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Resumo 
 

Estamos em um tempo onde tudo tende a estar conectado a Internet. Igualmente, com a 

capacidade de interação entre as pessoas, busca-se cada vez mais alternativas de colaboração e 

venda de soluções que propiciam o desenvolvimento de novos negócios. Para partir ao 

desenvolvimento de um projeto voltado a conceber um produto inteligente, com capacidade de 

conexão e integração a chamada "Internet das Coisas", algumas ressalvas e alertas deverão estar 

presentes e mapeados dentro do time de um projeto. Um enfoque principal se dá as alterações 

da concepção de gerenciamento de qualidade de um produto quando se obtém dados em tempo 

real de utilização dos consumidores. Adicionalmente, a integração da solução produto-serviço 

(Servitização), possibilitará a empresa um maior conhecimento de como o seu produto é 

utilizado por seus clientes e os principais valores que os mesmos agregam, Por fim, a estratégia 

de marketing utilizada como ferramenta de venda e suporte pós-venda deverá ser 

meticulosamente analisada e esboçada de maneira que venha atender plenamente os objetivos 

do projeto a que se destina e os objetivos gerais da empresa desenvolvedora. 

 

 Palavras Chave: Internet das Coisas, Servitização, PLM, Marketing 4.0. 

    



 

 

 

Abstract 

 

We are living in a period where everything tends to be connected on the Internet. Likewise, 

considering the people interaction, there is a continuous seek for collaboration alternatives and 

selling solutions that would made possible to develop new businesses. When a project to 

develop a smart product able to connect and integrate the Internet of Things is about to start, 

some aspects and general advices shall be mapped inside a project team. A special care must 

be taken regarding the quality management (mainly the product lifecycle management) when 

the real data about a product utilization is provided back to the companies. Also, the product-

service integrated solution (servitization), will make possible to have a bigger knowledge about 

how the product is used by the final users and what are the values that they add. Finally, 

Marketing strategy applied for selling and after sales must be re-evaluated and detailed analyzed 

in a way that can fully attend the project and the company objectives 

  

 Key Words: Internet of Things, Servitization, PLM, Marketing 4.0. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em 2012, se procurássemos em um buscador web a abreviação “IoT” (Internet of 

Things) surgiriam resultados como “ Internacional Oceanic Travel Organization”. Dois anos 

após IoT tornou-se um dos termos mais procurados quando relacionado a Tecnologia da 

Informação (SLAMA et al., 2016, p.1). Atualmente o buscador web mais popular (Google™) 

indica algo em torno de 251 milhões de resultados e dezenas de propagandas pagas de empresas 

e soluções relacionadas ao tema. 

Segundo o website da revista Forbes, em 2020, os investimentos em IoT estarão na casa 

de impressionantes US$ 267 bilhões, sendo a maior porcentagem de investimentos ligadas a 

serviços e infraestrutura para tal finalidade.  

No Brasil a ABINC (Associação Brasileira de Internet das Coisas) foi criada em 2015 

com o intuito de reunir informações e criar grupos de trabalhos. No entanto, a junção do tema 

Internet das Coisas, tanto no Brasil quanto no exterior, relacionado a empreendimento 

(Business) e gerenciamento não tem tanta exploração. A maior parte dos estudos está focada 

em discussões e adventos técnicos com o intuito de melhorar o desempenho e conectividade. 

Esta pesquisa tem o intuito de ser um guia primário para gestores, empresas, 

profissionais liberais que atuem ou procurem integrar soluções onde a Internet das Coisas atue 

e possua forte influência sobre as decisões gerenciais e de negócios, bem como na definição de 

parâmetros importantes para o desenvolvimento de um produto voltado a tal aplicação. Nas 

seções abaixo estarão presentes considerações sobre o problema, justificativa, objetivos do 

trabalho e delimitações de estudo, bem com a estrutura do trabalho a ser apresentado. 

1.1 PROBLEMA 

Considerando a inserção de inteligência artificial a produtos antes desenvolvidos sem 

esta capacidade, como este fato e a interconexão de vários produtos, formando a Internet das 

Coisas, pode trazer nova oportunidades e reconsiderações em conceitos tradicionais voltados 

para o desenvolvimento de produtos (tipicamente através da execução de um projeto)? 
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1.2 OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados os objetivos principais (gerais) e os específicos.  

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar os impactos mais significativos da interação da Internet das Coisas sobre áreas 

de Gerenciamento de Projetos propostas pelo PMBOK, em um projeto voltado a concepção de 

um Produto e/ ou serviço. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Conceituar Internet das Coisas, explicando conceitos básicos necessários para qualquer analise 

técnica ou de modelo de negócios; 

- Expor a importância do estudo da Internet das Coisas sobre área de Gestão de Projetos; 

- Propor pontos de atenção sobre a influência da Internet das Coisas na concepção do 

gerenciamento de projetos atual; 

- Identificar e analisar concepções atuais relacionadas a abordagem da gestão da qualidade 

dentro de um projeto e seu impacto pela Internet das Coisas; 

- Analisar efeitos da Internet das Coisas sobre o desenvolvimento de produtos, principalmente 

com relação a Gerenciamento de Ciclo de Vida; 

- Analisar impactos de tendências modernas de implantação de serviços ligados ao Produto 

(servitização); 

- Identificar e analisar alterações e melhorias de relacionamento com o cliente, bem como 

estratégias de marketing; 

1.2.3 Delimitação do Tema.  

Esta pesquisa se limitará a discutir temas relacionados diretamente a gerenciamento e 

perspectivação de modelos de negócios (Business), sendo as áreas de qualidade e Marketing as 

de principais considerações e análises. 

Mesmo que adjacentes e complementares a tomadas de decisão de qualidade e custos, 

considerações técnicas e de tecnologias não serão amplamente discorridas e debatidas nesta 

pesquisa, quando relevantes apenas os termos serão citados. 
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1.2.4 Justificativa/Relevância 

“People don’t want to buy a quarter-inch drill. 

They want a quarter-inch hole” (BARKAI, 2016, p.03) 

As ideias disruptivas, dentro a economia, “descrevem processos onde uma pequena 

companhia, com recursos limitados, é capaz de desafiar metodologias pré-estabelecidas de 

negócio de maneira satisfatória” (MANYIKA, 2013, tradução nossa). O sucesso de algumas 

empresas como Uber e Netflix impulsionam cada vez mais os aventureiros e os empreendedores 

a lançarem novas ideias. No Brasil, as chamadas “Scale-up’s”, empresas que apresentam 

crescimentos exponencias em pouco tempo, representam 1% do total das empresas e foram 

responsáveis por 60% da geração de empregos dos últimos 3 anos (Relatório Endeavor). 

Nesse novo mercado, as tendências e as facilidades de Hardware proporcionam as 

empresas à utilização da Internet das Coisas como método alternativo de maneira a trazer 

ganhos de valores aos seus clientes. “O desenvolvimento dinâmico do IoT oferece uma 

oportunidade única para companhias de adquirir conhecimento sobre os seus consumidores e 

como eles utilizam ou seus produtos” (RYMASZEWSKA,2017, Tradução nossa). 

“Em um mercado com crescente competitividade, fornecedores e empresas 

estão desesperados para encontrar novos meios de fazer negócios e criar novos 

métodos de abordagem para criar valor aos seus consumidores. Para negócios 

do tipo business-to-business ou business-to-consumer, a Internet da Coisas irá 

permitir a automação de alguns processos permitindo aumento do tempo de 

resposta ao mercado, medição de performance e resposta rápida as 

expectativas dos clientes” (IDC Worlwide, 2014, p.1 tradução nossa). 

No Brasil, a estimativa do impacto de IoT na economia, até 2025, está estimado entre 

50 a 200 bilhões de dólares. O BNDES desenvolveu um plano de implementação de IoT no 

Brasil visando os ganhos a longo prazo. Cerca de 43% dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável será relacionado a IoT. (Relatório BNDES, 2017). 

 Mesmo com projeções otimistas e números cada vez maiores de oportunidades de 

negócio, o tema Internet das Coisas com considerações voltadas a projeto, no Brasil, ainda não 
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apresenta amplo material e análises.  Segundo o (Relatório BNDES 2017), a falta de mão de 

obra especializada é apontada como um dos grandes obstáculos por 48% dos empregadores. 

Mediante os argumentos expostos acima, a justificativa para o desenvolvimento dessa 

pesquisa consiste em realizar uma análise, do ponto de vista gerencial, de quais áreas 

pertencentes a um projeto serão mais afetados com a utilização ou desenvolvimento de projetos 

ligados a IoT. Serão citadas visões clássicas sobre qualidade e marketing, popularmente 

abordadas e conhecidas no âmbito de gerenciamento de projeto e também serão comentados 

alguns processos do PMBOK. 

1.2.5 Suposições e questões de estudo 

- A integração de dispositivos, que trazem informações relevantes a tomada de decisões em um 

projeto, possibilita a melhoria de qualidade/ eficiência; 

- A facilidade de impor sistemas embarcados em produtos, aliada com a tendência de 

conectividade das pessoas, obriga os produtos a terem a capacidade de interconexão como 

característica intrínseca; 

- A conexão de dispositivos (produtos) obriga a reconsideração quanto ao valor agregado de 

um produto/ serviço; 

- A capacidade de gerenciar alterações no design do produto deverá ser ágil e dinâmica; 

- As concepções atuais de Marketing e Aftersales deverão ser diferenciadas de modo e ter maior 

efetividade; 

1.2.6 Metodologia 

A pesquisa foi realizada sobre revisão de bibliografia clássica disponível publicamente, 

relacionada as áreas de Qualidade e Marketing aplicadas a projetos, bem como com lições 

apreendidas. Para a seção relativa a análise de resultados, diversos artigos (com datas de 

publicações recentes) foram revisados para a confirmação e argumentação dos objetivos do 

trabalho e das suposições levantadas.  

Como há pouca utilização do tema, especialmente com trabalhos realizados no Brasil e 

disponíveis em língua portuguesa, a finalidade do trabalho consiste em descrever, através de 
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um método indutivo, as razões para as quais as considerações relativas a qualidade e marketing 

são importantes no desenvolvimento de produtos inteligentes. 

Dados coletados de diversos artigos científicos, frutos de estudos de caso e 

pesquisas descritivas, foram englobados na seção de análise de resultados. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

Existem várias definições ao longo de livros, publicações e páginas da internet que 

variam a quanto ao seu conteúdo, demasiadamente técnico ou puramente conceitual. Procura-

se inicialmente neste trabalho atribuir uma definição útil para as análises posteriores. Serão 

descritos abaixo conceitos aplicáveis para este projeto relativos a Internet das Coisas, Qualidade 

e Marketing. 

2.1 PRODUTO E SERVIÇO 

Inicialmente, como serão descritas durante este trabalho considerações relativas a 

produtos e serviços, vamos conceitua-los de maneira sucinta. 

Um produto pode ser caracterizado como (CARPES JR, 2014, p.4) “objeto ou artefato 

concebido, produzido, negociado e utilizado por pessoas para satisfazer suas necessidades, por 

meio de funções que realiza, incluindo valores que estão agregados a ele.” Ao passo que um 

serviço fica difícil de ser caracterizado por sua intangibilidade, indivisibilidade, variabilidade e 

perecibilidade. Em suma o serviço deve ser expresso pelo profissional que o realiza de maneira 

em que satisfaça uma necessidade do cliente e traga satisfação ao mesmo (BLOOM, 2002; 

KOTLER, 2002; HAYES, 2002; p.15). Ambos estão associados a um processo de 

transformação (FUSCO et al., 2003, p.62) 

Sob o ponto de vista de gerenciamentos de projeto tanto produtos ou serviços são tidos 

como resultados da execução de um projeto (PMBOK®, 6 ed, 2017, p. 4) com inúmeros 

aplicações, entre elas, aprimoramento de algo existente, lucro ou objetivos estratégicos ao 

mercado de atuação. O Guia (PMBOK®, 6 ed, 2017, p. 19)  ainda ressalta o antagonismo em 

que se deve ser levada em consideração a diferença entre ciclo de vida de um projeto e de um 

produto. Cabem visões diferentes a tratativa do ciclo de vida de um produto considerando que 

um projeto representa apenas um esforço temporário. 
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2.2 INTERNET DAS COISAS 

2.2.1 Definição 

Atribui-se o conceito de Internet das Coisas (IoT), de maneira simples, como: 

 “Uma rede altamente dinâmica e radicalmente distribuída composta de 

objetos inteligentes onde se há produção e consumo de informações. De um 

ponto conceitual, a Internet das Coisas se baseia em três pilares, relacionados 

a capacidade dos dispositivos inteligentes: ser identificável, ser capaz de 

comunicar-se e interagir com outros dispositivos ou usuários finais” 

(MIORANDI, 2012, tradução nossa).  

Ou seja, praticamente todos os dispositivos capazes de se conectar à Internet e que 

possuam inteligência intrínseca são capazes de fazer parte da internet das coisas, isto irá desde 

de computadores e smartphones a objetos que tradicionalmente não tem capacidade de conexão 

tais como: carros, eletrodomésticos, casas, etc. 

A interação de “coisas” reside basicamente na relação máquina – máquina (M2M). Este 

termo não é novo e, basicamente, consiste em uma interação de um ou mais dispositivos, sendo 

estes aplicados a uma finalidade de negócios (BOSWARTHICK et al., 2012). A figura 1 

descreve um exemplo. Caminhões conectados a uma central (sem compreender a parte humana) 

seriam um exemplo de aplicação máquina - máquina. 

A IoT aprimora a relação já reconhecida de “coisas” (máquinas) adicionando 

características para melhor atender as aplicações. Segundo SLAMA et al. (2015), a IoT introduz 

uma flexibilização de vários conceitos da interação M2M que se fazem necessários à realidade 

atual e futura. A figura 2 sintetiza as diferenças entre M2M e IoT. 
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       FIGURA 1 – Exemplos de interação Máquina a Máquina (M2M). 

        Fonte: BOSWARTHICK et al., 2012, p.3. 

 

FIGURA 2 – Comparação entre relações M2M e IoT. 

Fonte: SLAMA et al., 2015, p.24. 
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Buscando-se ainda dissecar um pouco mais o termo, segundo SLAMA et al. (2015) 

podemos contextualizar o termo “Coisa(s)” para uma linguagem empresarial. Podemos chama-

las de Dispositivos ou Ativos. A figura 3 enuncia um exemplo de como seria composta uma 

“Coisa”. 

 

FIGURA 3 – Composição de uma “Coisa” 

Fonte: SLAMA et al., 2015, p.29 

SLAMA et al. (2015) enumera os seguintes aspectos para a classificação de uma 

“Coisa”: 

1. Ativo: Constitui o objeto físico (asset) que se podem ser produzidos, operados ou 

controlados para ajudar a criação de receita de uma companhia; 

2. Dispositivos de interação: Constituem -se de elementos sensores (temperatura, pressão, 

entre outros) e elementos atuadores (motores elétricos, componentes hidráulicos, por 

exemplo); 

3. Empresa: Refere-se à entidade responsável pelo Solução IoT aplicada (Enterprise Iot 

Solution). Esta pode ser a mesma responsável pelo Ativo ou uma empresa que opere 

somente as Soluções Backend (Backend Services); 

4. Solução IoT (Enterprise IoT Solution): Uma solução de Tecnologia da Informação que 

realiza conexão entre Ativos e Soluções (serviços) Backend. 
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a. Soluções (Serviços) Backend (Backend Services): Soluções que possibilitam 

monitoramento remoto e controle de dispositivos ou ativos, coleta de dados e, 

usualmente, são integrados com outras aplicações da empresa; 

b. Soluções (Serviços) Backend UI (Backend UI): Serviços que promovem 

interações móveis e Web com o Ativo; 

c. Comunicação Remota: Meios que promovem a comunicação entre o Ativo e os 

Serviços Backend; 

d. Integração Hardware + Software: Trata-se da tecnologia embarcada no Ativo. 

É a junção de elementos físicos (Hardware) que, em junção com um Software 

apropriado, permite a integração do Ativo com uma solução remota. Seria como 

uma ponte entre o Ativo e Soluções Backend. 

5. e 6. Aplicações empresarias e Parceiros (Parcerias): Integração com outros sistemas 

existentes, com interface direta aos Ativos, e com outros parceiros em si (empresas que 

desenvolvam outros sistemas uteis a aplicação). 

Pode-se citar, com um exemplo de aplicação direta de IoT o serviço (que ilustra 

claramente os componentes descritos acima), já disponível no Brasil, da fabricante de 

automóveis Chevrolet™ denominado On Star®. Por este, o cliente, através de um Ativo da 

Montadora (veículo), consegue se comunicar (através de um aplicativo) com o veículo e 

verificar status de falhas, periodicidades de manutenção, etc. O usuário final também pode 

requisitar socorro ou obter informações de navegação através de uma central da Chevrolet que 

se comunica com o usuário por meio de hardware instalado no veículo. 

A capacidade de junção entre produto e serviço é o grande diferencial para a Internet 

das Coisas. “Novos serviços digitais podem criar novos modelos de serviço, completamente 

diferentes, de modo que, por exemplo, uma solução de manutenção preditiva possa ser utilizada 

para melhorar os serviços de garantia e disponibilidade do produto” (SLAMA et al.,2015, p.5, 

tradução nossa). 
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2.3 QUALIDADE 

2.3.1 Definição e Considerações Gerais 

O conceito e a importância de Qualidade dentro de um Projeto de um desenvolvimento 

de produto ou serviço é obvio. No nosso cotidiano temos exemplos pessoais de produtos/ 

serviços que nos agradam e outros que evitamos com nossas máximas forças. Ou seja, planejar 

e atingir a qualidade no desenvolvimento de um projeto deve algo pensado desde as etapas 

iniciais do mesmo, por questões de atendimento ao cliente final e de busca a eficiência de 

recursos a serem gastos para a execução do projeto. 

Para um entendimento direcionado a este trabalho, podemos definir a qualidade de 

acordo com as definições de dois autores. 

 “Qualidade é definida como uma junção de adequação ao propósito, 

satisfação do cliente e conformidade aos requisitos. Em qualquer caso, para 

atingir satisfatoriamente a qualidade nos devemos estar preocupados com os 

três estágios do ciclo de produto ou serviço que incluem: Definição de 

necessidades, design de produto e conformidade e suporte ao produto durante 

a sua vida útil” (KIRAN, 2016, p.1 tradução nossa). 

“ O dicionário oferece cerca de uma dúzia de definições da palavra 

“qualidade”. Dois deles são importantes para os gerentes: as características 

(funcionalidades) de um produto constituem uma definição, aos olhos do 

consumidor, quanto mais funcionalidades, mais qualidade. A segunda 

definição diz respeito a ausência de deficiências, aos olhos do consumidor, 

quanto menos defeitos, maior a qualidade. As lições principais as gerentes são: 

funcionalidades impactam vendas, qualidade superior usualmente encarece 

mais. Defeitos de produto impactam custos, qualidade superior implica em 

menos custos” (JURAN, 1992, P. 9). 

O Guia PMBOK (6ª ed, 2017), que tem como objetivo descrever orientações gerais para 

a execução de projetos, apresenta algumas definições acerca da qualidade. Neste ela é 

apresentada como uma área de conhecimento onde três processos devem estar presentes a 

execução de qualquer projeto:  

 Planejar o Gerenciamento da Qualidade: Refere-se à qualidade que o projeto 

precisa ter, define requisitos para validar as entregas do projeto; 
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 Gerenciar a Qualidade: Executa ou converte o planejado para avaliação dentro 

do projeto; 

 Controlar a Qualidade: Compara os resultados com os requisitos de qualidade 

definidos inicialmente. 

O Guia PMBOK (2017, 6ª ed., p.273) ainda menciona a importância dos dispositivos de 

planejamento e garantia da qualidade dentro de um projeto como primordiais “Cumprir os 

objetivos do cronograma do projeto apressando as inspeções de qualidade planejadas pode 

resultar em erros não detectados, redução de lucros e aumentos de risco pós-implementação”. 

Segundo JURAN (1992, p.2), nas décadas de 60 e 70, a questão de planejamento de 

qualidade em produtos deu-se devido a perca de competitividade de produtos americanos frente 

aos importados, implicando basicamente em dois fatores as empresas americanas: percepção de 

qualidade superior dos clientes em relação aos produtos importados e os produtos importados 

costumavam não falhar durante o seu ciclo de vida útil. JURAN (1992, p.2) ainda cita que a 

perca de mercado também foi um fator preponderante para que as empresas americanas 

começassem a visualizar o aspecto de qualidade de maneira diferente. 

JURAN (1992, p.15) ainda define uma metodologia, famosa no campo de qualidade, 

composta por três processos e orientada ao produto: a “Trilogia Juran®”: 

 Planejamento da Qualidade: Desenvolver produtos e processos requeridos para 

atender as necessidades dos consumidores, estabelecendo uma série de itens tais 

como: estabelecimento de metas, identificação de consumidores e suas 

necessidades, definições de funcionalidades do produto, etc; 

 Controle da Qualidade: Desempenhar ações para garantir o controle da 

qualidade; 

 Melhoria da qualidade: Desenvolver a qualidade a níveis superiores (excedentes), 

incluindo ações como: Estabelecer estrutura para atender melhoria continua de 

qualidade, identificar necessidades de melhoria, entre outros. 

Note que as definições da “Trilogia Juran®” são muito parecidas e alinhadas com as 

determinações do PMBOK, no entanto, direcionadas a qualidade de produto.  JURAN (1992, 

p.17) ainda ressalta a importância e a correlação dos três processos por ele citados. Estes não 

ter somente a função de para explicar e vender a relevância da qualidade a alta gerencia, mas 
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também ajudam a eliminar deficiências e custos de má-qualidade. Ao passar do tempo, com 

ações de controle durante a execução, ocorre um melhoramento da qualidade eliminando 

desperdícios planejados inicialmente. A figura 4 ilustra esta situação. 

 

 

FIGURA 4 – Relação de melhora da qualidade com ações de controle. 

Fonte: JURAN, 1992, p.17 

2.3.2 Melhoria Contínua 

JURAN (1992, p.399) define melhoria como “criação de uma mudança benéfica ou 

oportunidade, ocorrendo de maneira organizada, resultando em níveis inéditos de 

desempenho.”  

O Guia PMBOK (2017, 6ª ed., p.275) cita a melhoria contínua: “O Ciclo Planejar-Fazer-

Verificar-Agir (PDCA) é a base para a melhoria da qualidade, conforme definida por Shewhart 

e modificada por Deming. Além disso, as iniciativas de melhoria da qualidade – como 

gerenciamento da qualidade total (GQT), Seis Sigma e Lean Seis Sigma – devem aprimorar a 
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qualidade do gerenciamento do projeto e também a qualidade do produto, serviço ou resultado 

final”. 

O ambiente de execução de projetos e desenvolvimento de produto aplica cada vez mais 

conceitos de otimização e redução de custos. O setor de manufatura (principalmente 

automobilística) emprega em larga escala ferramentas de melhoria continua de qualidade e 

processos tais como: Metodologias Lean, Ciclos Kaizen e Seis Sigma.  

No entanto, considerando que definimos anteriormente o conceito de qualidade 

relacionando-a ao numero de funcionalidades que um produto possa ter, a melhoria continua 

também deve ser vista como necessária para realizar alterações, durante a execução do projeto, 

de maneira a atender o cliente da melhor maneira possível. Isso, principalmente, em um 

mercado onde as delimitações das necessidades do cliente, em consequência os requisitos de 

qualidade, não estejam muito claros (ex.: desenvolvimento de um projeto para um novo carro 

compacto, desenvolvimento de um novo modelo de celular, etc). Os negócios de hoje estão 

constantemente sendo melhorados continuamente para atender as expectativas dos clientes de 

preços menores a produtos com qualidade superior. (DODDS, 2003, p.3, tradução nossa) 

(KIRAN, 2016, p.315) cita, baseado na “Trilogia Juran®”, conforme a figura abaixo 

alguns passos de avaliação para a implementação de metodologias buscando o desenvolvimento 

da melhoria contínua. 

 

FIGURA 5 – Passos para análise de metodologias de melhoria contínua 

Fonte: KIRAN, 2016, p.315 
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O Gerenciamento da Qualidade Total (GQT ou TQM em inglês) é a integração das 

funções e processos dentro de uma organização de maneira a se atingir a melhoria contínua da 

qualidade de produtos e serviços, sendo o objetivo principal a satisfação do cliente (ROSS, 

2017, P.1). Alguns fatores chave para o GQT (intrinsecamente para a melhoria continua da 

qualidade) (ROSS, 2017, p.3, tradução nossa): 

 O custo da qualidade como uma forma de medição de não-qualidade (não 

atendimento de satisfação do cliente) e, consequentemente, avaliar o progresso 

da qualidade; 

 A mudança cultural que enfatiza agradar as necessidades primárias do cliente, 

implementa uma filosofia de gerenciamento que reconhece essa ênfase, encoraja 

o envolvimento dos funcionários e enraíza o valor da melhoria contínua; 

 Habilitar mecanismos de mudança, incluindo treinamento e qualificação 

(educação), comunicação, reconhecimento, gerenciamento comportamental, 

trabalho em equipe e programas de satisfação ao cliente; 

 Implementar o Gerenciamento da Qualidade Total definindo a missão, 

identificando as saídas desejadas, identificando os clientes, negociando os 

requisitos dos clientes, desenvolvendo “especificações de fornecimento” que 

detalham os objetivos dos clientes e determinando as atividades necessárias para 

atingir tais objetivos; 

 Gerenciamento comportamental que inclui modelos de atuação direta, utilização 

de ferramentas e processos de qualidade, encorajamento e patrocinando 

feedback e um ambiente de suporte. 

2.3.3 Percepção do Cliente a Qualidade 

Os conceitos de percepção do cliente relacionados a Qualidade e Custos são confusos e 

mutáveis. Quando buscamos a compra de um produto ou serviço, geralmente, inserimos alguns 

critérios chave para a decisão tais como: preço, o que é ofertado, recomendação da empresa, 

etc. Em suma, a compra de um item tem um valor o qual atribuímos. O conceito mais complexo 

envolvido está relacionado a criação desse valor que será ofertada ao cliente. A criação de valor 

do produto ao cliente como um pacote de valores, é composto por atributos tangíveis e 

intangíveis (DODDS, 2003, p.1). A compra de um computador, por exemplo, pode ter atributos 



24 

 

 

tangíveis como: custo, especificações de hardware, capacidade de processamento, etc. E outros 

intangíveis como: design, conceito (reputação da marca), etc.  

Quatro conceitos-chave que devem ser considerados para as práticas de negócios atuais 

(DODDS, 2003, p2, tradução nossa): 

 As empresas não podem mais aumentar os seus preços a medida que os custos 

aumentam. Elas devem tentar diminuir custos para acomodar as altas 

expectativas por preços melhores; 

 As empresas não podem deixar de propiciar serviços fáceis e ágeis. Os 

consumidores esperam desfrutar de facilidade e performance instantânea dos 

vendedores; 

 As empresas não devem assumir que serviço básico é suficiente. Os 

consumidores demandam serviços premium à medida que as expectativas 

crescem continuamente; 

 As empresas não podem estar comprometidas apenas nas capacidades e 

qualidade dos produtos. Elas devem entregar nada menos que superioridade e 

inovações. 

Qualquer produto deverá satisfazer os seguintes critérios básicos (JURAN,1992, p. 172, 

tradução nossa): 

 Satisfazer as necessidades dos clientes, o que inclui todas as necessidades reais, 

declaradas, percebidas e culturais, sendo os clientes internos ou externos; 

 Satisfazer as necessidades dos fornecedores; 

 Enfrentar a concorrência pois o fato de um produto atender todas as necessidades 

dos clientes não implica em aceitação automática. O produto de um concorrente 

pode trazer uma percepção de valor diferente ao cliente; 

 Minimizar os custos combinados, clientes e fornecedores incorrem em custos 

quando usam ou fornecem o produto. A otimização é conseguida pela 

minimização dos custos combinados. 

 Dentro do processo de percepção de valor de um produto, o desenvolvimento das 

características do mesmo, basicamente atentando para requisitos de qualidade, se faz de extrema 
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importância. Estas estarão diretamente ligadas a forma de como o cliente vê e classifica os 

valores oferecidos pelos mesmos. (JURAN, 1992, p.167) diz que: 

 “O desenvolvimento de produtos envolve o planejamento para vários 

parâmetros: custo, programação, qualidade e assim por diante. O parâmetro 

de qualidade envolve a satisfação das necessidades dos clientes através da 

escolha e definição das características dos produtos, inclusive a definição de 

suas metas”. 

(JURAN, 1992, p. 165, 166) relaciona a evolução da qualidade, quando da aplicação de 

um produto ou serviço através de uma espiral (figura 6) que parte das fases iniciais (pesquisa 

de mercado, desenvolvimento e projeto) até a etapa de utilização final e consequente feedback.  

A figura 6 correlaciona está espiral e uma posterior consequência entre um planejamento 

estruturado da qualidade e os custos a medida que o produto “gira” pela espiral. Ou seja, um 

planejamento inconsistente poderá resultar em custos maiores nas etapas finais do ciclo do 

produto. 

 

FIGURA 6 – Espiral da Qualidade: Etapas relacionadas ao ciclo de vida de um produto e 

serviço. 

Fonte: JURAN, 1992, p.166 
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Pode-se definir a importância da utilização de algumas disciplinas e metodologias para 

o desenvolvimento de produtos, entre eles (JURAN, 1992, p 173): 

 Modelos e sistemas de dados para a avaliação e previsão da confiabilidade e da 

possibilidade de manutenção do produto; 

 Modelos e sistemas de dados para a análise relativa ao caráter crítico, à possibilidade de 

vendas, à propensão a falhas, à prorrogação de projetos anteriores, etc; 

 Projeto de experiências para descobrir o resultado ótimo alcançável a partir de múltiplas 

variáveis convergentes; 

 Estudos de capacidade de processos para a avaliação e previsão da produtibilidade; 

 Planilhas para a reunião de numerosos dados inter-relacionados em formas condensadas 

e de fácil compreensão; 

 Fluxograma, árvores de decisão e outros auxílios para a analise da qualidade e a tomada 

de decisões. 

Não serão detalhados nesta seção (devido a extensão e foco) todos os detalhes de 

técnicas que são recomendados para a qualidade no sentido de determinar as características do 

produtos, no entanto, vale a pena citá-las. Além das metodologias citadas acima, outros pontos 

de análise que podem ser implementados: Determinação de caráter crítico, análise de 

“vendabilidade”, análise comportamental e de percepções de clientes, análise de confiabilidade 

e de valor oferecido ao cliente.  

2.4  MARKETING E CONSIDERAÇÕES RELATIVAS 

2.4.1 Definição e Considerações Gerais 

O Marketing pode ser definido como “ atividades, instruções e processos para entregar, 

comunicar e fornecer ofertas de troca que tenham valor para consumidores, parceiros e a 

sociedade no geral” (KOTLER et al., 2012, p.5, tradução nossa). KOTLER et al. (2012, p.4 e 

p.16, tradução nossa) ainda complementa a definição de Marketing argumentando que 

“Marketing trata-se de uma maneira de gerenciar relações lucrativas com consumidores. Os 

principais vieses do Marketing são atrair consumidores, prometendo um valor agregado maior 

e mantê-los crescendo a satisfação com as entregas”  e “Atualmente, a maioria dos marqueteiros 



27 

 

 

percebeu que a relação com todos os tipos de cliente não é o principal foco. Ao invés disso, eles 

buscam atrair poucos e lucrativos clientes. Nem todos os consumidores valem os esforços de 

Marketing”. 

A figura 7 ilustra os cincos passos que podem ser atribuídos ao Marketing segundo 

KOTLER et al. (2012, p.29). São descritas etapas julgadas como essênciais as companhias para 

entender o seu cliente e buscar maximizar os esforços de Marketing. 

 

FIGURA 7 – Modelo de Marketing expandido segundo KOTLER. 

Fonte: KOTLER et al., 2012, p.29. 

A primeira linha da figura 7 elucida os principais passos (cinco (5) no total) que podem 

ser resumidos a: 

- Understand the Marketplace and costumer needs and Wants (Entender o Mercado de 

atuação e as necessidades e desejos do consumidor): Realizar diferenciação de desejos, 

necessidade e demanda dos clientes e entender as relações presentes em um mercado, conforme 

descrito pela figura 8. O pleno entendimento da dinâmica do mercado para uma companhia 

constitui-se em algo importante: 
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 “Cada parte do sistema agrega valor ao próximo nível. As setas representam 

relacionamentos que devem ser desenvolvidos e gerenciados. Logo, o sucesso 

de uma companhia está na construção de relacionamentos não somente nas 

suas próprias ações, mas, também no sistema como um todo para atender as 

necessidades dos seus clientes”. (KOTLER et al.,2012, p.8, tradução nossa) 

 

FIGURA 8 – Dinâmica de mercado entre fornecedores e consumidores 

Fonte: KOTLER et al., 2012, p.8. 

- Design a costumer-driven marketing strategy (Projetar uma estratégia de Marketing 

direcionada ao Consumidor): Consistiria em um passo complementar a análise do mercado 

de atuação aonde a estratégia de Marketing é traçada de modo a melhor direcionar os atributos 

do produto ao seu público. KOTLER et al. (2012, P.9-12) menciona algumas estratégias de 

Marketing utilizadas, tais como direcionamento a produção, ao produto, vendas e Marketing 

Social; 

- Construct an integrated marketing program that delivers superior value (Elaborar um 

programa de Marketing integrado que entrega valor superior): Segundo KOTLER et al. 

(2012, p. 12, tradução nossa) “ O programa de Marketing constrói relações com o cliente através 

da transformação da estratégia de marketing em ações. Consiste do Marketing Mix da empresa, 

um conjunto de ferramentas utilizadas para implementar a sua estratégia de marketing”. 

KOTLER et al. (2012, P.12) ainda define os famosos quatro “P’s” do Marketing Mix que devem 

ser aplicados: Produto, preço, praça e promoção. Basicamente a junção dos quatro (4) P’s define 

a oferta de mercado (Produto), o valor cobrado por tal (preço) e como será ofertado (praça). A 

promoção define a estratégia de comunicação junto ao cliente final; 
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- Build Profitable relationships and create costumer delight (Construir relações lucrativas 

e criar satisfação ao cliente): Trata-se da estratégia para manter o relacionamento com os 

consumidores e o gerenciamento das suas satisfações. KOTLER et al. (2012, p.13, tradução 

nossa) menciona que “Companhias excelentes vão além do que podem realizar para manter a 

satisfação dos seus clientes. Empresas inteligentes visam satisfazer os seus clientes prometendo 

um conjunto de entregas alcançáveis, no entanto, sempre entregando mais”. Considerações 

sobre o gerenciamento de relacionamento com o cliente (Customer Relationship Management) 

serão melhores descritas no próximo tópico; 

- Capture value from costumers to create profits and costumer equity (Capturar valor dos 

consumidores e criar lucros e equidade): Trata-se da habilidade da empresa de capturar os 

feedbacks de seus clientes de maneira sustentável, isto é, com lucros, manutenção dos clientes 

e satisfação dos mesmos. KOTLER et al. (2012, p.18) destaca que o compartilhamento das 

opiniões dos consumidores entre si, através das redes sociais, está afetando diretamente a 

maneira de como o Marketing é gerado e interpretado pelas empresas. A importância das redes 

sociais (era digital) para os efeitos de marketing se constitui na captura dos interesses dos 

consumidores “A Era digital tem proporcionado aos marqueteiros novos meios excepcionais 

para aprender e direcionar aos consumidores serviços individual moldado as suas necessidades” 

KOTLER et al. (2012, p.26, tradução nossa). 

2.4.2 Gerenciamento de Marketing direcionado ao Cliente 

O processo de gerenciamento de Marketing direcionado ao Cliente (Customer 

Relationship Management - CRM) constitui-se, segundo (SWIFT, 2001, p.12) em “uma 

abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o comportamento dos clientes, por 

meio de comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a 

lucratividade deles”. 

Um dos objetivos principais que justifica a necessidade da existência de um CRM é 

relacionado a importância para uma companhia em manter os seus clientes. A mutabilidade dos 

mesmos dentro de um mercado competitivo é alta e as empresas necessitam desenvolver 

estratégias e empregar ferramentas que possam trazer meios de tratativa correta com o seu 

público alvo. O CRM fornece esses meios para que as respostas adequadas em massa possam 

trazer a satisfação do cliente (SWIFT, 2001, p.17). Em setores onde são prestados serviços, ou 

em que os mesmos são ofertados, o CRM se constitui como balizador das expectativas dos 
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clientes, que esperaram um “algo a mais” dos fabricantes. Uma relação bem conhecida é a de 

que os custos de marketing direcionados a manutenção de um cliente existente são cinco vezes 

menores do que os custos que seriam gastos para a prospecção de novos clientes. (SWIFT, 

2001, p.8). 

 

FIGURA 9 – Retorno de Investimento em relação ao foco no cliente. 

Fonte: SWIFT, 2001, p.18. 

A figura 9 mostra uma relação entre o nível de foco no cliente versus o retorno de 

investimento (que tipicamente é algo muito avaliado em um projeto). Fica evidente a taxa de 

retorno alta a medida que as tratativas focam o cliente e buscam aproximação. É possível 

verificar também que as etapas iniciais dizem respeito ao marketing voltado a atrair o cliente, 

o que reforça a definição de que a manutenção de um cliente é algo mais atrativo a uma 

companhia do que a prospecção de novos. 

Por fim cabe salientar a informação de um apoio tecnológico na aplicação de um CRM. 

A tecnologia tem permitido uma aproximação maior com os clientes. E-mails, publicidades 

direcionadas e, principalmente, redes sociais, tem permitido aos fabricantes realizarem uma 

interação direta com seus clientes eliminando os intermediários. Isso proporciona um maior 

conhecimento de seus consumidores e, um consequente direcionamento das ações de marketing 

de maneira a se fidelizar o usuário final. Logo, tendo em vista alguns cenários e mercados, bem 
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como ofertas, a empresa deve-se situar sobre a importância de desenvolver um canal ágil, direto 

e que busque capturar e interagir, de maneira eficaz, com os seus usuários.  

3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 INTERNET DAS COISAS E ALTERAÇÕES EM CONCEPÇÃO DE VALORES 

AGREGADOS E FUNCIONALIDADES AO CLIENTE. 

3.1.1 Visão Geral 

Anteriormente foram apresentados neste trabalho conceitos relativos à qualidade bem 

como a sua percepção por parte dos clientes e o quão difícil é atribuir valor a um produto. O 

objetivo desta seção é apresentar as formas nas quais a Internet das Coisas trará oportunidades 

de negócios, benefícios ao cliente final e ao fabricante. 

 Tradicionalmente, os clientes julgaram o valor agregado, consequentemente, a 

qualidade que o produto oferece através de suas funcionalidades. A indústria (Produtos e 

serviços) sempre buscou através de técnicas de definição de design e Marketing se aproximar 

da melhor oferta a seus clientes. A ideia de que o consumidor participe do processo de criação 

de valor de um produto não é nova. Citando o exemplo da empresa "IKEA" (MEJTOFT, 2011, 

p.1, tradução nossa) menciona que " O objetivo não é criar valor para os consumidores mas 

mobilizá-los a criar o seu próprio valor através das ofertas das companhias".  

 Quando esta abordagem é trazida para a inserção da Internet das Coisas (BARKAI, 

2016, p.37, tradução nossa) menciona que: 

 " O valor de negócio de IoT é ditado mediante a habilidade de agregar 

dispositivos de coleta inteligentes de dados a coisas para uma abordagem de 

negócios, otimização de processo e decisão efetivas. Isto significa que novos 

modelos de negócios não devem focar somente no meio de conexão das 

coisas, mas dos dados que são obtidos através deles". 

 Baseado nesta ideia de participação maior das empresas em captar as necessidades de 

seus clientes e assim possibilitar uma agregação maior de valor (BARKAI, 2016, P.39) descreve 

um modelo sob o qual as empresas devem focar o desenvolvimento de seus produtos, citado na 

figura 10 que basicamente reforça o potencial de tomadas de decisão à medida que Coisas são 

conectadas e o nível de informação aumenta. Ou seja, quanto mais informações de dispositivos 
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conectados estão disponíveis a uma companhia, maior será o seu potencial de oferecer melhores 

soluções aos seus clientes. 

 

 
FIGURA 10 – Relação de potencial de decisão a partir da coleta de informações por “Coisas”. 

Fonte: BARKAI, 2016, p.37 
 

(PORTER, 2015; HEPPELMANN, 2015; P.4) destacam algumas oportunidades ao 

quais as empresas têm, através da inserção da Internet das Coisas, para quebrar a cadeia de valor 

proposta pelos produtos atuais. O que seria algo consequente de uma apuração correta de dados 

obtidos em campo (utilização dos produtos pelos clientes): 

 
 Novas abordagens para diferenciação e segmentação: Relações mais aprofundadas e 

duradouras entre consumidores e fabricantes, que talvez pode permitir a companhias 

diferenciação do preço base de mercado; 

 Padronização maior entre componentes: Produtos inteligentes e conectados permitem 

uma padronização maior de partes comuns (mecânicas e eletrônicas). Isto tende a custar 
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menos devido ao fato de, principalmente, haver diferenciação a nível de Software e não 

Hardware; 

 Maiores barreiras para entrar no mercado: O nível de tecnologia, assim como a 

complexidade de funcionalidade dos produtos, pode levantar altas barreiras para 

concorrentes no mercado.  

 
No entanto, mesmo que se reforçe a importância e a oportunidade do IoT,nNos dias 

atuais, ainda ocorre um despreparo da indústria para o desenvolvimento de negócios: 

 "As partes de criação de valor ao redor da Internet das Coisas não são 

mutualmente exclusivas ou opostas. Atualmente a indústria está bem distante 

do caminho de nível de manufatura e coisas conectadas como algo a se tornar 

natural no nosso cotidiano. Além disso, coisas conectadas estão provendo 

suporte a pessoas para o desenvolvimento de suas visões e objetivos que estão 

começando a emergir"(MEJTOFT,2011, p.4, tradução nossa) 

 
Um modelo proposto a criação de valor ao cliente quando se esta usufruindo da Internet 

das Coisas é ilustrado na figura 11. A divisão apresenta, sendo divididos em três camadas 

(layers): "A coisa conectada", compondo a função de manufatura, "A coisa controlada", 

apresentando função de suporte e "A coisa independente", tendo função de Co criação. 

A primeira camada de criação do modelo, basicamente, descreve a etapa inicial de 

criação das coisas, a sua manufatura. Nesta serão atribuídos requisitos de design que farão o 

produto se tornar uma "Coisa", entre elas, a mais importante que é a capacidade de conexão 

com o ambiente ao seu redor.  (MEJTOFT, 2011, p.3) ainda menciona uma interessante 

abordagem para o nível de produção mencionando que a conexão de coisas, ou a utilização de 

coisas já conectadas durante a etapa de fabricação, através de uma sistemática mais eficiente e 

automática, traz dados em tempo real tornando fatos antes invisíveis em coisas altamente 

visuais e facilmente detectáveis. Isso seria, por exemplo, um acompanhamento em tempo real 

de uma linha de produção, com dados mais apurados que uma rede de automação tradicional 

ou dados de supply chain (andamento de produção de um item em outro fornecedor, posição 

em tempo real de um item em despacho, entre outros). 
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FIGURA 11 - Modelo de proposição de valor proposto quando da utilização da Internet das 
Coisas. 

Fonte: MEJTOFT, 2011, p.3 

A próxima camada, Suporte, obtêm os dados coletados e transmitidos entre as coisas e 

os sistemas que as organizam de uma maneira em que seja possível a criação de valores e uma 

abordagem corretamente direcionada a um público alvo. (MEJTOFT, 2011, p.4) destaca a 

computação ubíqua, a onipresença de computação em todos os lugares, de uma forma em que 

as Coisas passam a ser menos visíveis e o mundo real e virtual, basicamente, interajam tanto a 

ponto de ser difícil discernir os limites de cada um. (SPEED, 2011, p.19, tradução nossa) cita 

que: 

 "Ao contrário do velho ditado "uma pedra rolante não reúne musgo", artefatos 

dentro da Internet das Coisas juntarão musgo. À medida que se movem de um 

lugar para o outro, eles reunirão dados locativos; Como as pessoas interagem 

com elas, juntarão dados sociais; e mesmo quando se sentam de forma ociosa 

em uma prateleira, eles podem muito bem estar se reunindo dados sobre os 

objetos que estão ao seu redor. Esses dados serão existentes em forma virtual 

mesmo quando o objeto real foi quebrado, perdido ou jogado fora". 

O último layer," A coisa independente" se apresenta em um estágio onde as Coisas 

interagem, reúnem dados e são capazes de autogerenciamento. (MEJTOFT 2011, P.4) 

menciona a importância da IoT neste estágio como um parceiro a ajudar as empresas no 

processo de Co criação de valores, trazendo uma gama de opções maiores através da captação 

de dados de seus usuários e destaca a utilização das três camadas para a criação de valor ao 

cliente. 
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Mesmo lançando mão das três camadas apresentadas ou tendo a empresa coletado dados 

diários de várias características de seu produto, é valido mencionar que não souber se utilizar 

os dados obtidos, não se obterá vantagem alguma. 

3.1.2 Valores Adicionados através do Gerenciamento de Ciclo de Vida de um Produto 

O Gerenciamento do Ciclo de Vida de um produto (PLM, sigla em inglês para Product 

Lifecycle Management) pode ser definido como "a atividade de negócios responsável por 

gerenciar, da melhor forma possível, os ciclos de vida dos produtos de uma companhia desde a 

concepção da sua ideia até a sua aposentadoria" (STARK, 2015, p.1, tradução nossa). Tal 

processo é importante principalmente pelo fato de que este é umas das fontes utilizadas para se 

lidar com oportunidades de negócios, definições de qualidade e estratégias de Marketing. 

Defende-se a ideia de que o Gerenciamento do Ciclo de Vida deve ser regido por um 

departamento especifico e não ficar intrínseco somente a engenharia (responsável pelo design) 

ou a qualidade (responsável por métricas de desempenho, etc). O PLM deve ser holístico, 

orientado ao negócio, formalmente definido, digital e aberto a todos os departamentos. 

(STARK, 2015, p.6) define o PLM em cinco estágios conforme a figura 12: Imaginar, 

Definir, Perceber, Suportar (utilizar) e aposentar (reciclar). 

 

FIGURA 12 - Os passos do Gerenciamento do Ciclo de vida de um Produto (PLM) 

Fonte: STARK, 2015, p.6 

O modelo descrito na figura acima apresenta uma aproximação clássica do conceito de 

ciclo de vida de um produto. Ele também é conhecido como abordagem "do Berço ao Tumulo" 

(em inglês " From the Cradle to the Grave"), isto é, prevê que a concepção do Gerenciamento 

de Ciclo de Vida de um produto atua de maneira linear.  

Esta abordagem pode-se encaixar (se fez satisfatória até então) em produtos comuns. A 

medida que os projetos buscam o desenvolvimento de produtos inteligentes, com capacidade 

de conexão, mais dados para a tomada de decisões relacionados ao PLM de um produto se 
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fazem necessários. (FRÄMLING et al., 2007, p.1) mencionam que o processo de PLM de 

produtos vem atuando ao passar do tempo sob uma forma não interativa, ele defende que as 

informações de produtos que se tem até então são somente baseadas em dados de projetos 

(manuais, desenhos, etc) e em poucas estatísticas que são dados de entradas de consumidores, 

como dados de vendas, números de reclamações, etc. 

A concepção clássica do produto através de um PLM se alterou da maneira linear e 

passou a atuar de maneira cíclica, isto é, em loop. Com o PLM cíclico (loop fechado), um 

paradigma muda de "do Berço ao Túmulo" para "do Berço ao Berço". "O PLM Cíclico descreve 

uma abordagem que facilita o fechamento de loops entre as fases individuais do ciclo de vida 

de um produto. Ele foca em atingir uma disponibilidade universal de informações relevantes ao 

produto em qualquer ponto de sua vida" (WUEST, 2014; HRIBERNIK, 2014; THOBEN, 2014; 

p.2, tradução nossa).  

Destaca-se a importância de se ter mais informações sobre o produto, principalmente 

levando em consideração o que se tem disponível nas fases iniciais de projeto e o que os 

Stakeholders (Partes Interessadas) esperam do produto: 

 "Ter este tipo de informação e disponibilidade de dados permite aos 

projetistas basear o seu trabalho em requerimentos mais apurados e reduzir o 

geralmente utilizado método de "estimativa" que resulta em sobre 

dimensionamento".  (WUEST, 2014; HRIBERNIK, 2014; THOBEN, 2014; 

p.7, tradução nossa) 

Não somente a parte inicial do projeto pode ser beneficiada de informações disponíveis 

sobre o ciclo de vida de um produto. A disponibilidade de dados de um produto pode ajudar a 

empresa em tomadas de decisões relevantes a oportunidades de negócio ou necessidades de 

mercado. Em exemplo disso seria, em alguns setores (principalmente os de produtos 

eletrônicos), nos quais os fabricantes devem providenciar um destino a seus produtos após o 

fim do seu ciclo de vida. Há uma tendência de que os fabricantes iniciem mais serviços 

interativos com os seus clientes com o objetivo de obter informações mais apuradas sobre o 

ciclo de vida e a utilização de seus produtos. Isto permitirá otimizar o design de um produto 

identificando itens que podem ser reaproveitados ao final da vida útil do produto ou que podem 

ter a sua concepção simplificada, diminuindo assim custos do produto, valor que 

potencialmente poderá ser repassado ao consumidor final. Segundo (FRÄMLING et al., 2007, 
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p.4, tradução nossa) "esta utilização de informação possibilitará um uso mais eficiente, reuso e 

reciclagem de seus componentes". 

A simplificação do design de um produto, quando desenvolvido por um projeto, é algo 

que as empresas têm buscado devido a dificuldades intrínsecas do mercado. A frase clássica "o 

cliente não sabe o que quer" tem motivado estratégias erradas e lançamentos de produtos 

prematuros. Muitas das vezes, por não se ter informação precisa sobre o ciclo de vida de um 

produto acaba-se criando um produto caro e sobre dimensionado. (COMAN, 2010; RONEN, 

2010; p.239) citam esse fenômeno como "Funcionalidade monstro". (COMAN, 2010; RONEN, 

2010; p.239) ainda citam um exemplo para enunciar o quanto o excesso de funcionalidade de 

um produto é confuso e irrelevante a um consumidor. Em um caso onde eram ofertados três 

modelos, com variação de funcionalidade, 60% dos consumidores escolhiam o produto com 

mais funcionalidades. Quando a chance de escolha de customização de produtos era dada aos 

clientes, de 25 opções disponíveis, na média, apenas 20 delas eram selecionadas. 

Analisando sob um ponto de vista de qualidade clássico, o PLM cíclico atuando em um 

produto se assemelha a um cíclo PDCA onde se busca a melhoria contínua do produto. As 

etapas de "Checar" e "Atuar", buscando corrigir o que se planeja do produto só são possíveis 

pela interação de informações sobre o produto que são fornecidas ao fabricante. 

Vale a pena ressaltar que, mesmo se despondo de inúmeras variáveis e dados de 

comportamento de um produto o fabricante ainda pode tomar a estratégia errada e não saber 

tirar proveito da situação. Para tal, a melhor aproximação de tomada de decisão deverá ser 

analisada e padronizada pela empresa. Entre outras, uma abordagem que se faz satisfatória a 

uma tomada de decisões com números de dados grandes é a abordagem Conciliadora. Ela 

descreve a aproximação para soluções de sobre dimensionamento como: 

 " O objetivo não é mais maximizar ou minimizar a performance medida, mas 

atingir uma solução que melhora o desempenho além de um nível pré-definido 

de desejo. Essa abordagem não examinará exaustivamente todas as opções. 

Ela examinará algumas oportunidades até que se o nível de satisfação desejo, 

que, uma vez atingido, poderá ter um novo nível esboçado. Este processo 

iterativo entrega melhoria contínua de uma maneira atingível" (COMAN, 

2010; RONEN, 2010, p.242, tradução nossa).  

Os produtos inteligentes e a Internet das coisas têm proporcionado às empresas um meio 

de aplicação do PLM cíclico de maneira efetiva, com gerenciamento holístico durante o ciclo 
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de vida de um produto. (FRÄMLING et al.2007, p.4) e (WUEST, 2014; HRIBERNIK, 2014; 

THOBEN, 2014; p.4). A figura 13 relaciona a IoT com a sua capacidade de conexão e coleta 

de dados, no sentido de realizar e promover este trabalho de uma forma agregada ao PLM. A 

interação das coisas se dá desde as concepções iniciais de projeto e manufatura, até a sua 

utilização no consumidor final. 

Levando em consideração a capacidade de sensoriamento em um produto, outra 

abordagem que tem se mostrado bastante promissora, e que seria uma aplicação de 

Gerenciamento do Ciclo de Vida de um Produto cíclica, propriamente aplicada, seria a 

utilização de modelos digitais de um produto. Temos dois conceitos que basicamente 

descrevem essa aplicação, o de Avatar de Produto (Product Avatar) e o de Gêmeo Digital 

(Digital Twin). 

 

FIGURA 13 - Interação de IoT para coleta de informações relativas ao Gerenciamento do 
Ciclo de Vida do Produto 

Fonte: (FRÄMLING et al., 2007, p.4) 

O Avatar de um Produto pode ser caracterizado, segundo (WUEST, 2014; 

HRIBERNIK, 2014; THOBEN, 2014; p.1, tradução nossa). "como uma ideia de 

individualização digital de partes funcionando como o produto, de uma maneira digital". O 
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conceito de Gêmeo Digital "é uma simulação integrada multifisica, em multiescala e 

probabilística de um veículo ou um sistema que utiliza a melhor estimativa física, dados de 

sensores e histórico para ser composto como um espelho do seu item físico".(GLAESSGEN, 

2012; STARGEL, 2012; p.6, tradução nossa).  Em outras palavras, ambas as abordagens são 

simulações computadorizadas que propõem avaliações da vida do produto da melhor maneira 

possível, buscando otimizando de design, satisfação de seus stakeholders, no sentido de atender 

as suas expectativas e podem ser utilizadas como valiosas ferramentas para prever problemas 

de qualidade de maneira prematura, evitando custos com não-qualidade. 

(GLAESSGEN, 2012; STARGEL, 2012) citam uma situação onde as aplicações das 

simulações do Gêmeo Virtual seriam perfeitas: Desenvolvimento de veículos para NASA (sigla 

em inglês para National Aeronautics and Space Administration). (GLAESSGEN, 2012; 

STARGEL, 2012, p.1) mencionam que os então chamados fatores de segurança, que 

historicamente sobre dimensionavam materiais em ordem de 1,5 vezes a 2 vezes o necessário, 

sempre foram tidos como satisfatórios, mas que a validade de tais fatores é incerta. A utilização 

de tais simulações é defendida, principalmente para novos espaços e ambientes onde 

possivelmente a abordagem clássica seja ineficiente para garantir o sucesso das missões. Ele 

atribui a necessidade de um Gêmeo Virtual, e sua consequente sistemática de desenvolvimento, 

para avaliações de "anomalias de manufatura que possam afetar os veículos de forma 

considerável"(GLAESSGEN, 2012; STARGEL, 2012, p.5 e 6). 

Trazendo outra utilização de uma simulação do produto virtual integrada com o mundo 

real, desta vez talvez mais próxima a uma realidade industrial, (WUEST, 2014; HRIBERNIK, 

2014; THOBEN, 2014; p.6) trazem um exemplo de um projeto, desenvolvido na União 

Europeia, chamado BOMA onde o Avatar de um barco utilizado para lazer foi desenvolvido, 

conforme figura 14. Os resultados do projeto foram satisfatórios a todos os stakeholders 

envolvidos, não somente os projetistas puderam acompanhar o desempenho real do produto, 

mas também aos clientes que puderam dispor de um canal direto com o fabricante onde o 

desempenho de seu barco era monitorado. A continua interação no monitoramento do ciclo de 

vida do produto traz uma oportunidade valiosa as empresas de desenvolvimentos de novos 

negócios. No caso do projeto BOMA, os custos de manutenção despendidos pelos proprietários 

dos barcos eram um dos fatores preponderantes.  A melhor avaliação do fabricante, para 

direcionar o cliente quanto a reparos, trouxe um valor a ambas as partes.  
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FIGURA 14 - Representação do Projeto BOMA 

Fonte: WUEST, 2014; HRIBERNIK, 2014; THOBEN, 2014; p.4 

O fato de implementar um PLM cíclico possibilita a uma empresa também o melhor 

gerenciamento e aproveitamento, bem como o direcionamento, de seus esforços em pesquisa e 

desenvolvimento (R&D).  

"A Internet das Coisas e a “digitização” da cadeia de valor radicalmente 

redefinem como nos entendemos os produtos correntes e o consumidores e, 

como utilizar esta percepção para acelerar inovação e desenvolver novos 

produtos e serviços. Os produtos sempre conectados provem uma visualização 

em tempo real que proporciona uma vasta e profunda visão aos longos e 

múltiplos mercados, configurações de produto e grupos de consumidores" 

(BARKAI, 2016, p.75, tradução nossa). 

Pode-se destacar algumas métricas que se deve ter, visualizando a inovação, quando se tem 

dados apurados sobre o ciclo de vida de um produto (BARKAI, 2016, p.74): 

 Subir rápido, falhar rápido e re-calibrar rápido; 

 Construir exatamente o que o consumidor deseja; 
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 Apresentar e analisar novos ideia com um produto em mercado e consumidores interagindo 

em tempo real. 

(BARKAI, 2016) cita uma fala do CEO da empresa de IoT americana PTC, James Heppelmann: 

" A internet das Coisas é uma nova oportunidade. A razão do porque 

companhias querem conectar os seus produtos a internet é para aprimorar 

serviços, operações e design, tendo loops de feedback de produtos instalados 

em campo. Pense em todo este PLM evidenciado utilizado para melhorar o 

design, operação e serviço dos produtos durante o seu ciclo de vida após a 

manufatura" (BARKAI, 2016, p.74, tradução nossa). 

(BARKAI, 2016, p.76) exemplifica uma fala do Dr. Gahl Berkooz, Chefe de Dados e 

Governança da empresa automotiva Ford Motor Company™ onde o mesmo faz um paralelo 

entre a metodologia de inovação corrente (tradicional) e a estratégia a ser utilizada com o IoT, 

conforme tabela 1.  

Essa nova modalidade de negocio (talvez nem tanto assim) trouxe a servitização à tona, ou 

seja, a capacidade de interação continua do fornecedor junto ao seu produto, sendo este, em 

utilização pelo cliente.  

 

 Estratégia Tradicional Estratégia IoT 

Conceito - Especialistas em mercados 

- Foco em grupos 

- Métricas de padronização/ 

medição (Benchmarks) 

- Dados comportamentais do 

consumidor 

- Conceito rápido testado via 

mídias sociais 

Requisitos - Requisitos documentados 

- Especificações 

- Utilização e performance 

atual do produto 

Design - Contexto do produto - Ecossistema 

Verificação e validação - Casos de utilização pré-

definidos; 

- Especificações de teste 

- Comportamento do 

consumidor utilizando 
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produtos similares e 

competitivos 

- Dados de sensores 

- Utilização atual de dados 

TABELA 1 - Alterações de concepção de inovação introduzidas pela IoT em comparação 

com as estratégias tradicionais. 

Fonte: BARKAI, 2016, p.77 

3.1.3 Valores adicionados a Partir da Servitização 

Até este ponto de análise, foi ressaltada a interação entre os produtos inteligentes, 

formando a Internet das Coisas, atentando para as possibilidades que as coletas de dado 

proporcionam aos consumidores finais e aos fabricantes. No entanto, toda esta interação só é 

possível através do estabelecimento de canais formais de comunicação e disponibilização de 

serviços, por parte do fabricante. De semelhante forma, a interação de serviços e produtos, 

proporcionados pelos fornecedores possibilitará ganhos a ambas as partes. 

O termo "servitização" constitui-se no processo de criar valor adicionando serviços a 

produtos (oferta integrada produto-serviço): "O fenômeno onde um portfólio de serviços está 

diretamente agregado à oferta de um produto. Em outras palavras, uma oferta integrada de 

produto e serviço onde, o produto é central à provisão integrada de um conjunto de serviços". 

(BAINES et al, 2009, p.2, tradução nossa).  "Produtos e serviços integrados possuem ofertas 

diferenciais, com vida útil longa, e fáceis de defender frente a competição com economias de 

custo menor". (SLAMA et al., 2015, p.5, tradução nossa). A servitização para IoT é um próximo 

passo para o desenvolvimento de negócios do IoT. (SLAMA et al., 2015) defende a mesma 

ideia de (BAINES et al, 2009) e reforça dizendo que  a ideia básica de servitização se dá pelo 

fato de os fabricantes apresentarão uma tendência de mudança do modelo baseado em vendas 

para um modelo em que a oferta de serviços utiliza dispositivos (Coisas), ou seja, o tempo de 

utilização será o objeto de venda ao invés do produto físico. 

Os números relacionados à importância dos serviços dentro das economias reforçam o 

porquê as empresas deveriam focar o desenvolvimento de seus produtos para este setor. 

Segundo O Fórum das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento em 2013 (UNCTAD), 
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no ano de 2010, 71% do Produto Interno Bruto global foi devido atuação na área de serviços. 

No Brasil, segundo estudo da INSPER, em 2010, o setor de serviços concentrava 64% das 

posições de emprego, conforme a figura 15 mostra, em comparação com outros setores da 

economia. 

Não se tem visto, até o presente momento, o desenvolvimento massivo de produtos 

(fabricação industrial) voltados a oferecer soluções integradas com serviços. Vale a pena 

diferenciar que a fabricação de um item direcionado a oferta uma solução produto-serviço é 

diferente da fabricação de um item direcionado a serviços. Por exemplo: Um telefone celular é 

fabricado tendo em vista que será ligado a uma operadora de telefonia. No entanto, o celular 

não tem uma oferta de serviços disponibilizada pelo seu fabricante original que visa uma maior 

integração com o usuário e oferta de serviços diferenciados. 

 A abordagem histórica da indústria, consequentemente dos produtos que a mesma 

desenvolve, tem sido focada em vender um produto, mediante determinações externas coletadas 

por marketing. Os canais de interação com o cliente, até então, são os de pós-venda que buscam 

dar suporte ao cliente para defeitos, reclamações e manutenções. Alguns fatores têm impedido 

as companhias de voltar o seu desenvolvimento para a solução produto-serviço "A abordagem 

econômica para serviços é diferente da abordagem para produtos de mercado, tornando difícil 

para as organizações focarem em pequenas ofertas de negócios. Além disso, as empresas de 

manufatura têm pensado em serviços como adicionais (instalações, comissionamento, etc) e 

quase sempre estão dispostas a desistir dos mesmos durante as fases de negociação"(OLIVA, 

2003; KALLENBERG, 2003; p.166, tradução nossa). 

A entrada das empresas para o processo de servitização é "um processo consolidado 

normalmente devido ao desejo de vender mais produtos e ter objetivos de otimização de 

performance (serviço). A consolidação de serviços ofertados é normalmente acompanhada pela 

forte iniciativa de melhorar a eficiência, qualidade e o tempo de entrega do serviço ofertado e 

a criação de serviços adicionais para suplementar as ofertas atuais"(OLIVA, 2003; 

KALLENBERG, 2003; p.166, tradução nossa)..   
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FIGURA 15 - Composição das posições de emprego no Brasil em 2010. 

Fonte: INSPER, 2010 

A ideia da grande contribuição da Internet das Coisas, como um requisito que permite a 

oferta de novos negócios às empresas através da integração de produto-serviço é reforçada por 

(OLIVA, 2003; KALLENBERG, 2003): "A consolidação de serviços sempre vem com o 

desenvolvimento de um sistema de monitoração para acessar a eficiência e eficácia do serviço 

ofertado. Este monitoramento permitirá aos gerentes, pela primeira vez, perceber o tamanho do 

mercado de serviços" (OLIVA, 2003; KALLENBERG, 2003; p.166, tradução nossa). 

Cabe salientar que a alteração da concepção de uma empresa "não se dará da noite para 

o dia" quando a mesma buscar estratégias de ofertas de serviços agregados ao seu produto. 

Vários fatores organizacionais deverão ser avaliados, além do aspecto financeiro de 

oportunidades e retornos de investimento. O desenvolvimento de uma cultura organização, de 

uma reputação da marca, é algo significativo. Não será incomum a classificação da empresa 

como ruim, principalmente em redes sociais, caso a oferta dos seus produtos-serviços seja pobre 

ou ineficiente. Muitas das vezes, a alteração deve-se iniciar dentro da própria empresa: 

 "É requerida uma mudança cultural das organizações de uma visão "produto-

centrada" para ser tornar orientada a serviços. É difícil para uma organização 

"ter prazer" em desenvolver um design e entrega de um equipamento 
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complexo para a possibilidade de apenas repará-lo." (OLIVA, 2003; 

KALLENBERG, 2003P.166). 

Dada a decisão de entrada de uma empresa neste ramo, é necessária que a transição seja 

gerida de maneira suave e que não venha afetar seu o status atual relativo à produtividade e 

retornos da empresa. 

 "O fator crítico de sucesso de uma transição é a criação de uma organização 

separada para lidar com a oferta de serviço. Em nosso estudo, estas novas 

unidades criadas devem ter um time diferente (separado do time dedicado aos 

produtos atuais) incluindo vendas, suporte técnico e um sistema de informação 

que permita atribuir transparência a este novo negócio".(OLIVA, 2003; 

KALLENBERG, 2003; p.166). 

Para reforçar a ideia de uma estratégia separada a transição de produto para a integração 

com serviços, podemos citar, como exemplo, a empresa "Zodiac Aerospace". (DE LILLE, 

2015; DEBACKER,2015; MALDONADO, 2015) descreve a atuação desta uma empresa a qual 

tem como missão voltar o design de seus produtos para o setor aeroespacial e poder ofertar 

soluções direcionadas a atender os clientes e companhia aéreas e, tentar fugir da aproximação 

tradicional trazida pelos grandes fabricantes do setor. A principal missão da "Zodiac 

Aerospace" é oferecer soluções servitizadas, ou seja, os produtos que a mesma disponibilizará 

serão utilizados em conjunto a um serviço de maneira a atender as companhias aéreas de 

maneira diferenciada. São traçados alguns desafios e um guia (Roadmap) que a empresa deverá 

trabalhar de maneira a desenvolver a servitização como uma habilidade central de seu ramo de 

negócios. O modelo exposto reforça a necessidade de tomar a perspectiva do consumidor como 

parte principal para o design do produto, consequentemente, habilitar uma cultural 

organizacional interna a empresa, reforça a necessidade do desenvolvimento de uma estrutura 

de servitização implementando ferramentas e serviços para tal e, por ultimo, propõe uma 

aproximação diferenciada de serviços, trabalhando com parceiros, revendo cadeias de valor. A 

figura 16 expõe os principais desafios e o roadmap tomado pela Zodiac. 

A companhia deverá trabalhar em fatores internos e externos. (OLIVA, 2003; 

KALLENBERG, 2003; p.168) ressalta esses fatores. .Os primeiros dizem respeito a, antes de 

tudo, um desenvolvimento de metas e métricas básicas a serem desempenhados. O 

desenvolvimento de canais de interação com o cliente é primordial para esta etapa. Com relação 

aos fatores externos, é necessário que a empresa expresse aos seus consumidores a oferta que 
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disponibilizará no mercado, ou seja, ela deve se apresentar de forma convincente, como um 

player ativo do mercado que almeja. 

Uma das grandes oportunidades que se apresentam na integração de produtos e serviços 

é relativo à oferta de solução ao cliente e não da venda do produto físico, algo que hoje é dito 

como disruptivo, ou seja, não tradicional como oferta aos consumidores. (ARAUJO, 2015; 

SPRING, 2015, p.1).  

 

FIGURA 16 - Mapa de desafios e objetivos proposto para a transição de serviço para a Zodiac 
Space 

Fonte: DE LILLE, 2015; DEBACKER,2015; MALDONADO, 2015, p.21 

"A medida que nos movemos através de uma progressão para mais ofertas de 

serviços, maior manutenção e reparos integrados podem tornar-se parte.do 

relacionamento entre o fornecedor e o usuário. Além disso, a propriedade do 

equipamento pode permanecer com o fornecedor e estar disponível ao usuário 

final em uma proposta de empréstimo (leasing) ou ainda operado pelo 
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fornecedor em ordem que apenas seja ofertada uma solução, na qual, o 

fornecedor é pago "(ARAUJO, 2015; SPRING, 2015, p.1, tradução nossa). 

(SLAMA et al., 2015, p.5) revela modelos de negócios aonde fornecedores tradicionais 

de turbinas para aviação (General Electric™, Rolls-Royce™,  Pratt & Whitney™) oferecem 

seus produtos por hora fixa de utilização e reforça a ideia de beneficio principal ao usuário final. 

 "Um benefício imediato destes modelos para consumidores está no fato que, 

ao invés de ganhar dinheiro por cada reparo, os fabricantes agora estão 

altamente incentivados por reduzir as necessidades por reparos porque eles 

arcarão com os custos. Menos reparos significam maior tempo de 

disponibilidade para os consumidores, em adição, os consumidores podem 

focar em suas competências de negócio em como gerir uma empresa aérea. 

Finalmente, um estudo recente mostra que a servitização está reduzindo os 

custos, aos consumidores, na ordem de 25 a 30%"(SLAMA et al., 2015, p.5, 

tradução nossa). 

A oferta de produtos integrados com serviços, como no caso de horas de utilização das 

turbinas de aviação comercial se dá através da utilização de tecnologia e maneiras de 

proporcionar controle e acesso aos dados dos produtos. O fabricante deverá prover meios 

eficazes de gerenciamentos dos dados obtidos e um contato satisfatório com o usuário final.  

Como viemos detalhando ao longo deste estudo, a existência da Internet das Coisas (tornando 

os produtos comuns em inteligentes) fará possível utilizar a servitização como uma ferramenta 

para o desenvolvimento da modalidade de novos negócios, aumento na oferta de produtos e 

serviços e de aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados atrás de melhor conhecimento 

de suas práticas de utilização (refletindo ao PLM cíclico como abordamos anteriormente). 

A Internet das Coisas possui importância sobre o reflexo de companhias e modelos de 

negócios através do chamado Avatar do Produto (relatado anteriormente). Basicamente, é 

reforçada a ideia de que a interação de sensores sobre um produto físico (formando a Coisa, ou 

um produto inteligente) remete a ganhos por parte da empresa fabricante pela análise de 

comportamentos e dados do usuário final.  (ARAUJO, 2015; SPRING, 2015) mencionam como 

um exemplo ilustrativo a atuação da empresa General Electric™ no campo da servitização 

através de soluções como a "CNG in a BOX ™" (solução que busca ofertar o serviço de estações 

de gás natural a automóveis ao vez de gasolina). 
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 " A General Electric é um exemplo como tendência ilustrativa de novas 

formas de criação de valor e captura. A GE mudou a sua concepção da venda 

de equipamentos para o contrato de soluções de serviço, cobrindo o 

gerenciamento operacional de seus dispositivos, a conectividade 

proporcionada por sensores embarcados, microprocessador e software que 

possibilitaram novas oportunidades de negócios. A conectividade permitiu a 

GE obter e analisar uma quantidade massiva de dados das operações de seus 

clientes e pensar em novas maneiras de melhorar a sua performance. Estes 

dados geraram "otimização" da maneira de como os seus equipamentos são 

ofertados bem como os gastos com manutenção"(ARAUJO, 2015; SPRING, 

2015, p.6). 

(ARAUJO, 2015; SPRING, 2015; p.6) citando Porter e Heppelman (2014) menciona 

que o conhecimento agregado de informações e histórico do produto leva a uma melhor 

compreensão de como o mesmo é utilizado, impactando em melhorias de design, simplificação, 

retirada de atributos excessivos e uma orientação a facilitar as manutenções e vida útil do 

produto (tendo em vista que a oferta será cobrada da disponibilidade do produto ao invés do 

preço do equipamento). 

Seguindo está ideia da importância do conhecimento de informações do usuário para 

desenvolvimento de novos negócios e produtos que os suportem, podemos citar alguns outros 

exemplos presentes na indústria automobilística. Alguns fabricantes europeus, dentro eles a 

empresa Bosch Group™, tem reforçado a importância do desenvolvimento de uma plataforma 

digital junto a veículos, no sentido de proporcionar maior interação dos fabricantes junto aos 

usuários. Isso seria alcançado pela inserção de sensores nos carros e painel digitais de interfaces 

que permitem ao usuário, além de entretenimento, acessar informações de desempenho do carro 

e de componentes do mesmo, podendo auxiliar em modos de direção mais seguros, mais 

econômicos, manutenções mais específicas, entre outros. Não somente algumas empresas 

poderiam se beneficiar desse leque de maiores informações, mas, a parceira entre várias 

empresas também poderia trazer mais valores ao usuário final. (SLAMA et al., 2015, p.125) 

menciona a possibilidade de uma nova modalidade de seguro para carros chamada "Seguro 

baseado na utilização (User-Based Insurance)". Basicamente, ao se realizar um seguro, poderão 

ser ofertados ao usuário modalidades mais baratas baseadas na maneira de como ele dirige. 

Estes dados seriam obtidos de uma memória interna de seu carro ou disponibilizados a uma 

seguradora através de um serviço de nuvem de dados gerenciado pelo fabricante do automóvel. 
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O que poderia ser uma vantagem ao usuário dado os modelos atuais (baseados em idade, sexo 

e localidade). (SLAMA, 2015, p.125) menciona que algumas opções para melhores motoristas 

ditos "usuários premium" representa 30% de economia em relação a planos de seguro 

tradicionais. Este modelo de negócio ainda representa algumas vantagens como: personalização 

adequada ao consumidor (permitindo que as empresas possam ter mais produtos/serviços 

ofertados), a mitigação de riscos que a seguradora emprega poderá ser reduzida e, para a 

população como um todo, um comportamento seguro no trânsito será incentivado.  

Ficou evidente que o modelo de negócios que adota a solução da servitização é 

promissor, este já atua no mercado e tem diferenças do modelo atual de desenvolvimento e 

manufatura. Ressalta-se que a empresa deverá ter cuidados e seguir boas práticas ao se realizar 

a transição dos modelos atuais para a solução Produto-Serviço. Anteriormente, falou-se da 

importância da alteração da cultura da empresa, principalmente pelo fato de que a mesma 

deverá ter "prazer" em desenvolver um produto, muitas das vezes, apenas focando na opção de 

ofertá-lo por horas de operação ou como parte de um serviço. 

 Direcionando a abordagem para a execução de um projeto que buscará o 

desenvolvimento desse produto ou preparação de uma equipe de projeto para tal, o gestor 

deverá levar em conta alterações necessárias mediante as práticas atuais. A figura 17 ilustra 

uma tabela comparando um modelo de negócios, entre várias disciplinas, de três visões: uma 

de produto, uma de serviços e outra híbrida (produto-serviços).  

 Como é perceptível na figura 17, existem vários aspectos em diferentes áreas e 

disciplinas os quais um gestor deverá levar em conta na execução de seu projeto para a transição 

de uma execução produto centrada para uma junção híbrida de produtos-serviços.  

Inicialmente, como um primeiro passo de um projeto para o desenvolvimento de uma 

concepção produto-serviço, deve-se entender o escopo do desenvolvimento ao qual o produto 

será voltado. A solução híbrida de produto-serviço se diferenciará apenas da necessidade de 

produção de um artefato e, deverá ofertar um serviço ao seu cliente, com a preocupação de 

coleta de dados para objetivos de negócios e melhoria do produto. Obviamente, lembrando-se 

de casos como o da Rolls Royce™ (que ofertará um produto por hora de utilização), quando se 

fala de produtos inteligentes, deverá haver uma preocupação com o desenvolvimento de uma 

infraestrutura técnica (com times de desenvolvimento e suporte dedicado), mas não falaremos 

deste aspecto. O que levaremos em conta serão quais fatores serão mais importantes para se 
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considerar na execução do desenvolvimento de uma solução híbrida. Voltaremos para dois 

fatores principais: Qualidade e relacionamento com o cliente, tendo em vista que os mesmos 

refletirão alterações e cuidados necessários para as seguintes áreas, dentro da execução de um 

projeto: Qualidade, Marketing e Partes Interessadas (Stakeholders). 

A justificativa mais forte para uma alteração nas considerações de qualidade e 

relacionamento com o cliente se dá pela característica do valor criado ao consumidor quando 

se está ofertando uma solução híbrida. (BAINES et al., 2009, p.9) menciona as diferenças entre 

os valores características das ofertas de produto e serviço. Para ele, a primeira busca uma 

transformação de matéria-prima a solução industrializada e tem a sua missão voltada a entrega 

de um produto somente a um consumidor, ao passo que a segunda busca a entrega de uma 

solução. Para ele, a servitização deverá ser " uma mistura entre atividades transacionais (para 

lidar com estágios iniciais de venda do produto) e de atividades de relacionamento com o 

cliente, para tratar com design do produto, utilização e retorno no seu ciclo final de vida.” 

(BAINES et al., 2009, p.9, tradução nossa). 

A coleta e utilização de dados como parte da solução híbrida leva a considerações 

diferentes para execução do projeto. Considerando que os serviços agora são parte integrante 

do conjunto, apenas métricas e soluções voltadas à manufatura interna não serão suficientes. 

Serão necessárias adoções de métricas híbridas entre a prestação de serviços e as de manufatura, 

tais como: Avaliação dos custos de produção e as performances de entrega e venda, os custos 

de ciclo de vida de um produto deverão ser levados em conta, bem como o seu tempo de resposta 

e a conformidade de entrega da solução. Todos estes fatores deverão ser controlados na 

execução de um projeto e em considerações relativas à engenharia do mesmo. O gestor deve 

lembrar que o foco de desenvolvimento de seu projeto está voltado agora à oferta de uma 

solução e não somente a venda ou posse de um artefato. Para tal, como descrito anteriormente, 

é essencial que as métricas de qualidade obtidas pela solução de produtos-serviços sejam 

utilizadas para o design do produto, bem como para o gerenciamento do ciclo de vida do 

mesmo. As alterações de design do produto deverão ser executadas e organizadas de maneira 

rápida de maneira a não atrapalharem a oferta da solução a seus clientes. As mesmas também, 

recolhendo mais dados de utilização de seus usuários finais, tem a capacidade de iteração e de 

se "reinventar" retirando complexidades desnecessárias, simplificando a solução para o cliente 

e deixando o design do produto mais enxuto a companhia. Será comum dispor de uma mesma 

plataforma física (Hardware) e diferenciar apenas a ofertas de serviços (Software). (BAINES 
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et al., 2009, P.13) expõe esta possibilidade quando fala de "serviços sendo adicionados a um 

design existente". A oferta de uma solução (Hardware) robusta por parte do fabricante, bem 

como o envio e análise dos dados de comportamento enviados pelos produtos serão essenciais 

para o gerenciamento da qualidade por parte da empresa. Está deverá criar indicadores de 

qualidade próprios e adequados para uma melhor orientação de como está atendendo aos seus 

clientes. Para o caso, por exemplo, da venda uma solução, alguns indicadores já utilizados pelos 

ramos de Tecnologia da Informação, como "tempo disponível" seriam adequados. 

(BAINES et al., 2009, p.12) expõe a opinião de um gerente de engenharia que participou 

do seu estudo de servitização. 

 "Em um nível de gerenciamento de design do produto há um entendimento 

que a confiabilidade, manutenabilidade e reparabilidade de um produto são 

importantes e que a qualidade de um serviço é a medida da disponibilidade de 

performance funcional que estes entregam ao consumidor. Um produto que é 

confiável, de manutenção fácil e rapidamente reparável é essencial para a 

entrega de um nível de qualidade de serviços esperado pelos 

consumidores."(BAINES et al., 2009, p.12, tradução nossa).  

Ou seja, tendo em vista que a aproximação com o cliente se dará uma maneira muito 

mais forte e sendo que está será fundamental ao desenvolvimento de produtos e negócios, o 

relacionamento entre os fornecedores e seus clientes finais deverá ser algo mantido como "bem 

precioso". (BAINES et al., 2009, p.13) ressalta a necessidade de um desenvolvimento de 

confiança e entendimento de comportamentos e necessidades dos clientes. 

 "Aqui, as relações com o consumidor não têm inicio e fim em uma única 

transação, ao invés disso, investimentos em Relacionamento com o Cliente 

(CRM em inglês) possibilitarão a construção de relações estáveis, iterativas e 

de longo termo." (BAINES et al., 2009, p.14, tradução nossa). 

Com a adição de apenas diferenciações de soluções e um hardware já instalado em 

campo, muitas das vezes, as soluções serão plenamente testadas quando já em contato com o 

cliente final. Isso reforça a necessidade do canal aberto e confiável da empresa e seu consumidor 

final. A medição da performance de um produto será algo de suma importância para o reforço 

da relação entre cliente e fabricante. 

" Em operações de produtos-serviços a efetividade da performance é medida 

conforme o seguinte: expectativas do consumidor em relação ao serviço 
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(consequentemente em relação a disponibilidade do produto), espaço de 

alocação e velocidade de resposta". (BAINES et al., 2009, p.13, tradução 

nossa) 

3.1.4 Alterações em Marketing de Produtos através da Internet das Coisas 

 Como mencionamos anteriormente, como parte da estratégia das empresas, quando à 

execução de um projeto para o desenvolvimento de um produto, várias abordagens são 

utilizadas para coletar expectativas e poder direciona-lo a um mercado alvo. Isto constitui os 

esforços atribuídos ao Marketing, definindo, primordialmente, os quatros P's (Produto, Preço, 

Praça e Promoção) dentre outras premissas a serem utilizadas pela empresa para a venda de um 

produto e posterior tratativa junto a seus clientes. 

As estratégias de marketing adotadas dentro de um projeto são de importante avaliação 

devido à possibilidade de inserção de riscos bem como direcionadoras das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. Deve-se haver uma abordagem integrada técnica e de marketing 

de maneira a se delimitar objetivos de um projeto, direcionando e planejando a execução do 

mesmo (KERZNER, 2017 p.57). 

 As teorias principais de marketing são e continuarão sendo válidas, no entanto, o 

desenvolvimento de um produto inteligente, muitas das vezes voltado a servitização, implicará 

em alterações por parte da empresa quando da execução do marketing em que está habituada. 

Existirão oportunidades e novos desafios os quais a estratégia direcionada a um produto deverá 

atender plenamente. 

Inicialmente, o desenvolvimento de marketing de um produto inteligente não deve 

apenas se preocupar com a criação de algo atrativo (esteticamente falando) para os olhos do 

cliente, no entanto, para algo que traga a solução de um problema sendo a relação entre o 

fabricante e o consumidor final algo muito maior. (WOODSIDE, 2016; SOOD, 2016; p.6). A 

nova abordagem direcionado a produtos inteligentes, consequentemente ao IoT pode ser 

definida pelo conceito de Marketing 4.0. 
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FIGURA 17 -  Modelo comparativo entre modelos relacionado ao foco principal. 

Fonte: BAINES et al., 2009, p.23  
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 (JARA, 2012; PARRA, 2012; SKARMETA, 2012; p.854) ressaltam a evolução do 

marketing destacando que a principal premissa do Marketing 4.0 é a capacidade de conexão 

maior e, consequentemente de ouvir e comprovar que todas as necessidades, desejos e 

ansiedades dos consumidores foram atendidas. Em suma, o marketing partiu de uma concepção 

básica (marketing 1.0), onde era exposto somente o desejo de venda de um produto sem levar 

em consideração as necessidades dos clientes, muitas das vezes focando em produção em massa 

e preço somente, para modelos posteriores onde o cliente passou a ser colocado como figura 

central do processo de marketing e, a partir da evolução presente no marketing 3.0 apresentou 

valores de criatividade e participação no processo de venda de um produto. Tal fator atingido, 

principalmente pelas plataformas online (Internet) e atingindo um novo patamar com a Internet 

das Coisas.  

O termo utilizado para identificar essa nova sistemática de marketing é definido por 

(JARA, 2012; PARRA, 2012; SKARMETA, 2012p.855) como Marketing 4.0 sendo: 

 Uma interação direta entre consumidores e produtos; 

 Capacidade de verificar que um produto satisfaz as necessidades e desejos de um 

consumidor; 

 Habilidade de confirmar as ações direcionadas e checar como a marca está 

lidando com os feedbacks dos consumidores; 

 Definição da integridade e reputação da marca através de provas de ações de 

valor direcionadas e experiência geral dos consumidores. 

 

FIGURA 18 -  Evolução da estratégia de Marketing ao redor do cliente (User). 

Fonte: JARA, 2012; PARRA, 2012; SKARMETA, 2012, p.854 
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Vale a pena ressaltar que desde da concepção do marketing 3.0, as redes sociais já 

participam ativamente no processo de identificação e promoção de uma marca, tipicamente, 

pelo fato de permitirem uma interação entre os consumidores, promovendo relações sociais e 

sendo imporantes para processos de decisão. (CUMMINS, 2014; PELTIER, 2014; NILL, 2014; 

p.170). "Nos estamos vivendo uma integração grande de usuários e a internet através das redes 

sociais e, como estes ambientes virtuais estão presentes em uma consequência direta sobre os 

produtos e as plataformas"(JARA, 2012; PARRA, 2012; SKARMETA, 2012; p.853, tradução 

nossa). A capacidade de conectividade, através do IoT, busca amplificar as interações já 

presentes no marketing 3.0, principalmente pelo fato de que os consumidores não precisarão 

expressar as suas opiniões pessoais ou sentimentos, a propria interação das Coisas 

interconectadas permitirá o registro de atividades, trocas de experiências e criação de 

estatísticas, baseadas na utilização pelos consumidores. 

Este novo modelo de marketing também trás algumas reconsiderações com relação  ao 

conceito clássico dos quatros P's (WOODSIDE, 2016; SOOD, 2016; p.4). A introdução do 

conceito de oferta produto-serviço altera a capacidade de percepção que o marqueteiro deverá 

definir para a solução ofertada, conforme figura 19. O preço, que anteriormente era atribuido 

devido a oferta de atributos e ou o proprio custo, passa a ser oferta pela disponbilidade do 

serviço ou horas ativas (lembrando do caso citado anteriormente dos fabricantes de turbina de 

aviação). A promoção passa a se apoiar fortemente na relação com o consumidor no sentido de 

aproximação e interação (sombra do consumidor),  

 

FIGURA 19 - Alterações nos quatro P's clássicos do Marketing 

Fonte: WOODSIDE, 2016; SOOD, 2016; p.5. 
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O produto deverá levar em consideração não so as necessidades dos clientes bem como 

ser dinâmico e corretamente encaixado a soluções de serviços ofertadas. Haverá uma 

necessidade de levar em conta as soluções a que se quer chegar e desenvolver o produto e as 

alterações de maneira agil juntamente com o time técnico empregando técnicas ágeis (SCRUM, 

por exemplo) (WOODSIDE, 2016; SOOD, 2016; p.6). Por fim a praça se apresentará de 

maneira antecipada ao marqueiteiro principalmente devido a quantidade de dados que o mesmo 

terá em mãos, resultado da interação dos produtos com o cliente final. 

Reforçando o conceito do P (Promoção), conforme a figura 19, a empresa deve ter um 

enfoque especial para se manter próxima ao cliente, principalmente devido a oportunidade de 

ganhos financeiros e valor econômico agregado a marca.  

Para se tirar de proveito da oportunidade de validação das premissas do marketing, a 

empresa deverá desenvolver um canal adequado de contato ao cliente de maneira com que este 

se sinta seguro mediante a oferta de produtos e possa criar uma fidelização com a marca 

gerando, em consequência, lucros (GONG, 2016, p.7). A interação, meios e como fazé-la, 

deverá ser cuidadosamente levada em consideração de maneira a se ter uma aproximação 

efetiva e verdadeira junto ao sem cliente podendo se criar uma real aderência com a marca 

(brand attachment) (WU, 2016; CHEN, 2016; DOU, 2016; p.4). 

Essa abordagem se leva principalmente a uma grande barreira que ainda se apresenta 

para a inserção do IoT. A coleta de dados tem o potencial de piorar as preocupações com 

privacidade por parte dos consumidores (HOFACKER, 2016; MALHOUSE, 2016; SULTAN, 

2016; p.95). Segundo a revista The Economist (2016) apenas 6% das casas nos Estados Unidos 

tinham um dispositivo inteligente , além dos smartphones, para outras utilidades domésticas, 

tais como: iluminação, aquecimento, alto-falantes, etc. 

(PORTER, 2015; HEPPELMANN, 2015; p.7) defendem algo descrito por eles como 

"Gerenciamento de Sucesso do Consumidor" aonde o processo de marketing deverá prover 

meios de interação completos com o seu cliente de maneira a garantir a sua satisfação. 

(WU, 2016; CHEN, 2016; DOU, 2016; p2-6) definem duas abordagens que as empresas 

podem lançar mão de maneira a se aproximar de seus clientes: a abordagem técnica (Engineer-

like) e a abordagem amigável (Friend-like). A primeira reside em uma interação puramente 

técnica, lógica e baseada somente a dados, enquanto que a segunda busca uma aproximação 

emocional que visa captar e gerenciar a relação com o usuário final de uma maneira amigável. 
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A uma primeira vista pode-se se parecer que a melhor abordagem seria a técnica, por estar se 

utilizando de um produto tecnológico (com vieses futuristas), no entanto, revela-se que a melhor 

abordagem a ser considerada pela empresa é a amigável. (WU, 2016; CHEN, 2016; DOU, 2016; 

p.4) revela que "o Estilo amigável de interação inteligente provoca uma abordagem mais 

positiva que o estilo técnico". Da mesma forma, com relação à competência, de fato de se 

aproximar do usuário final de maneira mais calorosa não trás nenhum malefício ou falta de 

competência com relação ao produto (WU, 2016; CHEN, 2016; DOU, 2016;, p.4). 

A interação dos produtos inteligentes junto aos clientes trás oportunidades e alertas as 

empresas. Uma primeira oportunidade está relacionada à oferta de atributos e a divulgação dos 

mesmos quando se está ofertando uma solução. (COMAN, 2010; RONEN, 2010; p.237) 

mencionam que ocorre, desde as primeiras etapas de pesquisa e divulgação de um produto, uma 

tendência de não se delimitar com certezas quais os atributos um produto deve ofertar e, 

consequentemente, elaborar um design que muitas das vezes trás funcionalidades 

desnecessárias, ocasionando a sobre especificação e, consequentemente, a adição de custos 

desnecessários ao produto.   

"Os membros do time de marketing enfrentam pressão para trazer o produto 

ao mercado o mais rápido possível enquanto eles podem não estar muito 

seguros quanto às exigências dos consumidores e dos mercados. 

Consequentemente, o marketing frequentemente define desenvolvimento de 

exigências excessivas para deixar todas as opções abertas. Há um 

entendimento implícito que algumas das exigências iram eventualmente ser 

reduzidas devido à dificuldade de se atingi-las"(COMAN, 2010; RONEN, 

2010; p.237, tradução nossa).  

Conforme foi descrito nas seções anteriores, a aproximação da oferta produto-serviço 

possibilitará a uma empresa um maior conhecimento de como o seu produto é utilizado. Quando 

no desenvolvimento da abordagem de marketing adequada à solução, baseado em um histórico 

de produtos semelhantes, a companhia estará apta a realizar uma melhor seleção de quais 

atributos são realmente necessários, como o cliente os utiliza e, consequentemente, como deve 

realizar a promoção dos mesmos. 

O principal alerta gerado pela IoT aos produtos se diz com relação a como a abordagem 

de marketing é executada dentro de um projeto. Tradicionalmente o gerenciamento de 

marketing, dentro de uma companhia, costuma andar opostamente ao gerenciamento de projeto. 
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Isso, principalmente, devido à diferença de foco que cada um emprega. Enquanto o projeto 

busca a execução de um esforço rápido e depois desmobilização de recursos, sendo esses 

limitados, o foco do marketing está entre os produtos (resultados) gerados pelos projetos 

(COVA,2005; SALLE, 2015; p.355). Há casos ainda onde a empresa partirá para a execução 

de um projeto e se quer tem um departamento direcionado ao marketing dos mesmos. 

Considerando uma abordagem de marketing que atuará de maneira dinâmica com o cliente, 

principalmente devido a servitização, a inserção dessa metodologia de marketing focando a 

abordagem amigável junto ao cliente, certamente, será um desafio imenso a ser gerido pela(s)s 

pessoa(s) a frente de um projeto. A figura 20 ilustra alguns pontos de comparação entre as 

metodologias de gerenciamento de projetos e marketing. Pode-se considerar que, para o 

desenvolvimento de uma solução IoT, toda a estratégia de tratativa deva ser gerenciada em um 

nível maior e não somente intrínseca a um projeto, através de um programa ou de um portfolio 

onde a empresa deverá expressar claramente o que se espera atingir em cada projeto. 

 "Na verdade, o desenvolvimento completo de um projeto de marketing 

ilustra, nas ultimas três décadas, uma movimentação de um foco específico 

em projeto para uma estratégia de venda competitiva, para multi-projetos 

(programas) focando no mesmo consumidor. Uma evolução similar apareceu 

recentemente no gerenciamento de projeto: do gerenciamento de projetos 

simples para um gerenciamento de portfólio."(COVA,2005; SALLE, 2015; 

p.355, tradução nossa). 

Outro cuidado o qual deverá ter deve será relacionado à concepção de elaborar 

estratégias adequadas ao pós-vendas. Atualmente, após a entrega do produto ao cliente, os 

canais de contato com o mesmo são apenas os de manutenção, reclamações e suporte (Serviços 

de Atendimento ao Consumidor - SAC). A maior atuação do marketing reside no processo de 

conquista e promoção ao passo que as atividades de serviços são subestimadas e sublocadas 

(ABREU, 1996, p.25). Segundo dados atuais do portal "consumidor.gov", que reúne dados de 

reclamações de consumidores, os números de um dos ramos que mais deveriam estar 

preocupados com suporte pós-vendas/serviços (Operadoras de Telecomunicação), apresentam 

índices de satisfação baixos quando comparados a outros setores. (em uma escala de 1 a 5, 

média de 3). O tempo de resposta média para uma reclamação está em torno de 7 dias, sim 7 

dias. Você consegue imaginar o qual incomodo para um cliente que depende de conectividade 

esperar este tempo para a resolução do seu problema? Como relatamos anteriormente, sendo o 
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consumidor final ativamente participante do marketing por meios de redes sociais, a capacidade 

de resolução de problemas, suporte ao cliente, etc, quando se envolvendo produtos inteligentes 

tem condições de se tornar maior e melhor, mas, ao mesmo tempo, estritamente necessária. Há 

uma significativa e positiva relação expressa pelos clientes, de maneira a se fidelizar com uma 

marca, quando há um gerenciamento pleno de conflitos, bem como uma abordagem técnica 

rápida e efetiva na resolução de problemas. O consumidor passa a ter credibilidade maior 

quando as suas reclamações são atendidas com clareza e rapidez (DOS SANTOS, 2005; 

FERNANDES, 2007; p.13). Considerando que a prestação de serviços (after-sales) apresenta 

um alto potencial de negócio, podendo ser de 4 a 5 vezes o tamanho do mercado de produtos. 

Deverá se ter essa visão para se movimentar de uma orientação "produto centrista" em um 

contexto aonde os serviços pós-vendas são visto como essenciais a perpetuação do negócio 

(GAIARDELLI, 2007; SACCANI, 2007; SONGINI, 2007; p.1). 

 

 

FIGURA 20 – Comparativo ente Gerenciamento de Projetos e Marketing 

Fonte: COVA,2005; SALLE, 2015; p.358. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi, através de uma revisão conceitual bibliográfica 

em livros tradicionais e novos artigos da área, conceituar, explicar e argumentar sobre a 

importância de um estudo direcionado, sob uma ótica de negócios e gerenciamento, quando do 

desenvolvimento de um produto que integra sub-redes da chamada Internet das Coisas. Pode-

se conceituar o desenvolvimento de um produto inteligente dentro do escopo de Internet das 

Coisas (IoT), assim como mecanismos adjacentes a eles (por exemplo: Big Data).  Ficaram 

claras as diferenças, oportunidades de negócios e alertas os quais a equipe de execução de um 

projeto voltado a esta natureza devem ter. Como mencionado nas delimitações deste trabalho, 

as áreas integrantes a um projeto analisadas foram a de qualidade e a de marketing. Outras áreas 

tais como custos, gestão de pessoas, gestão de portfólio poderiam ser desmembradas e 

estudadas, no entanto, não foram foco deste trabalho.  

A internet hoje se constitui de um meio extremamente rico e essencial aos negócios e a 

vivência. Segundo relatório da Organização de Comércio das Nações Unidas (2017, p.13) (sigla 

UNCTAD em inglês) 6,5% do PIB Global é gerado através de negócios digitais, sendo o 

número de pessoas empregadas mundialmente no setor digital de, aproximadamente, 100 

milhões. Com a entrada, de maneira cada vez maior, da inteligência embarcada aos produtos 

usuais, tornando-os inteligentes e conectáveis dentro da internet, os focos e métodos de 

determinação de atributos e produção mudam. Passamos de abordagens e estimativas 

tradicionais de manufatura, tais como produção em massa, para ofertas mais customizadas e 

diferenciadas. “A competição é baseada na funcionalidade superior e qualidade superior do 

produto.” (BARKAI, 2016, p.117) 

Ocorrerá uma tendência cada vez maior para que as empresas descubram a vantagem da 

capacidade de conexão de seus produtos para mapear os comportamentos de seus clientes e, 

assim poder entender como é feita a utilização dos mesmos e no que se deve focar. O 

planejamento da qualidade (sob o que se deve focar, quais métricas analisar, ferramentas 

utilizadas para design reviews, etc) bem o gerenciamento do ciclo de vida de um produto, que 

para o caso da Internet das Coisas ocorrerá de maneira cíclica e não linear, passam a ser fatores 

críticos e importantes quando no início de projeto de um produto. Outros aspectos que agregam 

valor aos produtos tais como quantidade de funcionalidades, poderão ser repensados e, 

possivelmente, reduzidos ou reinventados. Isso introduz o conceito de melhoria contínua de 
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maneira mais efetiva dentro de um projeto e do programa de um produto. Soluções, não somente 

a venda de produtos, passam a serem ofertadas. Em suma, a equipe de projeto que trabalhará 

deverá ter uma visão de que, muitas das vezes, o que será desenvolvido será a continuação de 

uma família de produtos (programa) e que a maneira de como a qualidade em seu projeto será 

conduzida afetará, de maneira bastante significativa, a organização patrocinadora do projeto. 

A oferta de produtos integrados junto a serviços (servitização ou servitization em inglês) 

é tida como a grande revolução que a Internet das Coisas traz aos negócios e, consequentemente, 

algo que a equipe de projeto deve ter atenção e voltar a sua estratégia. Segundo (BAINES et 

al., 2009, p.14) essa visão é o que pode trazer vantagens competitivas para produtos ocidentais 

em comparação aos produtos orientais e de economias emergentes. Ela não somente interliga o 

conceito do Gerenciamento de Vida do Produto ao fabricante, como propicia a oferta de novas 

soluções aos usuários onde o produto físico não é vendido e sim a sua utilização. A estruturação 

da organização e da equipe que produzirão essas soluções deve ter um misto de manufatura 

tradicional com uma visão melhorada de prestação de serviços. As respostas aos problemas e 

suporte ao cliente devem ser mais rápidas, os setores multifuncionais e, principalmente, deve-

se ter a cultura de que um produto não estará simplesmente sendo “despejado” no mercado. O 

seu design deverá refletir facilidades de utilização e manutenção para que a servitização seja 

viável e lucrativa a empresa.  

 O marketing deverá ser focado para venda da solução produto-serviço (também 

chamada de servitização, do inglês “servitization”) onde deverá se ter um canal amigável de 

acesso direto ao cliente, muitas das vezes, feito ou integrante através de redes sociais digitais 

(como parte integrante do chamado Marketing 4.0). O gerenciamento de Relacionamento com 

os Clientes (CRM) deverá ser integrante não somente pela premissa de que a manutenção de 

clientes é mais barata que a prospecção, mas, pelo fato de que a organização deve manter uma 

posição estratégica dentro de um mercado atuante. Este pensamento, bem como as ferramentas 

e metodologias para um marketing pleno devem estar presentes e serem disseminados pelo 

Gerente de Projetos a sua equipe. Outro fator muito determinante para a execução do marketing 

dentro do projeto é a sua relação com a pesquisa e desenvolvimento (R&D) da empresa. Muitas 

estratégias de novos negócios são pensadas sobre o desempenho de vendas, satisfação do cliente 

e aderência de um produto ao mercado. Pense em alguns exemplos onde o marketing de 

produtos tecnológicos não foi bem analisado sob o seu meio atuante e que acabaram resultados 

em fracassos de projeto e consequentemente da marca (por exemplo Nokia™). Logo, a equipe 
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de projeto deve lançar mão da oportunidade de informações disponíveis que a Internet da Coisas 

trará ao seu produto para que o mesmo traga não somente lucro a uma organização, mas, 

vantagem estratégia do ponto de vista mercadológico com informações e estatísticas precisas 

sob seus clientes e sua utilização. 

Existe uma visão forte atual, ditada por bibliográfica e seguida em grande escala pela 

indústria tradicional onde a visão dos serviços de pós-venda dentro de um projeto é vista como 

secundária. (RAMAKRISHNA,2010,p.182) menciona que os gastos com serviços relacionados 

a proporcionar qualidade ao cliente, no pós venda, devem ser os mínimos possíveis, 

considerando que o cliente sempre estará disposto a pagar mais por qualidade. Esta abordagem, 

como demonstrou-se neste trabalho, deverá ser alterada. A integração do fabricante em escalas 

cada vez maiores deverá obrigar o gerente de projeto a planejar a execução de sua qualidade, 

bem como recursos para tal, de maneira com que os serviços de pós-venda sendo geridos 

corretamente e proporcionem benefícios maiores a empresa. 

Ainda que busquemos ressaltar a oportunidade de negócios que é gerada pela alteração 

de foco de uma empresa de uma visão centrista de produto para a interação produto - serviço, 

cabe aos gestores sempre a análise de viabilidade de investimentos em projetos que possam 

permitir tão realização (OLIVA, 2003; KALLENBERG, 2003; p.167, tradução nossa) destacam 

a dificuldade de investimentos realizados por uma companhia em um primeiro momento "Neste 

estágio é necessária a criação de uma infraestrutura global de serviços capaz de responder os 

requisitos nos dispositivos instalados. Isto representa múltiplas dificuldades, Primeiro, há a 

decisão de investimento para a construção da infraestrutura que, em um primeiro momento, não 

gerará retornos financeiros". 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O tema “Internet das Coisas”, devido a crescentes demandas de criação de produtos e 

mercado e incentivos governamentais para pesquisas, traz uma gama de tópicos que podem ser 

abordados e desenvolvidos quando se direciona a uma abordagem voltada ao ambiente de 

Gerenciamento de Projetos e Gestão Estratégica.  

Um dos assuntos iniciais se diz respeitos a análise de riscos para o desenvolvimento 

e/ou aplicação da Internet das Coisas em um Projeto. A digitização e a digitalização obrigam 

alterações internas na empresa que, por sua vez, obrigam melhores análises da gestão de 

recursos de um projeto. Impactos com segurança de informações, gerenciamento de requisitos 

e mudanças também são itens relevantes. 

O desenvolvimento de projetos voltados a um ambiente digital obrigará a empresa a 

rever os seus recursos humanos disponíveis, alterando a maneira de gerenciamento e a matriz 

de comunicação. 

Analogamente, com a introdução cada vez maior de ferramentas e sistemas para 

tomadas de decisão e suporte ao Gerente de Projetos, a utilização de metodologias de 

inteligência artificial, focando na eficácia, melhores práticas, etc também se constitui de um 

tema de estudo potencial.  

Por fim, um estudo de análise de viabilidade poderia ser realizado de maneira a englobar 

e comparar todas as alterações necessárias para que uma empresa passe a ofertar soluções 

produto-serviços (servitização), tais como: estudos de infraestrutura, alterações internas 

(pessoal), desenvolvimento de portfolio, entre outros. 
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