento 

Mecanismos de integração e compartilhamento 
do conhecimento durante o desenvolvimento. 

Gong e Jassen 
(2015) 

FCI-09 
Integração 
multifuncional 

Integração multifuncional entre a equipe e os 
departamentos envolvidos no processo de 
desenvolvimento 

Edgett (1994) 

FCI-10 
Orientado para o 
cliente 

Desenvolvimento de novos serviços aderentes 
às necessidades do cliente 

Jaw, Lo e Lin 
(2011). 

FCI-11 Processo formal 
Processo e procedimentos formais de 
desenvolvimento 

Edgett (1994) 

FCI-12 
Qualidade do 
serviço 

Qualidade do serviço na percepção do cliente 
Brentani (1991) 

FCI-13 
Comprometimento 
dos funcionários 

Funcionários qualificados, comprometidos e 
motivados 

Edgett (1994) 

FCI-14 
Trabalho em 
equipe 

Trabalho em equipe durante o desenvolvimento 
do novo serviço 

Atuahene-Gima 
(1996) 

FCI-15 Uso da TIC Uso da tecnologia da informação e comunicação.  
Van Riel, Lemmink e 
Ouwersloot (2004) 

FCI-16 
Capacidade 
financeira 

Alocação de recursos financeiros suficientes na 
fase de desenvolvimento. 

Edgett (1994) 

Fonte: A autora (2017). 
 

O quadro 14 apresenta a pergunta em lista para seleção dos fatores críticos 

de sucesso do participante que informar a área de atuação gestão/operação de 

serviços enxutos (lean) ou gestão/operação de serviços. 
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Quadro 14 – FCS que serão avaliados pelos especialistas em gestão de serviços lean ou gestão de 
serviços 

Código Constructos 
Descrição dos FCS em iniciativas Lean em 

serviços 
Referência 

FCL-01 
Apoio da alta 
administração 

Compromisso da alta administração em melhorar 
seus processos e serviços 

Suarez-Barraza e 
Ramis-Pujol (2010) 

FCL-02 
Autonomia da 
equipe 

Autonomia da equipe e tomada de decisão 
descentralizada 

Lisiecka e Burka 
(2016) 

FCL-03 Comunicação 
Comunicação das iniciativas em todos os níveis 
organizacionais 

Kundu e Manhoar 
(2012) 

FCL-04 
Cultura 
organizacional 

Cultura organizacional de melhoria contínua, 
proativa e aberta a mudanças 

Kundu e Manhoar 
(2012) 

FCL-05 
Envolvimento do 
cliente 

Envolvimento do cliente no desenho do pacote 
de serviços 

Bowen e 
Youngdahl (1998) 

FCL-06 
Envolvimento da 
liderança 

Liderança ativa, comprometida em capacitar 
seus funcionários e implementar ações de 
melhorias estabelecidas 

Suarez-Barraza e 
Ramis-Pujol (2010) 

FCL-07 
Envolvimento dos 
funcionários 

Envolvimento dos funcionários nos esforços de 
melhoria para identificar e resolver problemas  

Suarez-Barraza e 
Ramis-Pujol (2010) 

FCL-08 
Gestão do 
conhecimento 

Transferência, compartilhamento e gestão do 
conhecimento 

Pedersen e 
Huniche (2011)  

FCL-09 
Integração 
multifuncional 

Equipe multifuncional que identifica 
oportunidades de melhorias, busca e implementa 
soluções 

Portioli-Staudacher 
(2009) 

FCL-10 
Orientado para o 
cliente 

Processo de serviço direcionado a atender aos 
requisitos e expectativas do cliente 

Suarez-Barraza e 
Payol (2010) 

FCL-11 Processo formal 
Padronização de procedimentos na execução de 
tarefas 

Allway e Corbett 
(2002) 

FCL-12 
Qualidade do 
serviço 

Qualidade no atendimento ao cliente 
Suarez-Barraza e 
Ramis-Pujol (2010) 

FCL-13 
Comprometimento 
dos funcionários 

Comprometimento dos profissionais e 
aprimoramento de suas competências 

Pedersen e 
Huniche (2011) 

FCL-14 
Trabalho em 
equipe 

Uso do trabalho em equipe como prática de 
recursos humanos 

Suarez-Barraza e 
Ramis-Pujol (2010) 

FCL-15 
Uso da TIC Uso da tecnologia da informação e comunicação 

Kundu e Bairi 
(2014) 

FCL-16 
Capacidade 
financeira 

Provisão de recursos e financiamentos 
adequados 

Pedersen e 
Huniche (2011) 

Fonte: A autora (2017). 
 

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O questionário foi elaborado na ferramenta de pesquisa GoogleForms e 

disponibilizado no site de relacionamento Linkedin, através de contato com 

profissionais que atuam no setor de serviços nos segmentos de: seguros, 

consultoria, tecnologia da informação, telecomunicações, educação e energia. A 

pesquisa ficou disponível entre 4 e 30 de setembro de 2017.  

Responderam à pesquisa 15 profissionais que trabalham com 

inovação/desenvolvimento de novos serviços; 13 profissionais que atuam na 
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gestão/operação de serviços enxutos (lean); e 58 profissionais que participam na 

gestão/operação de serviços, totalizando uma amostra de 86 respondentes. 

Constatou-se, no entanto, dez registros inconsistentes ou inválidos na base de 

dados. 

 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Cada entrevistado selecionou os FCS que considerou relevantes, com base 

na escolha da sua área de atuação: inovação/desenvolvimento de novos serviços, 

gestão/operação de serviços enxutos (lean) ou gestão/operação de serviços. 

A análise e o tratamento dos dados foram realizados a partir das respostas 

coletadas e através de gráficos contendo dados estatísticos, tais como: gráficos de 

frequência de FCS, gráfico bidimensional dos dados e ranking. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O questionário aplicado à amostra objetivou avaliar a percepção dos 

respondentes em relação aos fatores considerados críticos para o sucesso da 

inovação/desenvolvimento de novos serviços, da gestão/operação de serviços 

enxutos (lean) e da gestão/operação de serviços. 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Na primeira parte do questionário, buscou-se identificar o perfil dos 

respondentes, por meio de questões relativas a escolaridade, área de atuação da 

empresa, setor no qual trabalha, tempo de experiência profissional, grau de 

conhecimento sobre o tema lean, cargo/função atual e área de atuação profissional. 

Participaram da pesquisa profissionais que atuam no setor de seguros, 

financeiro, energia, educação, tecnologia, consultoria e telecomunicações. 

A amostra abrangeu gerentes (28%), coordenadores/supervisores (18%), 

analistas (18%), consultores/especialistas (13%), diretores e superintendentes 

(13%), professores (7%) e técnicos (3%), conforme o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos respondentes por cargo ou função 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Com relação à titulação, 51% dos respondentes possuem pós-graduação ou 

MBA; 24%, mestrado ou doutorado; 21%, superior completo; e 4%, superior 
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incompleto. A maior parte dos respondentes possui mais de 11 anos de experiência 

profissional, o que corresponde a 89% do total; 7% têm experiência entre seis a dez 

anos, e 4% possuem experiência de no máximo cinco anos.  

A respeito do grau de conhecimento sobre o tema lean, 72% responderam 

que possuem conhecimento muito bom, bom ou regular, e 28% responderam que 

conhecem pouco, muito pouco ou têm nenhum conhecimento sobre o tema lean. 

A distribuição da amostra pela área de atuação profissional predominante 

dos profissionais apresentou a seguinte distribuição: 67% dos respondentes atuam 

na gestão/operação de serviços; 20% na inovação/desenvolvimento de novos 

serviços; e 13% na gestão/operação de serviços enxutos (lean). O gráfico 4 

apresenta esta distribuição. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos respondentes por área de atuação 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA E RANKING DOS FATORES 

CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

Na segunda parte do questionário, os participantes avaliaram quais fatores 

críticos eram relevantes para o sucesso da inovação/desenvolvimento de novos 

serviços, gestão/operação de serviços enxutos (lean) ou gestão/operação de 

serviços, de acordo com a área de atuação predominante dos respondentes. 
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Nesta seção são apresentados os resultados quanto à distribuição da 

frequência e ao ranking dos FCS selecionados nas áreas de atuação 

inovação/desenvolvimento de novos serviços e gestão/operação de serviços enxutos 

(lean). 

 

4.2.1 Análise do resultado sobre os FCS da inovação/desenvolvimento de 

novos serviços 

 

Com base no resultado da pesquisa, são analisados, nesta seção, por 

ordem de maior frequência de respostas, os FCS para a inovação/desenvolvimento 

de novos serviços.  

 

Uso da TIC (FCI-15) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, os serviços de alta tecnologia, 

que envolvem o uso de informações e comunicação, contribuem cada vez mais para 

o crescimento da economia global (VAN RIEL, LEMMINK e OUWERSLOOT, 2004). 

Huang (2014), em sua pesquisa com empresas de serviço em Taiwan, demonstrou 

que as empresas que conseguem alinhar o uso estratégico de TI e a inovação em 

serviço demonstram um alto grau de desempenho.  

Como resultado da pesquisa de campo, o uso da TIC foi o fator mais citado 

pelos respondentes (93%) como relevante na inovação/desenvolvimento de novos 

serviços. 

Na avaliação da pesquisadora, o uso da Tecnologia da Informação e 

Comunicação é estratégico na inovação em serviços e possibilita a criação de novos 

serviços ou melhorias significativas em serviços existentes. Netflix e Computação em 

nuvem são exemplos recentes de inovação que utilizam a TIC. Diversos setores, tais 

como bancos e seguradoras, inovam seus serviços através da utilização de 

aplicativos móveis. 

 

Apoio da alta administração (FCI-01) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, o apoio da alta administração é 

um fator crítico de sucesso para  melhorar o desempenho de um novo serviço 

(ATUAHENE-GIMA, 1998). 
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Como resultado da pesquisa de campo, o apoio da alta administração foi o 

segundo fator mais citado pelos respondentes (87%) como relevante na 

inovação/desenvolvimento de novos serviços.  

Na avaliação da pesquisadora, o apoio da alta administração é fundamental 

na inovação em serviços. Alguns setores, como o de alta tecnologia, exigem altos 

investimentos que precisam ser aprovados e suportados pela alta direção. 

 

Envolvimento da liderança (FCI-06):  

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a liderança é relevante no uso 

de serviços intensivos em conhecimento, pois o uso da tecnologia exige recursos e 

tempo da organização (RATTEN, 2015). Frederick, Lam e Martin (2014) citam a 

importância do comprometimento da liderança com a inovação e a necessidade de a 

organização ter um Diretor de Inovação (CIO) ou pessoa responsável pela inovação. 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator envolvimento da liderança 

obteve o mesmo índice de respostas que o fator apoio da alta administração (87%).  

Na avaliação da pesquisadora, o papel da liderança na inovação é apoiar e 

estimular a criatividade, bem como garantir a autonomia. A cultura da organização 

influencia a maneira como os lideres apoiam uma cultura inovadora. 

 

Capacidade financeira (FCI-16) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, Edgett (1994) cita a 

necessidade de alocação de recursos financeiros suficientes na fase de 

desenvolvimento. Ratten (2015), em estudo sobre a inovação em serviço de 

computação em nuvem (cloud), aponta a necessidade de investimentos financeiros 

em inovações que envolvem tecnologia. 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator capacidade financeira teve o 

índice de respostas de 80%. 

Na avaliação da pesquisadora, a capacidade financeira é um fator 

importante na inovação em serviços pois a restrição orçamentária impacta ou 

mesmo inviabiliza o lançamento de um novo serviço no mercado. 

 

Comprometimento dos funcionários (FCI-13) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, o comprometimento dos 

funcionários considera que os recursos humanos do projeto devem ser qualificados 
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para suas tarefas e demonstrar altos níveis de comprometimento e motivação 

(EDGETT, 1994) 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator comprometimento dos 

funcionários obteve o mesmo índice de respostas que o fator capacidade financeira 

(80%).  

Na avaliação da pesquisadora, o comprometimento dos funcionários, 

diferentemente do simples envolvimento dos funcionários, é determinante para 

garantir a resiliência da equipe no trabalho de inovação de serviços.  

 

Cultura organizacional (FCI-04) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a cultura inovadora estimula a 

criatividade e compartilhamento de ideias. Para a gestão da inovação, é importante 

que os funcionários compartilhem suas ideias, se comuniquem e estejam dispostos a 

conhecer áreas inexploradas (LIGHTFOOD e GEBAUER, 2011). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator cultura organizacional obteve 

o mesmo índice que os fatores comprometimento dos funcionários e cultura 

organizacional (80%). 

Na avaliação da pesquisadora, uma cultura inovadora requer a aceitação, 

sem medo, de mudanças constantes, encarando-as como desafios. 

 

Comunicação (FCI-03) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, este fator abrange a 

comunicação entre todos os departamentos envolvidos durante o processo de 

desenvolvimento (OTTENBACHER; HARRINGTON, 2008). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator comunicação obteve 73% 

das respostas.  

Na avaliação da pesquisadora, a comunicação envolve a troca ativa das 

informações relevantes de forma clara e tempestivas. 

 

Envolvimento dos funcionários (FCI-07) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, o envolvimento dos profissionais 

da linha de frente e dos clientes podem melhorar os resultados do projeto. Os 

funcionários que têm contato frequente com os clientes percebem suas 

necessidades e avaliam se o mercado aceita ou rejeita um novo produto de serviço 
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(MELTON e HARTLINE, 2010). Este fator foi o fator mais citado na literatura sobre 

inovação em serviços. 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator envolvimento dos 

funcionários apresentou uma taxa de retorno de 73%, empatado com o fator 

comunicação.  

Na avaliação da pesquisadora, o envolvimento dos funcionários da linha de 

frente na inovação em serviços é relevante, uma vez que eles possuem intensivo 

contato com o cliente e percebem suas necessidades. Exemplos de setores que 

possuem alto contato com o cliente incluem call center, educação, banco e turismo. 

 

Autonomia da equipe (FCI-02):  

Do ponto de vista dos autores pesquisados, os projetos bem-sucedidos são 

mais propensos a transferir responsabilidades e permitir que os funcionários utilizem 

o próprio julgamento na resolução de problemas (OTTENBACHER, GNOTH e 

JONES, 2006). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator autonomia da equipe 

recebeu 67% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora,  a autonomia da equipe é um fator 

balanceado pelas influências da cultura, liderança e clima organizacional. Na 

inovação em serviços, este fator é relevante, pois a autonomia permite o aumento do 

grau de maturidade da equipe para tomada de decisão.  

 

Envolvimento do cliente (FCI-05) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, este fator compreende o 

envolvimento do cliente durante o desenvolvimento do novo serviço (Brentani, 2001). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator envolvimento do cliente teve 

um índice de 67% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, o envolvimento do cliente durante o processo 

de desenvolvimento do novo serviço, denominado cocriação é relevante porque 

contribui no permanente entendimento das necessidades e expectativas do cliente. 

 

Integração multifuncional (FCI-09) 
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Do ponto de vista dos autores pesquisados, a equipe multifuncional é 

essencial para melhorar o serviço (TAGHIZADEH et al., 2014). Este foi o 3º fator 

mais citado pelos autores. 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator Integração multifuncional 

teve um índice de 67% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, a integração multifuncional é fundamental 

para a inovação em serviços. Diferentes especialidades contribuem na geração de 

ideias e na agilidade da tomada de decisão. Este fator, notadamente, influenciado 

pelo sistema organizacional pode dificultar a implantação de uma cultura inovadora. 

 

Orientado para o cliente (FCI-10) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, esse fator compreende o grau 

em que o novo serviço está de acordo com as necessidades do cliente (LIGHTFOOT 

e GEBAUER, 2011). Este foi o 2º fator mais citado pelos autores. 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator orientado para o cliente teve 

um índice de 67% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, na inovação/desenvolvimento de novos 

serviços, o foco deve ser concentrado nas necessidades e expectativas do cliente ou 

consumidor.. 

 

Qualidade do serviço (FCI-12) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, esse fator abrange a percepção 

do cliente sobre a qualidade do serviço (BRENTANI, 1989). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator qualidade do serviço teve um 

índice de 67% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, a qualidade do serviço tem como objetivo 

maior garantir a satisfação do cliente e permeia todos os aspectos envolvidos com a 

inovação em serviços desde o processo, entrega, consumo e serviços pós-venda. 

 

Trabalho em equipe (FCI-14) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, este fator destaca a 

necessidade de uma equipe formal para desenvolver o novo serviço (ATUAHENE-

GIMA, 1996). 
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Como resultado da pesquisa de campo, o fator trabalho em equipe teve um 

índice de 67% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, o trabalho em equipe formalmente alocada 

no trabalho de desenvolvimento de um novo serviço é uma prática de gestão de 

pessoas relevante na inovação em serviço. A efetividade desta prática é impactada 

pela cultura organizacional e o papel da liderança.  

 

Gestão do conhecimento (FCI-08) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, as estratégias de gestão do 

conhecimento abrangem os processos e estruturas formais que as empresas 

empregam para capturar, interpretar e internalizar o conhecimento (STOREY e 

KAHN, 2010). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator gestão do conhecimento 

recebeu um índice de respostas de 60%.  

Na avaliação da pesquisadora, apesar dos vários esforços das organizações 

em criar mecanismos para gestão do conhecimento, na prática, a gestão do 

conhecimento na inovação em serviço utiliza mais o conhecimento tácito através da 

interação entre as pessoas.  

 

Processo formal (FCI-11) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, o processo formal é citado como 

fator de sucesso na inovação/desenvolvimento de novos serviços (Ottenbacher; 

Harrington, 2008; Taghizadeh et al., 2014). Este foi o 5º fator mais citado pelos 

autores.  

Como resultado da pesquisa de campo, este fator apresentou um baixo 

índice de respostas (33%). Dentre os respondentes que não consideraram 

relevantes o processo formal, 70% são da área de Tecnologia. 

Na avaliação da pesquisadora, no contexto da inovação em serviço, a 

rapidez no lançamento do novo serviço é condição para o sucesso. Em alguns 

setores, a exigência de seguir um processo formal na inovação em serviço 

inviabilizar o lançamento de um novo serviço no prazo demandado pelo negócio. 

Neste sentido, no setor de tecnologia, o método de desenvolvimento de software ágil 

valoriza mais a interação entre as pessoas do que os processos.  
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O gráfico 5 apresenta a distribuição da frequência relativa dos FCS na 

inovação/desenvolvimento de novos serviços. 

 

Gráfico 5 – Distribuição da frequência relativa dos FCS na inovação/desenvolvimento de novos 
serviços 

Fonte: A autora (2017). 
 

Complementando a análise, no quadro 15 são apresentados a frequência 

absoluta, a frequência relativa e o ranking dos FCS (constructos) da 

inovação/desenvolvimento de novos serviços selecionados pelos respondentes da 

pesquisa. 

 

Quadro 15 – Ranking dos FCS relacionados à inovação/desenvolvimento de novos serviços 

Código Constructos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Ranking 

FCI-15 Uso da TIC 14 93% 1º 

FCI-01 Apoio da alta administração 13 87% 2º 

FCI-06 Envolvimento da liderança 13 87% 3º 

FCI-16 Capacidade financeira 12 80% 4º 

FCI-13 Comprometimento dos funcionários 12 80% 5º 

FCI-04 Cultura organizacional 12 80% 6º 

FCI-03 Comunicação 11 73% 7º 

FCI-07 Envolvimento dos funcionários 11 73% 8º 

FCI-02 Autonomia da equipe 10 67% 9º 
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Código Constructos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Ranking 

FCI-05 Envolvimento do cliente 10 67% 10º 

FCI-09 Integração multifuncional 10 67% 11º 

FCI-10 Orientado para o cliente 10 67% 12º 

FCI-12 Qualidade do serviço 10 67% 13º 

FCI-14 Trabalho em equipe 10 67% 14º 

FCI-08 Gestão do conhecimento 9 60% 15º 

FCI-11 Processo formal 5 33% 16º 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2.2 Análise do resultado sobre os FCS da gestão/operação de serviços 

enxutos (lean) 

 

Com base no resultado da pesquisa, são analisados, por ordem de maior 

frequência de respostas, os FCS na gestão/operação de serviços enxutos (lean). 

 

Cultura organizacional (FCL-04) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a cultura lean busca estabelecer 

uma cultura colaborativa, que promove o compartilhamento do conhecimento e a 

melhoria contínua (KUNDU e MANOHAR, 2012). Para Lisiecka e Burka (2016), esse 

fator compreende o desejo de mudar a filosofia da organização e introduzir a 

transparência dentro da organização. 

Como resultado da pesquisa de campo, a cultura organizacional foi o fator 

mais citado pelos respondentes (100%) como relevante na área de atuação 

gestão/operação de serviços. 

Na avaliação da pesquisadora, a cultura é um dos principais princípios da 

filosofia lean. Para que a transformação lean seja bem-sucedida é necessário que 

seus princípios sirvam de base para promover mudanças nas atitudes e 

comportamentos dos funcionários. 

 

Envolvimento da liderança (FCL-06) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a liderança lean está 

comprometida em capacitar seus funcionários para identificar e implementar, 
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continuamente, mudanças para melhorar o valor para o cliente (ABUHEJLEH et al., 

2016). 

Como resultado da pesquisa de campo, o envolvimento da liderança é fator 

relevante na gestão lean e teve um índice de 100% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, a liderança é fator essencial na condução da 

transformação lean e serve de inspiração pelo exemplo.  

 

Apoio da alta administração (FCL-01):  

Do ponto de vista dos autores pesquisados, existe um compromisso da alta 

administração em melhorar seus processos e serviços (SUAREZ-BARRAZA e 

RAMIS-PUJOL, 2010). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator apoio da alta administração 

teve um índice de 90% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, o papel da administração é dar suporte à 

transformação lean na organização. 

 

Envolvimento dos funcionários (FCL-07) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, um dos princípios lean é o 

envolvimento de todos na identificação e resolução de problemas (Abuhejleh et al., 

2016). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator envolvimento dos 

funcionários teve o mesmo índice de respostas que o fator apoio da alta 

administração (90%). 

Na avaliação da pesquisadora, a transformação lean requer a participação 

de todos para que sejam estimulados a contribuir na resolução de problemas. 

 

Processo formal (FCL-11) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a padronização de 

procedimentos tem como objetivo garantir um nível de serviço consistente na 

execução de tarefas, da mesma maneira e com alto nível de produtividade individual 

(ALLWAY e CORBETT, 2002). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator processo formal teve o 

mesmo índice de respostas que os fatores apoio da alta administração e 

envolvimento dos funcionários (90%). 
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Na avaliação da pesquisadora, a padronização do processo é relevante na 

gestão lean  e deve ser continuamente aprimorado através de técnicas de melhoria 

contínua, como o kaizen. 

 

Comprometimento dos funcionários (FCL-13) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, há um comprometimento e 

dedicação dos profissionais (PEDERSEN e HUNICHE, 2011). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator comprometimento dos 

funcionários teve um índice de 80% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, o comprometimento dos funcionários é um 

fator influenciado pela cultura organizacional ou pelo papel da liderança. Como a 

transformação lean inclui a mudança na cultura organizacional, o papel da liderança 

lean deve ser orientado para incentivar um elevado grau de comprometimento de 

sua equipe . 

 

Comunicação (FCL-03) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a comunicação envolve expor a 

visão da nova iniciativa em todos os níveis organizacionais, criar mecanismos para 

obter feedback dos funcionários para melhoria dos processos e estabelecer 

comunicação eficaz com clientes, fornecedores e funcionários (KUNDU e 

MANOHAR, 2012). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator comunicação teve o mesmo 

índice que o fator comprometimento dos funcionários (80%).  

Na avaliação da pesquisadora, algumas práticas lean são adotadas para 

facilitar a comunicação, como a gestão visual, que consiste em disponibilizar 

quadros, onde é possível visualizar o andamento do processo, bem como, a prática 

gemba, que consiste em ir ao local de trabalho para observar o processo em 

execução. 

 

Integração multifuncional (FCL-09) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, uma equipe de projeto 

multifuncional promove continuamente oportunidades de melhorias, busca e 

implementa soluções (PORTIOLI-STAUDACHER, 2009). 
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Como resultado da pesquisa de campo, o fator integração multifuncional 

teve o mesmo índice que o fator comprometimento dos funcionários (80%).  

Na avaliação da pesquisadora, a integração multifuncional estimula a 

colaboração entre todos os envolvidos e contribui com a gestão do conhecimento.  

 

Qualidade do serviço (FCL-12) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, os funcionários são treinados 

para desenvolver comportamentos e habilidades que se concentram no atendimento 

ao cliente, além de orientar e sensibilizar os próprios clientes sobre como eles 

podem contribuir, colaborar e participar na construção e garantia de qualidade do 

serviço (SUAREZ-BARRAZA e RAMIS-PUJOL, 2010). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator qualidade do serviço teve o 

mesmo índice que os fatores comprometimento dos funcionários, comunicação e 

integração multifuncional (80%).  

Na avaliação da pesquisadora, a qualidade está relacionada ao grau de 

satisfação do cliente. A qualidade na gestão lean significa fazer o certo na primeira 

vez. 

 

Envolvimento do cliente (FCL-05) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, O envolvimento do cliente no 

desenho do pacote de serviços e treinamento contribui para um serviço de qualidade 

(Bowen; Youngdahl, 1998). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator envolvimento do cliente teve 

70% das respostas.  

Na avaliação da pesquisadora, é fundamental  entender o que o cliente de 

fato valoriza, através do contato constante e análise de valor. Significa ouvir 

ativamente a “voz do cliente”.  

 

Gestão do conhecimento (FCL-08) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, A gestão do conhecimento inclui 

a transferência do conhecimento (Pedersen; Huniche, 2011), o desenvolvimento de 

funcionários, aprimoramento de suas competências, visando o desenvolvimento de 

uma organização de aprendizagem (Lisiecka; Burka, 2016). 
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Como resultado da pesquisa de campo, o fator gestão do conhecimento teve 

70% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, a gestão lean valoriza o aprendizado e 

colaboração entre todos os envolvidos. 

 

Orientado para o cliente (FCL-10) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, o foco do processo de serviço e 

seu resultado devem se concentrar no que o cliente interno deseja, a fim de 

estabelecer padrões que ajudem a minimizar o grau de intangibilidade (SUAREZ-

BARRAZA e RAMIS-PUJOL, 2010). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator orientado para o cliente teve 

o mesmo índice de respostas que os fatores envolvimento do cliente e gestão do 

conhecimento (70%).   

Na avaliação da pesquisadora, o trabalho orientado as necessidades e 

expectativas do cliente garantem compromissos e são facilitadores para as 

mudanças. 

 

Trabalho em equipe (FCL-14) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, O uso do trabalho em equipe 

como prática de recursos humanos pode gerar atitudes mais favoráveis entre os 

funcionários, melhorar a qualidade da vida no trabalho, melhorar a produtividade, o 

desempenho e a eficácia da organização (Suarez-Barraza; Ramis-Pujol, 2010). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator trabalho em equipe teve 70% 

das respostas. 

 Na avaliação da pesquisadora, o trabalho em equipe é estimulado na 

gestão lean, ajuda na gestão do conhecimento e colaboração. 

 

Autonomia da equipe (FCL-02) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, os funcionários devem ter 

autonomia para resolver problemas de clientes, atuando de forma independente 

(PIERCY e RICH, 2009). À medida que as responsabilidades são transferidas e os 

funcionários capacitados, os próprios funcionários medem e acompanham o trabalho 

(Malmbrandt; Åhlström, 2013). 
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Como resultado da pesquisa de campo, o fator autonomia da equipe teve 

60% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, a tomada de decisão descentralizada e 

autonomia na resolução de problemas incentiva aos funcionários a assumirem 

responsabilidades. Durante o processo de mudança para a cultura lean, este fator 

pode acarretar resistência como consequência dos valores culturais da equipe. 

 

Uso da TIC (FCL-15) 

Do ponto de vista dos autores pesquisados, o uso da TIC para automação 

após a otimização do processo de valor lean provê uma medição rápida e apurada, 

pois atua nas atividades que criam valor para o cliente (BORTOLOTTI, ROMANO e 

NICOLETTI, 2010).  

Como resultado da pesquisa de campo, o fator uso da TIC teve um 

percentual de 50% das respostas. O baixo índice de respostas se justifica pelo fato 

de que os profissionais da área de processo e operação não identificaram o uso da 

TIC como fator relevante para o sucesso na gestão de serviços enxutos (lean), 

enquanto os profissionais que atuam em tecnologia consideraram o uso da TIC 

relevante na gestão de serviços enxutos (lean). 

Na avaliação da pesquisadora, o uso da TIC pode ser utilizada na 

automação de processos de negócio.  

 

Capacidade financeira (FCL-16)  

Do ponto de vista dos autores pesquisados, a importância do fornecimento 

de recursos e financiamentos adequados (PEDERSEN e HUNICHE, 2011). 

Como resultado da pesquisa de campo, o fator capacidade financeira teve 

30% das respostas. 

Na avaliação da pesquisadora, a necessidade de investimento na gestão 

lean não parece ser relevante. Este investimento pode ser necessário em projetos 

six sigma em determinados setores.  

 

O gráfico 6 apresenta a distribuição da frequência relativa das respostas por 

gestão/operação de serviços enxutos (lean). 
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Gráfico 6 – Distribuição percentual das respostas por FCS na gestão/operação 
de serviços enxutos (lean) 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Complementando a análise, no quadro 16 são apresentadas a frequência 

absoluta, a frequência relativa e o ranking dos FCS (constructos) da 

gestão/operação de serviços enxutos (lean) selecionados pelos respondentes. 

 

Quadro 16 – Ranking dos FCS relacionados à gestão/operação de serviços enxutos (lean) 

Código Constructos 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Ranking 

FCL-04 Cultura organizacional 10 100% 1º 

FCL-06 Envolvimento da liderança 10 100% 2º 

FCL-01 Apoio da alta administração 9 90% 3º 

FCL-07 Envolvimento dos funcionários 9 90% 4º 

FCL-11 Processo formal 9 90% 5º 

FCL-13 Comprometimento dos funcionários 8 80% 6º 

FCL-03 Comunicação 8 80% 7º 

FCL-09 Integração multifuncional 8 80% 8º 

FCL-12 Qualidade do serviço 8 80% 9º 

FCL-05 Envolvimento do cliente 7 70% 10º 

FCL-08 Gestão do conhecimento 7 70% 11º 

FCL-10 Orientado para o cliente 7 70% 12º 

FCL-14 Trabalho em equipe 7 70% 13º 

FCL-02 Autonomia da equipe 6 60% 14º 

FCL-15 Uso da TIC 5 50% 15º 

FCL-16 Capacidade financeira 3 30% 16º 

Fonte: A autora (2017). 
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4.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCEPÇÕES SOBRE OS FCS DA 

INOVAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS E SOBRE OS 

FCS DA GESTÃO/OPERAÇÃO DE SERVIÇOS ENXUTOS (LEAN) 

 

Nesta seção são comparadas as percepções sobre os FCS da 

inovação/desenvolvimento de novos serviços e as percepções sobre os FCS da 

gestão/operação de serviços enxutos (lean), com base na frequência relativa. O 

gráfico 7 apresenta o comparativo.  

 

Gráfico 7 – Comparativo entre os FCS da inovaçao/desenvolvimento de novos serviços e 
gestão/operação de serviços enxutos (lean) 

Fonte: A autora (2017). 

 

O objetivo é avaliar a congruência ou divergência entre os FCS na 

percepção dos respondentes da área inovação/desenvolvimento de novos serviços e 

os FCS na percepção dos respondentes da gestão/operação de serviços enxutos 

(lean). 
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Na análise do gráfico 7, nota-se que há uma sinergia entre quase todos os 

fatores relacionados a ambas as iniciativas. 

Observa-se que a gestão/operação de serviços enxutos (lean) acolhe quase 

todos os fatores.  

Na inovação/desenvolvimento de novos serviços, os fatores que mais 

divergem em relação à gestão lean são: uso da TIC, capacidade financeira e 

processo formal.  

De fato, o uso da TIC não apareceu na pesquisa como um fator relevante na 

gestão de serviços enxutos lean, porém, existem iniciativas lean em TI, como no uso 

de serviços de suporte de TI (KUNDU; BAIRI, 2014), e o uso de princípios lean em 

conjunto com o método de desenvolvimento de software ágil Scrum (GONG; 

JANSSEN, 2015).  

Em relação à capacidade financeira, pelo resultado da pesquisa, a alocação 

de recursos financeiros parece não ser prioridade para o lean que se preocupa com 

a redução de desperdícios. 

Por fim, o processo formal, de acordo com a pesquisa, apresentou baixo 

índice de respostas pois grande parte dos respondentes da área de Tecnologia não 

apontaram este fator como relevante na inovação em serviço. Provavelmente, o uso 

de processos formais é visto como burocracia que inibe ou dificulta a creatividade e 

a colaboração durante o processo de desenvolvimento de um novo serviço. 

O quadro 17 apresenta o comparativo entre as percepções dos 

respondentes sobre os FCS da inovaçao/desenvolvimento de novos serviços e as 

percepções dos respondentes sobre os FCS da gestão/operação de serviços 

enxutos (lean) com base na frequência relativa. 

 

Quadro 17 – Análise comparativa da frequência relativa dos FCS apontados pelos respondentes 

Código Constructos 
Freq. relativa 

(Inovação) 
Freq. relativa 

(Lean) 

FC-01 Apoio da alta administração 87% 90% 

FC-02 Autonomia da equipe 67% 60% 

FC-03 Comunicação 73% 80% 

FC-04 Cultura organizacional 80% 100% 

FC-05 Envolvimento do cliente 67% 70% 

FC-06 Envolvimento da liderança 87% 100% 

FC-07 Envolvimento dos funcionários 73% 90% 

FC-08 Gestão do conhecimento 60% 70% 

FC-09 Integração multifuncional 67% 80% 
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FC-10 Orientado para o cliente 67% 70% 

FC-11 Processo formal 33% 90% 

FC-12 Qualidade do serviço 67% 80% 

FC-13 Comprometimento dos funcionários 80% 80% 

FC-14 Trabalho em equipe 67% 70% 

FC-15 Uso da TIC 93% 50% 

FC-16 Capacidade financeira 80% 30% 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.4 CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados compreendeu a avaliação de todos os FCS. Foram 

comparadas as percepções dos respondentes sobre os FCS da 

inovaçao/desenvolvimento de novos serviços e as percepções dos respondentes 

sobre os FCS da gestão/operação de serviços enxutos (lean) com base na 

frequência relativa. 

O principal resultado da pesquisa foi a comprovação de que os 16 FCS 

selecionados previamente como fatores comuns à inovação/desenvolvimento de 

novos serviços e à gestão/operação de serviços (lean) são válidos no contexto de 

ambas iniciativas.  

Na área de atuação inovação/desenvolvimento de novos serviços os cinco 

fatores com o maior índice de respostas foram, nesta ordem: uso da TIC (FCI-15); 

apoio da alta administração (FCI-01); envolvimento da liderança (FCI-06); 

capacidade financeira (FCI-16); comprometimento dos funcionários (FCI-13), 

empatado com o fator cultura organizacional (FCI-04). Enquanto o menor índice de 

respostas incidiu sobre os fatores gestão do conhecimento (FCI-08) e processo 

formal (FCI-11). Os fatores mais citados nos artigos selecionados na literatura foram: 

envolvimento dos funcionários (FC-07); orientado para o cliente (FC-10); integração 

multifuncional (FC-09); comprometimento dos funcionários (FC-13); processo formal 

(FC-11). 

Na área de atuação gestão/operação de serviços enxutos (lean), os cinco 

fatores mais citados, por ordem de maior frequência de respostas, foram: cultura 

organizacional (FCL-04); envolvimento da liderança (FCL-06); apoio da alta 

administração (FCL-01); envolvimento dos funcionários (FCL-07) e processo formal 

(FCL-11). Os fatores com menos respostas foram: autonomia da equipe (FCL-02); 
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uso da TIC (FCL-15) e capacidade financeira (FCL-16). Observa-se que os fatores 

mais citados pelos respondentes também foram os mais citados na revisão da 

literatura sobre iniciativas lean em serviços.  

O resultado demonstra convergência entre ambas as iniciativas. Dentre os 

oito fatores críticos mais citados pelos respondentes, seis são comuns a ambas as 

iniciativas: apoio da alta administração; envolvimento da liderança; 

comprometimento dos funcionários; cultura organizacional; comunicação e 

envolvimento dos funcionários. 

Por fim, nota-se a divergência dos seguintes fatores: processo formal (FC-

11); uso da TIC (FC-15) e capacidade financeira (FC-16), conforme exposto na 

análise dos resultados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa compreendeu um estudo dos fatores críticos de sucesso 

comuns à inovação/desenvolvimento de novos serviços e às iniciativas lean 

aplicadas a serviço. 

O estudo iniciou-se com a revisão bibliográfica de artigos publicados nos 

últimos dez anos sobre os fatores críticos de sucesso (FCS) na inovação e nas 

iniciativas lean em serviços. 

O resultado da revisão da literatura apresentou 27 FCS referentes a 

inovação em serviços e 33 FCS relacionados a iniciativas lean aplicadas a serviços. 

Dentre esses fatores foram identificados 16 FCS comuns aos dois temas. 

Em seguida, aplicou-se uma pesquisa de campo, do tipo survey, para avaliar 

se os 16 FCS comuns, identificados na literatura, eram relevantes na percepção dos 

profissionais que atuam em serviços. 

A análise comparativa entre as percepções dos respondentes sobre os FCS 

da inovação/desenvolvimento de novos serviços e as percepções dos respondentes 

sobre os FCS da gestão/operação de serviços enxutos (lean) evidenciou a existência 

de sinergia entre ambas. A gestão/operação de serviços enxutos (lean) acolhe 

quase todos os fatores. Na inovação/desenvolvimento de novos serviços, os fatores 

que mais divergem em relação à gestão/operações de serviços enxutos (lean) são: 

uso da TIC, capacidade financeira e processo formal.  

Para complementar o estudo, os 16 FCS comuns foram agrupados em 

quatro dimensões: organização, gestão de pessoas, valor para o cliente e processo. 

A primeira dimensão compreende os cinco fatores relacionados a 

organização. São eles: apoio da alta administração; envolvimento da liderança; 

cultura organizacional; capacidade financeira e comunicação. Esses são elementos 

chaves que impactam o ambiente interno da empresa e seus ativos organizacionais.  

A segunda dimensão abrange a gestão de pessoas, que inclui as práticas de 

trabalho em equipe,  integração multifuncional, envolvimento dos funcionários, 

autonomia e o comprometimento dos funcionários. Essas fatores contribuem para a 

gestão do conhecimento, produtividade e colaboração.  

A terceira dimensão diz respeito à criação de valor para o cliente, que 

abrange o envolvimento do cliente no processo de serviço, a percepção da 

qualidade sob seu ponto de vista e o foco nas suas necessidades e expectativas.  
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A quarta dimensão engloba os fatores relacionados ao processo de serviço: 

gestão do conhecimento, processo formal e uso da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). O principal desafio dos fatores desta dimensão é criar 

mecanismos para disseminar o conhecimento, simplificar e agregar valor ao 

processo de serviço e utilizar a TIC para otimizar o processo. O processo de serviço 

precisa ser flexível para se adaptar a mudanças constantes.  

O mapa conceitual apresentado na figura 3 demonstra os fatores críticos 

relacionados a inovação/desenvolvimento de novos serviços e a gestão/operação de 

serviços enxutos (lean), bem como, a interseção representada pelos 16 FCS 

comuns. 

 

Figura 3 – Mapa conceitual dos FCS da inovação e os FCS das iniciativas lean encontrados na 
literatura no contexto de serviços 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

Deve ser motivo de reflexão e análise avaliar os fatores que não apareceram 

na interseção do mapa conceitual. Na inovação em serviços, 11 fatores identificados 

na literatura não foram evidenciados na revisão da literatura relacionada às 

iniciativas lean. Dentre eles: sinergia, capacidade de absorção e serviço inovativo.  

A sinergia significa somar esforços através da cooperação, interação e 

comunicação. As práticas de gestão de pessoas enfatizadas na inovação e nas 
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iniciativas  lean, tais como, o trabalho em equipe e integração multifuncional são 

exemplos de sinergia. Por outro lado, a capacidade de absorção que abrange a 

habilidade de identificar novos conhecimentos, assimilá-los e colocá-los em prática, 

também é relevante nas iniciativas lean que incentiva a gestão do conhecimento. 

Por fim, serviço inovativo deveria ser um fator relevante nas iniciativas lean.  

Por outro lado, alguns fatores críticos identificados na revisão bibliográfica 

das iniciativas lean não foram encontrados na literatura da inovação em serviço, tais 

como: gerenciamento de projetos; gestão de mudança organizacional; gestão visual.   

O resultado desta pesquisa demonstra que a existência de sinergia entre os 

fatores críticos de sucesso (FCS) da inovação em serviços e os FCS na 

gestão/operação de serviços enxutos (lean) proporciona oportunidades para as 

organizações de serviços. A combinação dessas duas iniciativas pode ser 

potencializada ou complementada, uma vez que foram encontrados fatores em 

comum. 

As organizações de serviços devem definir claramente seus objetivos de 

forma a estabelecer um alinhamento estratégico em toda a empresa, incentivar as 

práticas de gestão de pessoas, identificar como criar valor para o seu cliente e 

melhor utilização de seus processos e sistemas. 

Este estudo contribui para as organizações de serviços priorizarem os 

fatores críticos de sucesso, de forma a obter vantagem competitiva sustentável. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

As sugestões para trabalhos futuros incluem: 

a) Avaliar soluções de uso da TIC na gestão/operação de serviços enxutos 

lean em serviços. 

b) Aplicar pesquisas em organizações de serviço com o objetivo de avaliar a 

aplicação dos fatores críticos de sucesso na inovação e na 

gestão/operação de serviços enxutos lean em serviços. 

c) Realizar estudos sobre as diferenças dos fatores críticos de sucesso por 

setor de serviço. 
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