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RESUMO: O objeto do estudo do artigo é inovação e a incidência ou não do Modelo de 
Disruptura em empresas incubadas. Para melhor descrever e estudar o modelo, analisa-se 
criticamente a maneira como empresas do Programa de Incubação de Empresas de Pato 
Branco desenvolvem seu processo de desenvolvimento de inovações. A pesquisa foi do tipo 
descritiva, com abordagem qualitativa, utilizou técnica de estudo multi-caso, tendo como 
unidade de análise empresas incubadas. Pôde-se constatar que as empresas estudadas 
apresentam inovações incrementais e sustentadoras. Porém, não foi possível vislumbrar 
inovações de cunho disruptivo com transformações capazes de modificar os resultados das 
empresas. Sendo assim, conclui-se que o Modelo de Disruptura não pode, a partir das 
circunstâncias apresentadas, ser considerado como um provável fator de sucesso no processo 
de desenvolvimento de inovações. 
Palavras-chave: Inovação; Estratégia, Modelo de Disrupção. 

1. Introdução 
Vislumbra-se uma realidade que aponta para transformações organizacionais cada vez 

mais profundas, sugerindo alguns questionamentos. Quem lucrará com estas transformações? 
Que empresas “velejarão nos novos ventos de mudança e quais serão levadas até as pedras da 
irrelevância?” (HAMEL, 2002, p.181). Com este raciocínio, Hamel (2002) acredita que 
somente as empresa capazes de reinventar seu setor estarão vivas daqui a uma década.  

O mercado exige que ações inovadoras sejam implementadas com o intuito de permitir 
os desenvolvimentos social, econômico e tecnológico sustentáveis. Sugere-se, como opção, a 
disseminação de incubadoras de empresas, que ofereça apoio na criação e desenvolvimento de 
organizações, agregando valor e aumentado suas chances de sobrevivência às mudanças 
impostas pelo mercado (Bizzotto, 2003). 

Christensen (2001) sugere o uso de estratégias inovadoras para fazer frente a esses 
desafios, cujo intuito é o de obter e manter o domínio de mercado. Para ele, a boa 
administração pode estar em entender quais princípios de inovação são adequados a cada 
situação. O Modelo de Disruptura proposto por Christensen e Raynor (2003) faz referência ao 
uso da inovação disruptiva. Para o entendimento deste os autores estabelecem três elementos 
críticos de disrupção: a) a melhoria utilizável (absorvível) pelos clientes; b) a trajetória 
própria de melhoria do mercado; e c) a distinção entre inovação incremental e inovação 
disruptiva.  

Diante do exposto, para melhor descrever e estudar o Modelo de Disruptura, este 
trabalho se propõe a analisar a maneira como empresas do Programa de Incubação de 
Empresas de Pato Branco (PRINE) desenvolvem seu processo de inovação. Analisando à luz 
do Modelo de Disruptura, de forma que se possa elaborar um estudo entre o que prevê o 
modelo e o que acontece na prática desse organizações incubadas. 
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2. Tipos de inovação 
Schumpeter (1982) diz que as novas combinações, ou inovações, podem ter origem 

em combinações anteriores ou serem de ordem mais radical, resultantes de grandes saltos 
chamados descontinuidades. Ele identifica cinco tipos de inovações ou de novas 
combinações: 
• Introdução de um novo bem: seja ele todo novo ou com qualidade nova; 
• Introdução de um novo método de produção: não necessariamente inédito, pode apenas 

ser inédito na forma de utilização, ou no setor em questão; 
• Abertura de um novo mercado: um mercado em que o setor em particular ainda não tenha 

entrado, mesmo que ele existisse anteriormente; 
• Conquista de uma nova fonte de oferta de matéria-prima ou de bens semi-manufaturados: 

da mesma forma que o item anterior, independente da nova fonte já existir ou ter sido 
criada; 

• Fragmentação de uma posição de monopólio ou pelo estabelecimento de uma nova 
organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio. 

Castro (1999) delineou uma classificação de inovações, fundamentada na disposição 
de Tidd, Bessand e Pavitt (1997), de acordo com o impacto sobre o sistema econômico: 
a) Inovações Incrementais: os aperfeiçoamentos tecnológicos ocorrem continuamente, 
resultado de atividades induzidas de P&D, produto do trabalho dos departamentos de 
engenharia das empresas e sugestões dos usuários. 
b) Inovações Radicais: as constituídas de eventos descontínuos e que são resultado de 
trabalhos dirigidos de pesquisa e desenvolvimento. 
c) Inovações Tecnológicas Sistêmicas: as que têm efeitos tão amplos que afetam a economia 
como um todo.  

Para Tushman e Nadler (1997) a inovação pode acontecer apenas de duas formas: 
inovação de produto e inovação de processo. A primeira está relacionada à mudança no 
produto que uma empresa faz ou no serviço que ela fornece. A segunda se refere a uma 
mudança na forma com que o produto é feito ou que o serviço é fornecido.  

 

3. A Inovação e a estratégia 
Burlamaqui e Proença (2003) explicam que inovação e estratégia fazem parte de uma 

mesma moeda. Eles elucidam que os estudos acerca da estratégia demonstram, cada vez mais, 
que as organizações estão “vivas” e em constante relação com o ambiente. Tendo suas 
estratégias formadas em processos complexos e multidimensionais, recebem informação tanto 
do componente formal quanto das dinâmicas políticas, culturais e cognitivas vivenciadas 
pelos envolvidos nas trocas relacionais.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: Processo de aprendizado estratégico 
Fonte: Mintzberg e Waters (1985). 
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A Figura 1 enfatiza que o processo de formação de uma estratégia acontece em ciclos 
de renovação, demonstrados pelo “aprendizado estratégico”. Este aprendizado ocorre em toda 
a organização, processando os acontecimentos e assimilando as experiências a fim de 
redefinir as pretensões originais (MINTZBERG e WATERS, 1985).  

Este esquema, também explicado por Burlamaqui e Proença (2003), relaciona os 
componentes deliberados e emergentes das estratégias empresariais às diferentes situações de 
mercado. Confirma também, a importância de não serem perdidas oportunidades e que se 
aprenda cada vez mais sobre o ambiente e a melhor forma de lidar com ele. Christensen e 
Raynor (2003, p. 243) definem o processo de estratégia emergente como o que deve 
prevalecer nos momentos em que é difícil ler o futuro e, na dúvida de qual é a estratégia certa. 
É “o produto das reações dos gerentes a problemas e oportunidades imprevistos nas fases de 
análise e planejamento do processo de elaboração das estratégias deliberadas”. A estratégia 
deliberada está diretamente ligada ao que já pode ser considerado sucesso, pois seu processo 
de formulação se baseia na análise rigorosa dos dados sobre crescimento do mercado, 
tamanho do segmento, necessidades dos clientes, pontos fortes e pontos fracos dos 
concorrentes e trajetórias tecnológicas (CHRISTENSEN e RAYNOR, 2003). 

4. A inovação como capacidade dinâmica 
De acordo com a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OECD, 1996), o conhecimento da capacidade de determinar a escala das atividades 
inovadoras, as características das empresas inovadoras e os fatores internos e sistêmicos que 
podem vir a influenciar no processo de inovação, atuam como um pré-requisito para o 
desenvolvimento e análise de políticas que visem incentivar a inovação tecnológica. 

Sbragia (2002) realizou estudos que assina diversas formas de avaliar a capacidade de 
inovação de uma empresa. Ele aponta para dois critérios básicos. No primeiro a capacidade de 
inovação é medida por três variáveis: a) Originalidade: na medida em que os produtos sejam 
novos em termos de conhecimento, dado o estado da arte correspondente; b) utilidade: com 
valor aparente para a área científica comercial; c) aplicabilidade: quando sua viabilidade de 
utilização possa ser demonstrada e testada empiricamente. 

Para determinar a utilidade, Sbragia (2002) utilizou cinco indicadores: produtos, 
processos ou serviços novos ou melhorados lançados no mercado; patentes obtidas ou 
solicitadas; artigos ou livros técnicos publicados; relatórios, notas técnicas produzidas ou 
apresentações orais feitas; propostas de trabalho solicitadas por outras pessoas/unidades. 

Reconhecer a capacidade inovadora e primar pelo desenvolvimento da mesma implica 
em um comportamento positivo. Este leva a empresa a se voltar para seu ambiente interno e, 
possivelmente, deva contar com a criação de capacitações de cunho deliberado e emergente, 
alcançando tanto as previstas como as não-previstas. Burlamaqui e Proença (2003) citam o 
desenvolvimento de capacitações evolucionárias, capazes de redirecionar seu posicionamento 
competitivo frente à realidade ambiente/empresa em que se encontra. Este processo descrito 
pelos autores acima referenciados pode ser comparado ao que Christensen (2002) chama de 
inovações disruptivas. Agem ao contrário das práticas gerenciais habituais que visam associar 
todas as atividades da cadeia de valor da empresa ao atendimento de seus principais mercados 
com seu melhor produto. O conceito da disruptiva tende a romper com esta lógica, implicando 
em uma nova conformação. Buscam-se novos mercados, novos segmentos, os produtos 
passam por uma reformulação perdendo possíveis excessos, e mesmo algumas de suas 
capacidades, perdem valor.  

Burlamaqui e Proença (2005) lembram que, no início de toda a conceituação de 
inovação, Schumpeter (1984) chamou a inovação de “destruição criadora”. Este conceito se 
aplica muito bem, neste momento, ao que Christensen (2002) propôs destruir o que antes 
sustentava a existência e o sucesso da organização. Isto é inovação disruptiva. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006.�
 

Christensen e Raynor (2003, p. 204) consideram um conjunto de fatores que 
possibilitam definir o que uma organização é capaz ou incapaz de realizar: recursos, processos 
e valores. Estes fatores constituem um tripé ao qual eles se referem como arcabouço RPV: 
- Recursos: pessoas, equipamentos, tecnologia, projeto de produtos, máquinas, informações, 

disponibilidade financeira, relacionamentos – fornecedores, distribuidores, clientes. É o 
fator mais tangível, pois se trata de pessoas ou coisas, visíveis e possivelmente 
mensuráveis.  

- Processos: padrões de interação, coordenação, comunicação e decisões por meio das quais 
se realizam as transformações dos insumos, por meio dos recursos (empregados), em 
produtos e serviços de maior valor. Podem ser “formais” ou “informais 

- Valores: as normas com base nas quais os empregados tomam decisões de priorização. A 
forma como julgam a atratividade ou não de um determinado pedido ou cliente, e ainda a 
forma como avaliam uma nova idéia ou um novo produto. 

5. Modelo da inovação disruptiva 
Christensen e Raynor (2003) propõem o modelo da inovação disruptiva, e identificam 

três elementos críticos da disrupção. O primeiro eles apontaram como sendo o desempenho 
utilizável ou absorvível pelos clientes. Em segundo, colocaram a melhoria desenvolvida pelas 
empresas inovadoras, que estão sempre lançando novos produtos de qualidade superior. E por 
último, o terceiro elemento crítico do modelo é a distinção entre inovação sustentadora e 
inovação disruptiva. 

O modelo pode ser observado na Figura 2, onde a linha tracejada representa a 
tecnologia suficientemente necessária para atender as necessidades dos clientes. Os clientes 
devem estar distribuídos ao longo desta linha, pode-se chamar de mediana. Os clientes que 
ficam acima nunca estão satisfeitos com as melhores ofertas, enquanto que os clientes que 
estão abaixo, nas camadas menos altas ou menos exigentes ficam saciados com muito pouco. 
A linha que representa a inovação sustentadora representa a trajetória própria do mercado, 
desenvolvida, pelas empresas inovadoras, à medida que lançam produtos novos de superior 
qualidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 - Modelo de Inovação Disruptiva 
Fonte: Adaptado de Christensen e Raynor (2003) 
 

Verificando a Figura 2 é possível perceber que a acentuação da linha representante das 
inovações sustentadoras é maior que a representação do desempenho que os clientes podem 
utilizar ou absorver. Sugere também que a velocidade do progresso tecnológico quase sempre 
supera a capacidade dos clientes seja qual for a camada do mercado (CHRISTENSEN e 
RAYNOR, 2003).  Sob este aspecto, é conclusivo que as empresas, cujos produtos já 
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reboque desse processo vem um aumento de custo e um aumento de margem de lucro, 
alcançando, assim, clientes ainda insatisfeitos em camadas mais exigentes de mercado. 

Aprofundando um pouco mais a análise do terceiro elemento crítico do modelo de 
inovação disruptiva de Christensen e Raynor (2003), a distinção entre inovação sustentadora e 
inovação disruptiva, nota-se que a primeira tem como foco os clientes mais exigentes e 
sofisticados, os quais se podem atacar com produtos de desempenho superior ao que era 
possível encontrar até o momento. Estas inovações são facilmente verificadas na maioria das 
boas empresas que incansavelmente introduzem melhorias em seus produtos.  

O que é proposto é um paradoxo: inovar sem necessariamente melhorar o produto ou 
serviço que se oferece ao cliente. Quando se ouve o termo inovação imediatamente se 
relaciona com tecnologia, e esta está diretamente ligada ao incremento de opções que antes 
não existiam. Como se pode relacionar um produto inovador a algo que não ofereça um 
diferencial extraordinariamente novo? Esta é a proposta deste modelo, inovar sim, mas no 
sentido de possibilitar o uso deste produto por outros clientes, não apenas os que já são 
consumidores. Clientes, porém, que para adquirirem este bem necessitam que ele seja 
diferente do que é, para tanto a organização precisa inovar e assim alcançar este novo 
mercado e ampliar suas fronteiras. 

Além da relação entre desempenho e tempo definida por Christensen (2001), 
Christensen e Raynor (2003) identificaram um terceiro eixo, um novo plano, em termos 
geométricos. Representa os novos clientes e os novos contextos de consumo e concorrência, 
capazes de constituir novas redes de valor, antes compostas apenas pelas dimensões do tempo 
e do desempenho. As redes de valor anteriormente se referiam ao contexto em que a empresa 
estabelece uma estrutura de custos e processos, assim como sua escolha de mercados e de 
clientes que determinam as percepções do valor econômico de uma inovação. Estas 
percepções, por sua vez, moldavam as recompensas e as ameaças que a empresa esperava 
experimentar por meio das inovações, fossem elas sustentadoras ou disruptivas. Com o 
somatório dos novos contextos de consumo e concorrência que passam a constituir as redes de 
valor, um novo cliente passa a ser valorizado: aquele que não tinha dinheiro ou habilidade 
para comprar e usar o produto. Nesta nova situação, em decorrência de melhorias em 
características de simplicidade, portabilidade e custos de um determinado produto, uma nova 
rede de valor é criada.  

Neste ponto Christensen e Raynor (2003) determinam que diferentes redes de valor 
podem emergir em várias distâncias da rede de valor original, ao longo da terceira dimensão 
do diagrama de disrupção. Estas disrupções que criam uma nova rede de valor no terceiro 
eixo passam então a serem chamadas de disrupções de novo mercado. Estas disrupções 
competem com o que os eles chamam de “não-consumo”.  
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FIGURA. 3: Os Clientes e os Não-consumidores 
Fonte: Baseado em Christensen e Raynor (2003). 

Christensen e Raynor (2003) acrescentam o outro tipo de disrupção, as disrupções de 
baixo mercado. Que são as que atacam os clientes já saciados na ponta inferior da rede de 
valor original. Definitivamente estas inovações não criam novos mercados, simplesmente 
deixam de ser modelos de negócios de baixo custo, cresceram e conquistaram clientes menos 
atraentes às empresas consideradas veteranas. Quando se discute sobre os clientes de baixo 
mercado, se está considerando indivíduos que já fazem uso de um determinado produto, o 
produto dominante. Ele é oferecido por empresas normalmente veteranas, onde as inovações 
acontecem de forma sustentadora. 

Ao se tratar dos clientes, ou melhor, dos “não-consumidores” relacionados ao novo 
mercado, deve-se analisar o que Christensen e Raynor (2003) colocam como “questão tarefa”. 
Ou seja, quando é admitida a busca de um novo mercado, analisa-se, em primeiro lugar, a 
existência de uma tarefa cuja realização se torna inviável sem o determinando produto, o 
produto da inovação disruptiva. O não-consumidor pode até conhecer algum produto que 
poderia auxiliá-lo na execução da tarefa, entretanto, não dispõe de habilidade ou dinheiro, 
suficientes para se tornar um consumidor do produto, pois se trata de algo caro e complexo 
para sua realidade. A Figura 3 esquematiza a forma como se comportam os clientes e os não-
consumidores, frente ao baixo e o novo mercado respectivamente. 

 

6. Procedimentos metodológicos 
Habitualmente são desenvolvidos dois tipos de definição de termos que identificam as 

categorias de análise: a definição constitutiva e a definição operacional. Para Kerlinger (1980, 
p.46), a constitutiva se caracteriza por uma definição conceitual utilizada por todo mundo. 
Contudo, por vezes insuficiente para atender às especificidades de determinada pesquisa 
científica, torna-se preciso a determinação de uma definição operacional que “é uma ponte 
entre os conceitos e as observações”. Tendo como base a fundamentação teórica desenvolvida 
anteriormente, apresenta-se, na seqüência, a definição constitutiva e operacional dos termos 
importantes da pesquisa. 
- Inovação: “Consiste na aplicação comercial de uma idéia. Inovar é converter idéias em 

produtos, processos e serviços, novos ou melhorados, que o mercado valoriza” (COTEC, 
p. 02, 2005); 

- Modelo de Disrupção ou tecnologia de disrupção: “... rompem e redefinem os modelos 
vigentes, lançando novos produtos e serviços que não são tão bons quanto os que até então 
são disponibilizados. Mas as tecnologias disruptivas oferecem outros benefícios – 
geralmente, são mais simples, mais convenientes e mais econômicas, atraindo, sobretudo, 
clientes novos ou clientes menos exigentes” (Christensen e Raynor, p. 47, 2003).  

A partir do estudo e análise destas categorias foi possível responder aos objetivos 
propostos pelo trabalho, definindo a adoção do modelo de disruptura nas empresas incubadas 
no Programa de Incubação de Empresas de Pato Branco (PRINE). 

 
Quadro 1: Definição Operacional de Inovação e suas Categorias de Análise 

INOVAÇÃO 

Definição 
operacional 

Uma ação que tende a modificar um produto ou processo seja de forma incremental ou de 
ruptura. Um processo relacionado à mudança dos produtos ou serviços existentes. Não se 
trata apenas de um processo de invenção ou criação de novos produtos, mas sim de 
introdução de mudanças em produtos existentes com vista a manter e conquistar novos 
clientes.  

ELEMENTO  INDICADORES DETALHAMENTO 
No produto  Melhorias funcionais nas capacidades técnicas ou modo de utilização Tipos de inovação 
No processo  Uso de novos métodos: produção do produto, forma de comercializar. 
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Incremental  Refere-se ao aperfeiçoamento que fazem parte de uma melhoria 
contínua 

Radical  Resultante de trabalhos de pesquisas e desenvolvimento 
Iniciação  Refere-se ao momento em que a criatividade e as habilidades dos 

indivíduos, juntamente com a disposição da organização em correr 
riscos, se fazem necessárias. 

Desenvolvimento  Refere-se à percepção do talento gerencial e da capacidade de 
transformar as idéias em produtos 

Desenvolvimento 
da inovação  

Implementação  Refere-se ao ponto em que o esforço da organização precisa ser 
conjunto com atenção aos resultados 

Aprendizado 
estratégico 

Deliberadas e 
emergentes 

Sucesso anterior; análise de dados de crescimento; reconhecimento do 
segmento, dos clientes e dos concorrentes; projeções financeiras.  

Recursos  Pessoas, equipamentos, tecnologia, projeto de produtos, máquinas, 
informações, disponibilidade financeira, relacionamentos – 
fornecedores, distribuidores, clientes. 

Processos  Padrões de interação, coordenação, comunicação e decisões por meio 
das quais se realizam as transformações dos insumos, por meio dos 
recursos (empregados), em produtos e serviços de maior valor. 

Capacidade de 
inovação 

 

Valores As normas com as quais os empregados tomam decisões  
Fonte: Siliprandi (2006) 

 
Para melhor discernimento do Modelo de Disruptura, optou-se por dois elementos de 

estudo (Quadro 2) que em suas descrições apontaram a forma como a empresa desenvolve 
seus processos de inovação em seus produtos, e, sua relação com o modelo de Disruptura 
proposto por Christensen e Raynor (2003). 

Quadro 2: Definição Operacional de Modelo de Disruptura e suas Categorias de Análise 
 MODELO DE DISRUPTURA 

Definição operacional Este modelo é determinado pelo desenvolvimento de inovações cujo foco não está 
necessariamente, na melhoria dos produtos para o mercado já existente. Visa fazer uso 
de inovações a fim de conquistar clientes e mercados diferentes, com produtos por 
vezes mais simples, convenientes e econômicos. 

ELEMENTO INDICADORES DETALHAMENTO 
Inovação 
sustentadora  

Refere-se às inovações que acontecem pela trajetória própria do 
mercado 

Desenvolvimento de 
produtos 

Inovação disruptiva  Refere-se às inovações que nem sempre sugerem melhorias  
Baixo mercado Clientes já usuários do produto, considerados já satisfeitos. Determinação de 

clientes Novo mercado  Clientes que por algum motivo ainda não faziam uso do produto 

Fonte: Siliprandi (2006). 
O objetivo da determinação de quem são os clientes é verificar qual é o mercado que 

as empresas incubadas têm como objetivo. Se o baixo mercado, que são os clientes que já 
fazem uso de algum produto similar e se encontram aparentemente satisfeitos com o que 
utilizam, ou, se o novo mercado, composto por clientes que, por algum motivo, não faziam 
uso deste tipo de produto que agora lhe é oferecido. 

As investigações foram feitas em empresas do Programa e Incubação de Empresas de 
Pato Branco, nas empresas que são consideradas amadurecidas, e que vivenciam um processo 
de consolidação. 

 Quadro 3: As empresas e seus produtos 

Fonte: Siliprandi (2006) 

Empresa PHYSICAL MULTIVIA SOFTFOCUS GENTUS 
Produto Software de avaliação 

e acompanhamento de 
condicionamento 
físico 

Sistema de 
monitoração remota 
para rádio e televisão 

Software para 
revendas de telefonia 
móvel 

Soluções de 
tecnologia para 
sistemas médicos 
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A pesquisa visou o estudo do processo de desenvolvimento das inovações das 
unidades de análise, que são as empresas incubadas, também forneceu dados para sua 
adequação ou não ao Modelo de Disrupção. O estudo abrangeu desde o momento que cada 
empresa passou a ser incubada, durante um período dito longitudinal. Por se tratar de um 
estudo em que os dados foram coletados em um determinado momento, em um ponto do 
tempo, a perspectiva do estudo foi de um corte seccional. Deste modo a pesquisa se 
caracterizou como seccional com avaliação longitudinal. Abaixo estão relacionadas as 
empresas que foram pesquisadas, bem como os produtos que cada uma desenvolve. 

 

7. Análise ambiental 
Programa Nacional de Apoio a Incubadoras de Empresas (PNEE) conceitua 

incubadoras como um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas industriais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de 
manufaturas leves, por meio da formação complementar do empreendedor em seus aspectos 
técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica 
nas micro e pequenas empresas (PNEE, 2005). As incubadoras de empresas são organizações 
articuladas, cujo modelo de produção é baseado no empreendedorismo e na difusão do 
conhecimento. Sua criação tem como objetivo apoiar os novos empreendimentos de projetos 
inovadores. Este foi o conceito que nasceu no século XX, a partir dos anos 80, inicialmente 
nos Estados Unidos.  

O município de Pato Branco está localizado no Sudoeste do Estado do Paraná, cuja 
população é de aproximadamente 64 mil habitantes. Várias ações foram conduzidas de forma 
a criar as competências nas áreas de Eletro-eletrônica e Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC). Os objetivos atingidos contemplam a criação de mecanismos de 
modernização, criação de empresas de base tecnológica e de desenvolvimento de produtos e 
serviços intensivos em conhecimento. Como resultado dessas iniciativas, Pato Branco tornou-
se a quarta cidade do estado do Paraná em número de empresas em TIC. 

A incubadora que recebe o nome de Programa de Incubação de Empresas de Pato 
Branco e tem como gestora a Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR, o 
objetivo maior é de fomentar na comunidade regional o espírito empreendedor, subsidiando o 
surgimento de novos negócios/empresas a partir de novos produtos de base tecnológica. O 
programa também visa ampliar o vínculo entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e o 
setor empresarial, contribuindo para o desenvolvimento do sudoeste do Paraná. 

 
8. Síntese das categorias de análise 

A partir das considerações expostas até o momento foi possível construir uma 
síntese das categorias de análise definidas para este estudo, com o objetivo de compreender 
como as organizações pesquisadas se comportam em relação a cada uma delas: 

 
Quadro 4 - Síntese da categoria de análise: inovação 

INOVAÇÃO 
Elementos Indicadores PHYSICAL MULTIVIA SOFTFOCUS GENTUS 

No produto  Inovações 
constantes 

Inovações 
constantes 

Inovações 
constantes 

Inovações 
constantes 

No processo  Nova forma de 
comercialização 

Não evidente Não evidente Escolha de 
clientes 

Incremental  Inovações 
constantes 

Inovações 
constantes 

Inovações 
constantes 

Inovações 
constantes 

Tipo de 
inovação 

Radical  Responde às 
mudanças 
(mercado/setor) 

Responde às 
mudanças 
(mercado/setor) 

Responde 
mudanças 
(operadoras) 

Desenvolvimento 
do software para 
hospitais 
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Iniciação  Principal 
característica é a 
persistência 

Gosto pelo 
desafio  

Realimentação 
constante do 
sistema 

“Momento certo” 
de cometer os 
erros  

Desenvolvi-
mento  

Reformularam o 
produto diversas 
vezes 

Liberdade para 
colocar em 
prática 

Necessidades de 
mudanças 
consideradas 
normais 

Esforço 
conjunto: 
intelectual e 
operacional  

Desenvolvi-
mento da 
inovação 

Implementa-
ção  

dificuldade de 
venda do produto  

Análise dos 
resultados junto 
ao cliente 

Análise dos 
resultados junto 
ao cliente  

total satisfação 
do cliente resulta 
em insegurança 

Deliberada  Sem definição de 
ações estratégicas 

Cursos de 
capacitação, 
mudança de sede 

Reformulação do 
software para 
outro cliente 

Ações acontecem 
em reação aos 
acontecimentos 

Aprendizado 
estratégico 

Emergente Nova forma de 
comercialização 
definida  

A opção pela 
prestação de 
serviços  

Nenhuma ação 
emergente foi 
detectada 

Desenvolvimento 
de um software 
para um hospital  

Recursos  Recursos 
financeiros 
restringem ações 

Conta com os 
recursos, a seu 
ver, necessários 

Conta com os 
recursos, a seu 
ver, necessários 

Profissionais 
capacitados é a 
barreira para o 
crescimento 

Processos  Não há processos 
formalizados 

A informalidade é 
considerada 
importante  

Não há processos 
formalizados 

A formalização 
de processos não 
existe 

Capacidade 
de inovação 

Valores  Trabalho em 
equipe, seriedade, 
persistência  

Comprometimento, 
credibilidade e 
qualidade dos 
serviços  

Não foi possível 
identificar 
valores 

Desprendimento 
para encarar os 
desafios, busca 
da liderança, 

Fonte: Siliprandi (2006) 
 

 Inicialmente, a análise das categorias pretende avaliar quais os tipos de inovações 
que acorrem nas organizações estudadas. As inovações encontradas nas organizações 
pesquisadas são analisadas sob dois vértices: a) produtos desenvolvidos, os softwares, que 
tendem a receber inovações constantes no próprio produto, as chamadas inovações 
incrementais; b) os processos.  

Juntos, permitiram assinalar dois fatos: a nova forma de comercialização da Physical, 
e a forma como a Gentus determina quem serão seus clientes. Inovações radicais puderam ser 
percebidas com maior intensidade na Gentus, que alterou todo seu sistema, retomou-o desde o 
início para adequá-lo às solicitações de um determinado cliente para que seu software pudesse 
atender, não somente consultórios ou clínicas, mas um hospital, onde a proporção de 
necessidades solicitadas ao programa aumenta significativamente. 

 Alguns pontos do desenvolvimento das inovações visualizados durante a pesquisa 
chamam a atenção, por exemplo, o gosto pelo desafio da Multivia, que acende em seu quadro 
funcional a disposição para tentar sem ter medo de errar, usufruindo plena liberdade de 
sugerir e colocar em práticas as novidades que julguem trazer benefícios ao programa que 
desenvolvem, e até mesmo idéias para novos produtos. Na Gentus o sentimento captado foi de 
que, apesar de seus proprietários entenderem que o desenvolvimento de novas idéias faz parte 
de suas atividades corriqueiras, deixam claro que há o momento certo para cometer erros, e 
não admitem a hipótese de um erro gerar qualquer tipo de transtorno a algum cliente. Esta 
intolerância talvez seja uma responsável direta pela demora da empresa em atender um maior 
número de clientes e ampliar seu espaço no mercado. 

 Nenhum planejamento estratégico formal foi identificado nas empresas pesquisadas. 
Algumas citaram ações que consideram definidas para períodos curtos, em média de um ano, 
que apesar da informalidade, foram consideradas ações estratégias deliberadas. Já, estratégias 
emergentes podem classificar a maioria das ações destas empresas, que acabam agindo em 
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reação aos acontecimentos. Um bom exemplo de estratégia emergente pode ser a atitude do 
proprietário da Multivia, que em vista do baixo faturamento conseguido, a princípio, com seu 
software, que ainda não se encontrava na forma como idealizavam para poder comercializá-
lo, decidiu pela prestação de serviços de manutenção para todos os tipos de equipamentos, 
tanto internos quanto externos, das empresas de rádio difusão resolvendo desta forma seu 
problema financeiro, passando a atender a um nicho de mercado que não era explorado. 

 Encontrar profissionais capacitados é, para a Gentus, uma grande barreira para seu 
crescimento, tido como o recurso mais escasso para esta empresa, determinando a fronteira da 
sua capacidade de inovação. Quanto à Physical, entende-se como principal entrave a 
dificuldade financeira, que acaba por restringir as ações da empresa.  

 Quando o assunto é o desenvolvimento de processos dentro das organizações, a 
formalização das ações a fim de gerar uma identidade própria da empresa, uma discordância 
aparente foi percebida. A Physical e a Softfocus restringiram-se a responder apenas que não 
existem processos formalizados. A Gentus também reconhece não possuir ainda processos 
formalizados, mas considera este um ponto falho dentro da organização acreditando que, no 
momento, havendo a consolidação dos processos, outra barreira poderá ser rompida. 
Consoante à questão dos funcionários que são contratados, entendem os proprietários da 
Gentus, que se houver uma formalização dos procedimentos dentro da empresa, o todo será 
mais facilmente compreendido. A discordância fica por conta da Multivia que adotou a 
informalidade de processos como forma de atuação, tem seus funcionários como criadores 
que precisam estar livres para agir, desta forma a informalidade é vista como uma necessidade 
à criatividade. 

 Os valores não foram citados por nenhum entrevistado, foram percebidos na 
realização da pesquisa; por isso, apenas valores que apareceram de forma bastante clara 
tiveram espaço para análise e discussão. Especificamente no caso da empresa Softfocus, não 
foi possível reconhecer nenhum valor latente na organização, até pela limitação na exposição 
dos entrevistados.  

 
Quadro 5 - Síntese da categoria de análise: Modelo de Disruptura 

.MODELO DE DISRUPTURA 
Elementos Indicadores PHYSICAL MULTIVIA SOFTFOCUS GENTUS 

Sustentadora  Mudanças para se 
adequar ao 
mercado 

Mudanças para se 
adequar ao 
mercado 

o software 
atende o cliente 
nas necessidades  

Mudanças para 
se adequar ao 
mercado 

Desenvolvi-
mento de 
produtos 

Disruptiva  Sem inovações 
disruptivas  

A modularização 
do software 

Sem inovações 
disruptivas 

Sem inovações 
disruptivas 

Baixo mercado Clientes 
insatisfeitos com 
outros softwares 

Clientes 
insatisfeitos com 
outros softwares 

Clientes 
insatisfeitos com 
outros softwares 

Clientes 
insatisfeitos com 
outros softwares 

Determina-
ção de 
clientes 

Novo mercado Clientes que ainda 
não utilizavam 
nenhum tipo de 
programa 

Seus clientes já 
utilizam algum 
tipo de software 
por frágil que seja 

Clientes que não 
utilizavam 
nenhum tipo de 
programa 

Clientes que não 
utilizavam 
nenhum tipo de 
programa 

Fonte: Siliprandi (2006) 
 

 As empresas Multivia e Gentus, como ocorreu em praticamente todos os pontos, 
possibilitaram a visualização de valores de maneira direta, tal como o comprometimento da 
Gentus pela busca constante da liderança e em oferecer o melhor para seus clientes. Trata-se 
de um valor semelhante ao da Multivia, que prima pela qualidade de tudo que oferece e 
também pela liberdade de criação que existe dentro da organização. A partir destas 
considerações é possível perceber a constância na preocupação com a melhoria funcional nas 
capacidades técnicas dos produtos que oferecem para seus clientes em todas as empresas, até 
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porque se trata de empresas de um setor em onde as mudanças acontecem naturalmente em 
resposta ao que o mercado solicita. Estas são as inovações sustentadoras. Que podem podem 
ser consideradas diferentes do caso da Softfocus, que não conta com concorrentes diretos no 
mercado, por isso, suas inovações apenas respondem ao que seu cliente requer. 

As inovações disruptivas apareceram claramente em um momento na Multivia, que 
atenta ao que acontecia no mercado durante o lançamento de um produto seu, percebeu estar 
oferecendo mais que o cliente era capaz de fazer uso. Devolveu o software para os 
programadores e decidiu pela sua modularização, ou seja, a divisão do programa em módulos, 
dando ao cliente a opção por adquirir apenas a parte capaz de resolver o problema pontual de 
cada empresa. Em relação ao mercado atendido pelas empresas estudadas, a partir da 
classificação de baixo e novo mercado, pode-se considerar que os clientes, de todas as quatro 
empresas, enquadram-se na definição de baixo mercado, pois faziam uso de outro software, 
mas, descobriram-se insatisfeitos com o produto que tinham em mãos optando pela mudança. 
As empresas pesquisadas contam ainda com clientes de novo mercado, ou seja, que ainda não 
faziam uso de nenhum software para realizar suas atividades. Exceto a Multivia, que todas as 
rádio difusoras que atendem hoje já utilizavam algum software, por mais frágil que fosse. 

 

9. Considerações finais 
 A análise da inovação, juntamente com tudo que implica o seu incremento dentro das 

organizações, e a sua importância para o desenvolvimento econômico da sociedade, despertou 
o anseio investigativo de tê-la como objeto de estudo desta pesquisa. Mantendo fidelidade aos 
princípios científicos de pesquisa restringiu-se o estudo da inovação de acordo com o Modelo 
de Disruptura e optou-se por realizar o trabalho nas empresas incubadas no Programa de 
Incubação de Empresas de Pato Branco - UTFPR. A partir desse exame foi possível chegar a 
algumas conclusões em relação à forma como estas empresas desenvolvem as inovações em 
seus produtos. 

 Considera-se que há um predomínio das inovações nos produtos em detrimento às 
inovações que ocorrem nos processos destas organizações. A Physical Systems e a Gentus 
foram as empresas que apresentaram algum tipo de inovação de processos. A primeira porque 
passa por um momento de profunda reestruturação da forma como comercializa seu produto. 
Foi coagida a fazer a mudança devido a dificuldades de colocar seu produto no mercado. De 
outro lado, a Gentus tem uma forma peculiar de atuar frente a seus clientes: é ela que define 
quem utilizará seu produto. Escolhe seus consumidores de acordo com o que a empresa julgar 
que este pretenso cliente virá a contribuir para o desenvolvimento do software e da 
organização como um todo. É um critério seletivo da clientela. 

 Ao caracterizar inovação, para este trabalho, foi utilizada uma outra classificação a 
qual define se a inovação é considerada incremental ou radical. Para as empresas estudadas, 
detectou-se que as inovações que fazem parte de uma melhoria contínua acontecem em todas 
elas. As inovações do tipo radical, no entanto, que são resultado de algum estudo ou de algum 
desenvolvimento específico, foram percebidas apenas em uma delas. Trata-se da Gentus, que, 
em determinado momento de sua trajetória, foi desafiada a desenvolver seu software para que 
atendesse não só clínicas e consultórios, mas que pudesse atender um grande hospital. 
Concentrou esforços, aceitou o desafio e conseguiu oferecer o serviço ao cliente.  

 Numa retrospectiva final deste trabalho, à luz das conclusões apresentadas e das 
reflexões relacionadas ao tema e às empresas, pode-se vislumbrar e compreender uma nova 
forma de inovar, através do Modelo de Disruptura. Constata-se que em virtude das empresas 
incubadas serem novas, o modelo não pôde ser confirmado como absoluto. Da mesma forma 
não é possível considerar que algum resultado obtido possa ser decorrente de alguma 
característica que reflita, de forma peremptória, o Modelo de Disruptura.  
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 Entendeu-se que, os produtos idealizados pelas empresas são oriundos de inovações 
incrementais e sustentadoras. Portanto, a princípio, não foi possível vislumbrar inovações de 
cunho disruptivo com grandes transformações capazes de modificar, de alguma forma, os 
resultados das empresas estudadas. Sendo assim, ao identificar as divergências e prováveis 
fatores de sucesso no processo do Modelo de Disruptura no desenvolvimento de inovações 
nas organizações afiliadas ao Programa de Incubação de Empresas de Pato Branco-UTFPR 
conclui-se que o Modelo de Disruptura não pode, a partir das circunstâncias apresentadas, ser 
considerado como um provável fator de sucesso no processo de desenvolvimento de 
inovações. 
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