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RESUMO 

 

O governo brasileiro tem estimulado a criação de Parques Tecnológicos e Incubadoras de 

Empresas, para incentivar a inovação e o desenvolvimento regional e nacional. Para essa 

finalidade, o Estado trabalha em conjunto com empresas privadas, estimulando o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços e a formação de pessoas. Porém, a longevidade 

e o sucesso destas empresas, e consequentemente, dos respectivos Parques e Incubadoras, 

dependem do alcance de vantagem competitiva, que é construída por meio da combinação dos 

recursos e capacidades da empresa, e pela definição das estratégias que alinham tais recursos 

e capacidades, com as oportunidades e ameaças do ambiente. Nesse contexto, a inovação 

pode auxiliar as empresas no alcance dessa vantagem competitiva; apesar da incerteza, da 

complexidade e dos conflitos envolvidos. A inovação pode ser impulsionada também pela 

interação e conectividade presentes nos ambientes dos Parques e Incubadoras. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi verificar como a inovação conduz ao alcance de vantagem 

competitiva. Com esse propósito, foi realizado um estudo de casos múltiplos com quatro 

empresas criadas em dois Parques Tecnológicos e Incubadoras localizados na região sul do 

Brasil. Os dados qualitativos, coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com os 

sócios das empresas, foram analisados pela técnica da análise de conteúdo, por meio da sua 

codificação e categorização. Foi realizado também um estudo cruzado dos casos para a 

identificação das principais semelhanças e/ou diferenças entre as empresas pesquisadas. Entre 

os principais resultados do estudo, salienta-se o conhecimento e a experiência dos sócios 

como fonte de vantagem competitiva das empresas, e as características do modelo de negócio 

adotado que têm contribuído para a captura dos benefícios da inovação. 

 

Palavras-chave: Inovação. Vantagem competitiva. Estratégia. Parques Tecnológicos. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian government has stimulated the creation of Technological Parks and Business 

Incubators to encourage innovation and regional and national development. To this purpose 

the state works together with private companies, stimulating the development of new products 

and services and the training of people. However, the longevity and success of these 

companies, and consequently their respective Parks and Incubators, depends on the scope of 

competitive advantage, which is built through the combination of the company's resources 

and capabilities, and the definition of the strategies that align those resources and capabilities 

with the opportunities and threats of the environment. In this context, innovation can help 

companies achieve this competitive advantage, despite the uncertainty, complexity and 

conflicts involved. Innovation can also be driven by the interaction and connectivity present 

in the Parks and Incubators environments. Therefore, the objective of this study was to verify 

how innovation leads to the reach of competitive advantage. With this purpose, a multiple 

case study was carried out with four companies created in two Technological Parks and 

Incubators located in the southern region of Brazil. The qualitative data, collected through 

semi-structured interviews with the partners of the companies, were analyzed by the technique 

of content analysis, through its codification and categorization. A cross-sectional study was 

also carried out to identify the main similarities and/or differences among the companies 

surveyed. Among the main results of the study, we highlight the knowledge and experience of 

the partners as a source of competitive advantage of the companies, and the characteristics of 

the business model adopted that have contributed to capture the benefits of innovation 

 

Keywords: Innovation. Competitive Advantage. Strategy. Technological Parks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O alcance de vantagem competitiva, continua sendo o grande desafio das empresas e a 

sustentação dessa vantagem, em médio e longo prazos está ainda mais difícil e complexa, 

considerando a grande dinamicidade do ambiente externo, acelerada pela revolução digital, 

pela globalização e pela redução do ciclo de vida dos produtos e mercados. Porém, estudos 

demonstram que a vantagem competitiva pode ser alcançada e sustentada, por meio da 

definição, implantação e monitoramento de estratégias adequadas (BIRKINSHAW; GIBSON, 

2004; TEECE, 2009; WERNERFELT, 1984). 

Nesse sentido, conforme a Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View - RBV) 

a vantagem competitiva pode ser alcançada por meio da combinação dos recursos e 

capacidades internas da empresa, desde que eles sejam ao mesmo tempo insubstituíveis, não 

imitáveis, raros e valiosos (BARNEY, 2001; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001; 

BOWMAN, 2003; PETERAF, 1993). Entretanto, a RBV com foco no ambiente interno foi 

complementada por abordagens que incluíram variantes ambientais, na definição da 

estratégia, como é o caso da Teoria das Capacidades Dinâmicas, que propõe a adaptabilidade 

da empresa ao ambiente externo, como forma de superação dos concorrentes, sobrevivência e 

crescimento (EISENHARDT; MARTIN, 2000; GRANT, 1991; TEECE, 2009).  

O conceito do posicionamento de mercado é um exemplo da aplicação das variantes 

ambientais, em que a posição relativa de cada empresa em sua indústria é fundamental para a 

formulação da estratégia (FLEURY et al., 2004). Outro exemplo é o Modelo de Porter, no 

qual as empresas alcançariam vantagem competitiva, por meio da escolha entre a estratégia de 

baixo custo e a de diferenciação (PORTER, 1980). Por sua vez, as estratégias de cooperação 

como alianças, fusões, aquisições e incorporações também são fundamentais para o alcance 

de vantagem competitiva no mercado (HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2013).  

Nesse contexto, uma importante abordagem adotada pelas empresas para a construção 

de vantagem competitiva é a inovação (TIGRE, 2006). A inovação também está imersa em 

diversos conflitos, que precisam ser equilibrados para que os seus benefícios possam ser 

capturados pela empresa, gerando efetivamente vantagem competitiva. Tais conflitos ocorrem 

quanto ao grau de novidade da inovação, desde a incremental até a radical (GUPTA et al., 

2006; LI; SCHOENMAKERS; VANHAVERBEKE, 2006; O’REILLY; TUSHMAN, 2004); 

quanto ao grau de abertura, desde a fechada até a aberta (BENNER; TUSHMAN, 2015; 

CHESBROUGH, 2003; SCUPOLA, 2014; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008); quanto ao 

momento de entrada no mercado, desde o pioneiro até o seguidor (AFUAH, 1998; COOL; 
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COSTA; DIERICKX, 2002; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; TIGRE, 2006); dentre outros 

conflitos que surgem da disputa pelos mesmos recursos e capacidades que são escassos na 

empresa (GUPTA et al., 2006). 

Além disso, mudanças fundamentais na natureza da inovação que se tornou mais 

barata e acessível ao longo da última década, têm expandido suas fronteiras para fora dos 

tradicionais departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e até mesmo para fora dos 

limites da empresa, aumentando ainda mais o nível de complexidade envolvido (BENNER; 

TUSHMAN, 2015; ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009; O’REILLY; 

TUSHMAN, 2013).  

A capacidade para equilibrar tais conflitos e capturar os benefícios da inovação 

representa a diferença entre o sucesso e o fracasso das empresas no mercado, especialmente 

daquelas que atuam em ambientes incertos. Contudo, a maioria dos estudos sobre a inovação 

não possibilita que as empresas adotem estratégias que reproduzam a vantagem competitiva 

em diferentes contextos ambientais e organizacionais (HO; FANG; LIN, 2011; KARRER; 

FLECK, 2015; MARCH, 1991; O’REILLY; TUSHMAN, 2013). Por sua vez, embora tais 

estudos não apresentem o caminho, eles têm demonstrado que a inovação auxilia fortemente 

as empresas na obtenção de resultados positivos (CAO; ZHANG; XI, 2011; ROTHAERMEL; 

ALEXANDRE, 2009; YANG; LI, 2011). 

Nesse sentido, a ideia deste trabalho é identificar e discutir os caminhos seguidos pelas 

empresas para capturar os benefícios da inovação e alcançar a vantagem competitiva, 

superando seus concorrentes e agregando maior valor aos seus clientes. O foco deste trabalho, 

para alcançar resultados que contribuam para o estudo acadêmico, foi em pequenas empresas 

que iniciaram suas atividades em Parques Tecnológicos e Incubadoras brasileiras. Essa 

escolha se justifica, pois o desenvolvimento de tais empresas está aparentemente baseado na 

inovação, que é o principal objetivo das estruturas de apoio que as originaram. Os Parques e 

Incubadoras integram diversos atores em um mesmo ambiente visando estimular a expansão 

do conhecimento e o desenvolvimento regional e nacional, além de atuarem como 

instrumentos para a transferência de tecnologia, criação e atração de empresas com alto valor 

agregado (ANPROTEC-ABDI, 2007). 

Cabe salientar também, que a maioria dos estudos existentes está focada em empresas 

de grande porte, que possuem características distintas de empresas menores, considerando o 

tamanho das suas estruturas que permite a segregação das atividades e estratégias em áreas 

organizacionais distintas, mantendo, por exemplo, uma área de Pesquisa e Desenvolvimento 
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(P&D) com dedicação exclusiva para o desenvolvimento de novos produtos e serviços (CAO; 

ZHANG; XI, 2011; SABIDUSSI; LOKSHIN; DUYSTERS, 2015; YANG; LI, 2011). Nesse 

sentido, as pequenas empresas que são a maioria no Brasil (SEBRAE, 2015) não possuem 

estrutura suficiente para essa segregação, e num primeiro momento parecem excluídas dos 

benefícios advindos da inovação. Além disso, a combinação de estratégias conflitantes pode 

sobrecarregar pequenas empresas pela falta de capacidade e experiência para equilibrar tais 

conflitos e tensões, inerentes ao processo da inovação (EBBEN; JOHNSON, 2005). 

Nesse contexto, este trabalho contribui para que as pequenas empresas, e 

consequentemente, os respectivos Parques Tecnológicos e Incubadoras, consigam converter 

conhecimento e ideias em valor para o cliente e a partir desse movimento, alcançar a 

vantagem competitiva, superando os concorrentes e crescendo de forma sustentável. Portanto, 

como problema de pesquisa apresenta-se a seguinte questão: como pequenas empresas criadas 

em Parques Tecnológicos e Incubadoras alcançam vantagem competitiva por meio da 

inovação? 

Para responder essa questão, o objetivo geral deste estudo foi discutir como a inovação 

conduz ao alcance de vantagem competitiva em pequenas empresas criadas em Parques 

Tecnológicos e Incubadoras brasileiros. Com esse propósito, foram definidos também os 

seguintes objetivos específicos:  

 

a) Identificar as fontes de vantagem competitiva alcançada pelas empresas; 

b) Identificar a tipologia das inovações obtidas, classificando-as como produto, 

processo, organizacional, modelo de negócio, e outros; 

c) Verificar se as inovações foram desenvolvidas individualmente ou por meio de 

parcerias, classificando-as como inovação fechada ou inovação aberta;  

d) Identificar as principais estratégias utilizadas no processo da inovação.  

 

Para o alcance dos objetivos geral e específicos deste trabalho, na primeira parte 

apresenta-se o referencial teórico, no qual são explorados e conceituados os dois constructos 

que orientaram a pesquisa, que são: a vantagem competitiva; e a inovação. Na segunda parte 

descreve-se o âmbito da pesquisa, com dados sobre os dois Parques Tecnológicos e 

Incubadoras selecionados. Na sequência, são detalhados os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados para a pesquisa de campo, onde os dados qualitativos foram coletados por 
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meio de entrevistas semiestruturadas com os sócios das quatro empresas selecionadas a partir 

das Incubadoras e Parques Tecnológicos. 

Por último, apresentam-se a análise dos resultados do trabalho e as considerações 

finais, contemplando a análise individual e cruzada dos casos, por meio de uma descrição rica 

e detalhada dos principais achados da pesquisa, à luz do referencial, e ilustrada por quadros, 

gráficos e breves citações coletadas nas entrevistas. Foi utilizado também o Software NVivo 

11 para complementar a análise dos resultados.  

Na análise cruzada dos casos são apresentadas algumas proposições não definitivas, 

elaboradas com base nas semelhanças e diferenças identificadas no estudo de casos múltiplos, 

quanto ao caminho percorrido pelas empresas para a construção da vantagem competitiva a 

partir da inovação. Dentre as proposições, destacam-se o conhecimento dos sócios como 

elemento integrador dos recursos e capacidades da empresa na construção de vantagem 

competitiva, assim como a adoção de estratégias conflitantes e complementares para a 

sustentação dessa vantagem ao longo do tempo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico são explorados e conceituados os dois constructos que 

orientaram a pesquisa: vantagem competitiva e inovação. 

 

 

2.1 VANTAGEM COMPETITIVA 

 

A vantagem competitiva é alcançada por meio da definição, execução e 

monitoramento da estratégia. Nesse sentido, a estratégia representa a combinação que uma 

empresa faz entre seus recursos e capacidades internas, com as oportunidades e ameaças do 

seu ambiente (GRANT, 1991). Vista de outra forma, a estratégia consiste na determinação 

dos objetivos de uma empresa, e na adoção de ações e alocação de recursos para atingir esses 

resultados (CHANDLER, 1962). 

Portanto, o conceito de vantagem competitiva está diretamente relacionado à aplicação 

de estratégias competitivas, que propiciem melhores condições de competir em relação aos 

concorrentes, ou seja, à obtenção de um posicionamento favorável entre os concorrentes 

(PORTER, 1980). Nesse sentido, a construção de vantagem competitiva está relacionada à 

adoção de diversas práticas que, em conjunto, auxiliarão a empresa a alcançar esse objetivo, 

sendo que estas conquistas são geralmente temporárias, em função da capacidade de reação 

do setor ou indústria. 

Na literatura identificam-se duas importantes abordagens sobre a definição da 

estratégia que leva ao alcance da vantagem competitiva. A primeira foca no ambiente interno 

da empresa, e a segunda no ambiente externo. As duas abordagens, distintas e 

complementares, são tratadas na sequência. Nesse contexto, ênfase particular é dispensada 

também ao gerenciamento de estratégias conflitantes e complementares, como forma de 

alcance e sustentação da vantagem competitiva, especialmente em ambientes incertos. 

 

 

2.1.1 Abordagem de dentro para fora 

 

Na opinião de muitos autores, a Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View - 

RBV) continua sendo o quadro mais influente para a compreensão do gerenciamento 
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estratégico e o alcance da vantagem competitiva (BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 2001; 

POPADIUK; RIVERA; BATAGLIA, 2014). A RBV considera a análise organizacional como 

um conjunto de recursos que combina experiência e capacidade de aprender, gestão e recursos 

idiossincráticos internos da empresa (PENROSE, 1959). Nesse sentido, a RBV analisa os 

recursos tangíveis e intangíveis que as empresas controlam e que podem ser usados na 

implementação da estratégia (BARNEY, 2001). Tais recursos podem ser vistos como uma 

força ou fraqueza de uma empresa (WERNERFELT, 1984). 

Além dos recursos, a RBV analisa também as capacidades da empresa, que consistem 

nas habilidades para a combinação e a integração desses recursos na execução de determinada 

tarefa (FLEURY et al., 2004; GRANT, 1991). Tais capacidades incluem grande componente 

tácito, pois integram as habilidades individuais dos funcionários (GRANT, 1991; NELSON; 

WINTER, 1982). Algumas dessas capacidades são definidas como competências essenciais, 

quando oferecem reais benefícios aos consumidores, são difíceis de imitar e permitem o 

acesso a diferentes mercados (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Portanto, na perspectiva da RBV, a vantagem competitiva é alcançada por meio da 

combinação dos recursos e capacidades internos da empresa, desde que sejam ao mesmo 

tempo insubstituíveis, não imitáveis, raros e valiosos (BARNEY, 2001; BOWMAN, 2003). 

Desse ponto de vista, a RBV é uma abordagem de dentro para fora. Nesse sentido, apesar da 

sua importância, a abordagem recebeu críticas e complementações de autores que a 

consideraram conceitualmente vaga, tautológica e com fundamentação empírica insuficiente 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). Foram desenvolvidos também quadros parcimoniosos de 

recursos que complementaram as definições da RBV e integraram outras vertentes de 

investigação (GRANT, 1991; PETERAF, 1993). 

A principal crítica à RBV está na ausência de uma abordagem complementar de fora 

para dentro, como é o caso do modelo da estrutura da indústria e o posicionamento e mais 

recentemente a Teoria das Capacidades Dinâmicas, que permite o equilíbrio entre estratégias 

complementares e conflitantes, tema que é abordado na sequência. 

 

 

2.1.2 Abordagem de fora para dentro 

 

Em complementação à RBV, autores incorporaram variáveis ambientais na definição 

da estratégia e construção de vantagem competitiva. O conceito do posicionamento de 
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mercado é um exemplo, em que a posição relativa de cada empresa em sua indústria é 

fundamental para a formulação da sua estratégia (FLEURY et al., 2004). Posições 

privilegiadas de mercado podem ser consideradas fontes de vantagem competitiva, pois têm 

como origem a interação e a conectividade, a proliferação de variedade de produtos, as 

economias de escala e escopo e as vantagens de custo independentes da escala (COOL; 

COSTA; DIERICKX, 2002).  

Na abordagem de fora para dentro, cabe salientar também o Modelo de Porter, no qual 

as empresas alcançariam vantagem competitiva por meio da escolha entre a estratégia de 

baixo custo e a de diferenciação, que seriam estratégias conflitantes e impossíveis de serem 

gerenciadas simultaneamente (PORTER, 1980). Porém, o Modelo de Porter recebeu críticas, 

considerando a possibilidade da concomitância das estratégias de diferenciação e baixo custo. 

A diferenciação causaria aumento na demanda, e as economias de escala e escopo resultantes, 

assim como a aprendizagem, permitiriam a redução dos custos unitários (ENKEL; BADER, 

2012; HILL, 1988). Outra crítica ao Modelo de Porter se refere à sua visão restritiva da fonte 

da vantagem competitiva, que seria originada somente pela heterogeneidade e imobilidade 

(BARNEY, 2001). 

Nessa mesma perspectiva, outra fonte de vantagem competitiva se refere à escolha do 

momento de entrada no mercado, que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso da 

empresa. Por um lado, os primeiros a entrarem, chamados pioneiros, enfrentam alto risco por 

iniciarem a mudança em ambientes altamente dinâmicos. Para isso, os pioneiros utilizam a 

estratégia de diferenciação (PORTER, 1980), por meio da diversificação e desenvolvimento 

de produtos (ANSOFF, 1958), possuem estrutura e processos mais informais, assim como 

maior tolerância ao risco e ambiguidades (ENKEL; BADER, 2012). Por outro lado, existem 

os seguidores que utilizam a estratégia da liderança de custo (PORTER, 1980), por meio da 

penetração de mercado (ANSOFF, 1958), e possuem estrutura e processos mais formalizados, 

buscam otimização e eficiência para manter e reforçar posições de mercado (ENKEL; 

BADER, 2012). 

Outra importante abordagem que incorpora variáveis ambientais é a Teoria das 

Capacidades Dinâmicas, que é considerada uma evolução da Visão Baseada em Recursos 

(Resource-Based View - RBV) (ACEDO; BARROSO; GALAN, 2006; EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). Ao contrário da RBV, a Teoria das Capacidades Dinâmicas enfatiza o 

âmbito externo da empresa, tendo como pressupostos a eficiência e a manutenção dos custos 

baixos e operações abertas, como única forma de alcançar a vantagem competitiva 
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(WHITTINGTON, 2002). Nessa perspectiva, o planejamento não se justifica em razão da 

imprevisibilidade dos mercados, sendo mais eficaz a experimentação do maior número de 

alternativas, em vez da dedicação a um único e dispendioso planejamento (WHITTINGTON, 

2002). A informalidade do planejamento pode representar vantagem competitiva em razão da 

restrição do conhecimento, que não está disponível para os concorrentes (ANSOFF, 1977). 

Nesse contexto, a Teoria das Capacidades Dinâmicas propõe a utilização dos recursos 

e capacidades existentes, concomitantemente com o desenvolvimento de novos para enfrentar 

desafios futuros (GRANT, 1991). Esse ajuste dinâmico consiste na coordenação de atividades 

por meio de habilidades e competências para a obtenção de vantagem competitiva e alcance 

de novas configurações de recursos (DOSI; TEECE, 1998). O desenvolvimento interno desses 

recursos e capacidades é estimulado por uma cultura de aprendizagem e inovação que 

favoreça a experimentação (BOWMAN, 2003). Porém, quando não for possível o 

desenvolvimento interno, é necessária a sua aquisição por meio da compra de ativos no 

mercado, ou pela atração de talentos (BOWMAN, 2003). 

As estratégias de cooperação, como fusões, aquisições e incorporações, são formas de 

aquisição desses ativos (HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2013), considerando que as 

fontes de tecnologia e conhecimento, cada vez mais, residem fora dos limites da empresa 

(ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 2009). As estratégias de cooperação proporcionam 

economias de escala, reduzindo os custos da inovação, porém algumas alianças apresentam 

benefícios superiores às tradicionais fusões e aquisições (DE MAN; DUYSTERS, 2005). Tais 

parcerias e alianças potencializam a inovação, especialmente naquelas empresas que estão 

preparadas para gerenciá-las (DE MAN; DUYSTERS, 2005). 

Nesse contexto, o desenvolvimento de novos recursos e capacidades pode ser 

alcançado ainda pelas redes de alianças, cujo sucesso também depende do desenvolvimento 

da capacidade relacional (ESTRELLA; BATAGLIA, 2013). Além disso, os efeitos das redes 

são explorados para a obtenção de economias de escala de demanda, ou seja, o aumento do 

número de usuários sem alterar os custos de produção (TIGRE, 2006). Outro ganho advindo 

das redes de alianças é a sinergia criada pelo compartilhamento e integração das capacidades 

e recursos, que é um dos principais componentes da estratégia e representa uma forma eficaz 

de acelerar o crescimento sem grandes investimentos adicionais (ANSOFF, 1977). 

Portanto, as capacidades dinâmicas permitem a administração repetida e 

intencionalmente orquestrada de recursos e capacidades, consistindo em uma abordagem 

deliberada de variação, seleção e retenção para reconfigurar os recursos e capacidades 
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existentes e aproveitar oportunidades (O’REILLY; TUSHMAN, 2008). Tais capacidades 

dinâmicas visam aperfeiçoar processos tecnológicos, organizacionais e gerenciais internos 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997), assim como manter alinhamentos inconsistentes, 

permitindo que a empresa seja capaz de mudar frente a uma nova ameaça (O’REILLY; 

TUSHMAN, 2008). 

Nesse sentido, o desenvolvimento das capacidades dinâmicas é fundamental para a 

criação, extensão, atualização, proteção e manutenção da base de recursos especializados da 

empresa que atendam às necessidades dos clientes, criem valor em longo prazo e gerem um 

fluxo contínuo de inovações (TEECE, 2009). Além disso, tais capacidades permitem o 

equilíbrio de estratégias conflitantes e complementares que são fundamentais para o alcance e 

a sustentação da vantagem competitiva (KARRER; FLECK, 2015; MARCH, 1991; 

O’REILLY; TUSHMAN, 2008). 

 

 

2.1.3 Estratégias conflitantes e complementares 

 

A construção e a sustentação de vantagem competitiva, especialmente em ambientes 

incertos, exigem a adoção concomitante de estratégias, muitas vezes conflitantes e 

complementares. Nesse sentido, o desenvolvimento de capacidades dinâmicas, como a 

ambidestria, são fundamentais para equilibrar as diferentes atividades em situação de conflito 

(trade-off), as quais disputam os recursos e capacidades escassos da empresa 

(ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 2009). A ambidestria emergiu como tema subjacente na 

gestão da estratégia, a partir do trabalho seminal de March (1991), que definiu os conceitos de 

explotação e exploração. As atividades de refinamento, escolha, produção, eficiência, 

implementação e execução foram definidas como explotação; e as atividades de pesquisa, 

variação, riscos, experimentação, flexibilidade, descoberta e inovação foram definidas como 

exploração (MARCH, 1991). 

A estratégia de explotação está ligada a uma estrutura mecanicista (GUPTA et al., 

2006; O’REILLY; TUSHMAN, 2008), e representa maior valor para a sobrevivência em 

épocas de fermento (AFUAH, 1998). Porém, tais estruturas limitam o desenvolvimento das 

pessoas, fazendo com que as empresas percam contribuições criativas e inteligentes, 

desencorajando a iniciativa e gerando apatia, além de estimular a competição, em vez da 
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colaboração (MORGAN, 1996). Por sua vez, a estratégia de exploração está ligada às 

estruturas orgânicas (GUPTA et al., 2006; O’REILLY; TUSHMAN, 2008), com maior valor 

estratégico nas eras de mudança incremental (AFUAH, 1998). Portanto, empresas ambidestras 

que gerenciam simultaneamente ambas as estratégias, precisam desenvolver capacidades 

como o pensamento dialético, a multifuncionalidade, a diplomacia, a tolerância à 

ambiguidade, a mediação e a criatividade (PODMETINA et al., 2015). 

Então, embora conflitantes, percebe-se alto grau de complementariedade entre as 

estratégias, considerando que a eficácia global da empresa exige eficiência nos mercados 

atuais, simultaneamente com a preparação para novos mercados (JUDGE; BLOCKER, 2008). 

Enquanto a explotação garante a base de recursos para investimentos em novas tecnologias, a 

exploração favorece a sustentabilidade da empresa em longo prazo (KARRER; FLECK, 

2015; MARCH, 1991; O’REILLY; TUSHMAN, 2008). Essa eficácia exige também a 

recombinação dos recursos e capacidades da empresa na busca de saídas inovadoras (LI; 

SCHOENMAKERS; VANHAVERBEKE, 2006), e a conciliação de uma cultura responsável, 

com aquela que valoriza a inovação (JUDGE; BLOCKER, 2008).  

Resumindo, a explotação sem exploração aprisiona a empresa em resultados sub-

ótimos, e o inverso, gera custos de experimentação sem ganho de benefícios, colocando a 

empresa em risco (KARRER; FLECK, 2015; MARCH, 1991). Nesse sentido, a explotação é 

necessária para colher os resultados das inovações (VORHIES; ORR; BUSH, 2011) e operar 

com mais eficiência, oferecendo maior valor aos clientes (O’REILLY; TUSHMAN, 2004). 

Todavia, não deve excluir a exploração que gera novos conhecimentos (LEVINTHAL; 

MARCH, 1993) e explora novas tecnologias (O’REILLY; TUSHMAN, 2008). Por sua vez, o 

desequilíbrio entre as estratégias também pode ser prejudicial, por um lado a exploração 

excessiva pode prejudicar o desempenho da empresa, gerando mais variação do que 

efetivamente pode ser assimilado, e por outro lado, uma explotação excessiva pode reduzir as 

chances de sobrevivência da empresa em longo prazo (YANG; LI, 2011). 

Portanto, a grande questão está em como se destacar em ambas as estratégias, que são 

ao mesmo tempo conflitantes e complementares, para alcançar uma vantagem competitiva 

efetivamente sustentável em ambientes incertos. 
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2.1.4 Sustentação da vantagem competitiva 

 

Percebe-se que o alcance de vantagem competitiva está calcado na identificação, 

desenvolvimento, combinação e recombinação dos recursos e capacidades da empresa. Além 

disso, é fundamental a definição das estratégias que alinham tais recursos e capacidades com 

as oportunidades e ameaças do ambiente externo, agregando valor aos clientes, por meio do 

oferecimento de produtos e serviços, e garantindo a sobrevivência e o crescimento da 

empresa. Tais estratégias, muitas vezes conflitantes e complementares, exigem ainda o 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas, que permitam o seu gerenciamento, alcance e 

sustentação da vantagem competitiva, especialmente em ambientes incertos. 

Nesse sentido, cabe destacar a relevância da matriz produto-mercado (Figura 1), 

desenvolvida por Ansoff (1958) para a definição da estratégia. Em sua matriz, o autor define 

quatro estratégias básicas de crescimento: 

a) Penetração de mercado, que visa incrementar as vendas dos produtos atuais nos 

mercados atuais, por meio do incentivo, atração e conquista de clientes;  

b) Desenvolvimento de mercado, que se refere à introdução de produtos atuais em 

novos mercados;  

c) Desenvolvimento de produtos, que trata do lançamento de novos produtos no 

mercado atual; 

d) Diversificação, que procura novos produtos e mercados. 

 
 
Figura 1 – Grade de expansão produto-mercado  
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Fonte: Adaptada de Ansoff (1958) 

 

Combinando as estratégias definidas na Grade de Expansão Produto-mercado 

(ANSOFF, 1958), com os estudos mais recentes sobre a ambidestria (Figura 2), percebe-se 

que dentro do domínio do produto, a explotação enfatiza a valorização de recursos e 
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Explotação Exploração 

Exploração 

capacidades existentes, enquanto a exploração enfatiza o desenvolvimento de novos produtos, 

tecnologias e capacidades. Por sua vez, no domínio do mercado, a explotação enfatiza 

programas concebidos para reter e aumentar as compras de clientes atuais, enquanto a 

exploração enfatiza programas que atraem novos clientes (VOSS; VOSS, 2013). De forma 

sistêmica, dentro de domínios funcionais, a ambidestria do produto explota suas capacidades 

atuais, ao mesmo tempo em que explora suas novas capacidades, enquanto na ambidestria de 

mercado, a empresa explota os mercados existentes (tradicionais), ao mesmo tempo em que 

explora novos mercados (VOSS; VOSS, 2013). 

 

Figura 2 – Grade de expansão produto-mercado. Exploração e explotação 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado pelo autor (ANSOFF, 1958; VOSS; VOSS, 2013) 

 

Visto de outra maneira, enquanto a estratégia de explotação pura utiliza os recursos e 

capacidades de produtos e mercados existentes, a estratégia de exploração pura, utiliza os 

recursos e capacidades de produtos e mercados novos. Nesse contexto, as empresas podem 

atingir a ambidestria estratégica por meio da combinação de exploração e explotação em toda 

a empresa ou em apenas alguns domínios funcionais (O’REILLY; TUSHMAN, 2004; VOSS; 

VOSS, 2013). 

São possíveis também combinações interfuncionais sobrepostas (Figura 3), entre 

domínios de produtos e mercados que possibilitam a explotação das capacidades atuais do 

produto, com o objetivo de atrair novos mercados consumidores, o que corresponde a uma 

estratégia de desenvolvimento de mercados; ou ainda explorar novas capacidades dos 

produtos que têm como alvo os clientes atuais, correspondendo a uma estratégia de 

desenvolvimento de produtos (ANSOFF, 1958; VOSS; VOSS, 2013). 
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Figura 3 – Grade de expansão produto-mercado. Sobreposição 

 

 
 

Fonte: Adaptado pelo autor (ANSOFF, 1958; VOSS; VOSS, 2013) 

 

Portanto, a escolha de uma única estratégia (ANSOFF, 1958), em vez do 

desenvolvimento da ambidestria, que permite o equilíbrio entre a explotação e a exploração 

(MARCH, 1991; O’REILLY; TUSHMAN, 2004), pode comprometer a sobrevivência da 

organização em longo prazo. Nesse contexto, a ambidestria é considerada uma capacidade 

dinâmica que permite a adaptação da empresa e favorece a sua sobrevivência em longo prazo 

(TEECE, 2009), especialmente em ambientes incertos (CAO; ZHANG; XI, 2011; 

O’REILLY; TUSHMAN, 2013). Salienta-se que o desempenho superior depende da ênfase na 

adoção das estratégias que são complementares, e que produzem uma interação positiva, 

embora gerem também conflitos (trade-off) e tensões que devem ser equilibrados (VOSS; 

VOSS, 2013). Ressalta-se novamente que, os melhores resultados da ambidestria são 

percebidos nas empresas que atuam em ambientes incertos, considerando os altos custos 

envolvidos na sua implementação (O’REILLY; TUSHMAN, 2013). 

Nesse contexto, vários estudos empíricos corroboram essa relação positiva entre a 

ambidestria e o alcance de vantagem competitiva sustentável (BIRKINSHAW; GIBSON, 

2004; JANSEN et al., 2009). Esses estudos são consistentes com o ponto de vista dominante 

na literatura (HO; FANG; LIN, 2011). Por exemplo, em um estudo de casos múltiplos sobre a 

teoria chinesa de gestão, foi identificado um acoplamento interativo entre eficiência e eficácia 

(CAO; ZHANG; XI, 2011). Em outro estudo realizado com 140 empresas farmacêuticas, foi 

identificada uma associação positiva entre tipos específicos de equilíbrio e o desempenho da 

empresa (SABIDUSSI; LOKSHIN; DUYSTERS, 2015), considerando que os tipos 

específicos de equilíbrio entre estratégias conflitantes refletem na flexibilidade de adaptação 

da empresa (O’REILLY; TUSHMAN, 2013). Outro estudo ainda, realizado com empresas 
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americanas de manufatura revelou o efeito curvilíneo entre as estratégias de exploração e 

explotação, e o desempenho da empresa, cujo efeito seria moderado pela capacidade de 

absorção do conhecimento (ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 2009). 

Quanto ao equilíbrio entre as estratégias conflitantes, um estudo empírico envolvendo 

289 empresas chinesas demonstrou que o desempenho com novos produtos está relacionado 

com graus distintos de exploração e explotação, e esse equilíbrio seria moderado pela 

competitividade ambiental e pelo dinamismo ambiental (YANG; LI, 2011). Cabe citar ainda 

outro estudo realizado com 109 empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

de Taiwan, que demonstrou que a interação e o equilíbrio entre capacidades tecnológicas e de 

design, que embora conflitantes, influenciam positivamente na comercialização da tecnologia 

(HO; FANG; LIN, 2011). 

Entretanto, embora existam vários estudos que relacionam positivamente a ambidestria 

com o alcance de vantagem competitiva, ainda existem lacunas na literatura, especialmente 

quanto ao exame dos efeitos de fatores ambientais externos que exigem respostas adaptativas 

rápidas (YANG; LI, 2011). Percebe-se também a inexistência de um caminho único para a 

implementação da ambidestria, sendo que a situação ideal surge da criação de um contexto 

favorável (BIRKINSHAW; GIBSON, 2004), que considere o ambiente externo e o contexto 

organizacional, incluindo o tamanho e a maturidade da empresa (VOSS; VOSS, 2013). 

Portanto, a construção de vantagem competitiva em ambientes incertos exige a criação 

de sinergia no desenvolvimento e na aplicação de diferentes configurações de recursos e 

capacidades, assim como no seu alinhamento dinâmico com a estratégia (CAO; ZHANG; XI, 

2011). Nesse sentido, a inovação pode auxiliar as empresas no alcance dessa vantagem 

competitiva, apesar da incerteza, complexidade e conflitos envolvidos (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008; TIGRE, 2006), constructo que é abordado na sequência deste trabalho.  

 

 

2.1.5 Definição do constructo vantagem competitiva 

 

Para fins deste estudo, e conforme a literatura investigada, no âmbito interno a 

vantagem competitiva é alcançada por meio da combinação de recursos e capacidades, desde 

que eles sejam ao mesmo tempo, insubstituíveis, não imitáveis, raros e valiosos. No âmbito 

externo, a vantagem competitiva é alcançada pelo posicionamento favorável em relação aos 
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concorrentes e pela oferta de maior valor aos clientes. As categorias indicativas da vantagem 

competitiva estão detalhadas nos procedimentos metodológicos. 

 

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

A inovação pode ser definida como a implementação de um produto ou serviço novo 

ou significativamente melhorado (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005). De forma mais abrangente, ela pode 

representar o uso de novo conhecimento para oferecer um novo produto ou serviço que os 

consumidores querem, representando a combinação da invenção com a sua comercialização 

(AFUAH, 1998). Nesse sentido, a inovação é mais do que a simples concepção de uma nova 

ideia, exigindo também o desenvolvimento do seu uso prático (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008). A inovação pode ser definida, ainda, como o processo de destruição criativa, ou seja, a 

realização de novas combinações e associações de rotinas por meio da experimentação e da 

busca heurística (SCHUMPETER, 1950). Em outras palavras, a inovação representa a 

combinação de fragmentos de conhecimentos existentes para a criação de nova solução, 

consistindo em um método criativo de obter novas aplicações para o conhecimento existente 

(ZILBER et al., 2008).  

Portanto, a inovação transcende o simples desenvolvimento de novos produtos e 

serviços, representando a criação de um novo valor substancial para os clientes e para a 

empresa, mudando criativamente uma ou mais dimensões do modelo de negócio 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006). Nesse contexto, a inovação envolve 

complexidades e incertezas que precisam ser equilibradas para que os seus benefícios possam 

ser capturados pela empresa. Tais complexidades e incertezas estão presentes nos tipos de 

inovação, no contexto organizacional e nas estratégias conflitantes e complementares que 

precisam ser conciliadas para o alcance e sustentação da vantagem competitiva. 

 

 

2.2.1 Tipos de inovação 

 

Basicamente as inovações podem ser classificadas em dois tipos: produto, que inclui 

bens e serviços; e processo, que inclui a adoção de métodos de produção novos ou 
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significativamente melhorados (ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005). Outra forma de inovação é a administrativa 

ou organizacional, relacionada à estrutura, processos administrativos, práticas de gestão e 

orientações estratégicas (AFUAH, 1998; BIRKINSHAW; BARSOUX, 2011; 

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005). 

Com relação ao tipo de conhecimento exigido, as inovações podem ser classificadas ainda 

em: componentes ou arquitetônica (HENDERSON; CLARK, 1990). A inovação arquitetônica 

se refere à capacidade de utilizar o conhecimento sobre componentes, combinando diferentes 

correntes tecnológicas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Cabe salientar, que o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, 

classificados como inovações técnicas ou tecnológicas (AFUAH, 1998), constituem apenas a 

ponta do iceberg. Também são consideradas inovações aquelas transformações que ocorrem 

ao longo da cadeia de valor da empresa e a criação de novos modelos de negócio 

(BIRKINSHAW; BARSOUX, 2011; CHESBROUGH, 2010). Tais inovações podem ser 

classificadas como: mercado ou posição, que se refere à mudança no contexto no qual os 

produtos são introduzidos, quanto aos canais de distribuição, expectativa de clientes, 

preferências e necessidades (AFUAH, 1998; BIRKINSHAW; BARSOUX, 2011; TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008); e paradigma, que se refere à mudança nos modelos mentais 

subjacentes os quais orientam o que a empresa faz (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

Nesse contexto, cabe salientar que a inovação em produtos, serviços e processos, 

também chamada de inovação estrutural, continua sendo importante para a manutenção da 

competitividade. Todavia, um alto nível de proficiência na inovação estrutural tende a gerar 

retornos decrescentes pela ausência de compromisso compartilhado (SIMANIS; HART, 

2011). Portanto, o equilíbrio entre a inovação estrutural e a maneira como a inovação é 

praticada, chamada também de inovação estratégica ou incorporada, é a plataforma que 

permite o crescimento em longo prazo e a renovação corporativa, servindo de base duradoura 

para a vantagem competitiva (SIMANIS; HART, 2011). 

 

 

2.2.1.1  Inovação do modelo de negócio 

 

Em razão da sua importância, ênfase particular é dispensada à inovação do modelo de 

negócio. O desenvolvimento de novos modelos de negócio, também chamado de inovação 
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estratégica ou inovação incorporada, busca a identificação de potenciais clientes e a mudança 

na arquitetura da cadeia de valor, com o objetivo de capturar os benefícios e garantir o êxito 

da inovação (BONAZZI; ZILBER, 2014; CHESBROUGH, 2010; CHESBROUGH; 

ROSENBLOOM, 2002; GOVINDARAJAN; TRIMBLE, 2011). 

Nessa perspectiva, os benefícios da inovação são compartilhados com todos os atores 

da cadeia de valor, incluindo fornecedores, consumidores e inovadores complementares 

(AFUAH, 1998). Portanto, a inovação do modelo de negócio contribui para a construção de 

uma identidade compartilhada entre a empresa e a comunidade, fomentando o senso de 

responsabilidade e o engajamento das partes interessadas, sustentando a colaboração e a 

aprendizagem, com reflexos positivos no crescimento e sucesso da empresa 

(CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; SIMANIS; HART, 2011). 

Porém, competir com novos e disruptivos modelos de negócio desenvolvidos pelos 

concorrentes exige equilíbrio, coragem e visão (CHESBROUGH, 2011). Um estudo com 65 

empresas que enfrentaram modelos de negócio disruptivos revelou que 42 (65%) falharam ao 

lidar com mercados e clientes muito diferentes (MARKIDES; OYON, 2011). Em outro 

estudo com grandes empresas de TIC, foi percebido que o desafio atual não vem dos 

concorrentes que oferecem os mesmos tipos de produtos, mas de empresas que inovam em 

modelos de negócio (TIGRE; NORONHA, 2013). Portanto, competir com modelos de 

negócio disruptivos exige o gerenciamento do modelo de negócio atual, simultaneamente com 

o gerenciamento do novo modelo desenvolvido, os quais são inerentemente conflituosos 

(MARKIDES; OYON, 2011). O modelo existente pode continuar desempenhando papel 

importante e o equilíbrio entre os dois modelos pode ser a única alternativa que garanta a 

sobrevivência da empresa (CHESBROUGH, 2011; MARKIDES; OYON, 2011). 

Nesse contexto, enquanto a estratégia da empresa tende a ser única, representando o 

plano consciente que busca o alinhamento da empresa com as oportunidades e ameaças do 

ambiente (ANSOFF, 1958), o modelo de negócio é amplo e variado, ou seja, adaptável às 

características do mercado (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). Todavia, a inovação 

no modelo de negócio enfrenta barreiras em razão do forte viés cognitivo presente no modelo 

existente, originado pela cultura organizacional e pelas incertezas quanto ao novo modelo, 

sendo que a superação destas barreiras exige a efetivação de ações, a modelagem de cenários 

e a experimentação, todas sustentadas por uma forte liderança (CHESBROUGH, 2010). 
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2.2.2 Contexto organizacional 

 

Um contexto organizacional favorável é fundamental para o êxito da inovação. Além 

da combinação dos recursos e capacidades da empresa, componentes como a estratégia, a 

estrutura e a cultura organizacional, precisam estar alinhados para que a empresa garanta sua 

sobrevivência e sucesso em um ambiente incerto. 

Os diversos aspectos que envolvem a estratégia já foram bastante discutidos no 

constructo anterior e serão novamente abordados no próximo tópico. Todavia, quanto à 

inovação, podemos ressaltá-los no que se refere à posição de entrada no mercado, sendo 

classificada em: ofensiva ou pioneirismo, que enfrenta muitas dificuldades iniciais, e precisa 

ter como capacidade fundamental o desenvolvimento de produtos; defensiva ou seguidor 

rápido, que lança produtos com erros corrigidos, características aprimoradas ou custos 

reduzidos, e tem como ponto forte a comercialização e a fabricação; e a oportunista, que 

procura atender nichos de mercado (AFUAH, 1998; COOL; COSTA; DIERICKX, 2002; 

TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; TIGRE, 2006). 

No que se refere à estrutura organizacional para a inovação, as configurações 

adhocrata (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010) e matricial (MORGAN, 1996), 

são citadas como as mais adequadas em razão da sua flexibilidade. Porém, a combinação das 

partes organizacionais por meio da estrutura, visando organizar os recursos e evitar o 

comportamento aleatório, sempre carrega forte tendência para a inércia (HALL, 2004; ITO; 

ROSE, 2004). A estrutura organizacional é influenciada também pelo contexto interno da 

empresa, como a cultura, tecnologia e tamanho, e também pelo contexto externo como o 

ambiente físico e social, assim como pelas características da cultura nacional (HALL, 2004). 

Além da estratégia e da estrutura, outro fator fundamental para a criação de um 

ambiente positivo para a inovação é a cultura organizacional. É necessário o fomento de uma 

cultura que favoreça a interação entre as pessoas, permitindo a livre expressão das ideias, e 

estimulando o revezamento entre equipes e tarefas por meio de grupos de discussão e rodízio 

de funcionários (ZILBER et al., 2008). É importante também o oferecimento de espaços 

adequados e o desenvolvimento de processos formais de interdisciplinaridade, para que 

indivíduos de diferentes áreas possam criar relacionamentos informais (NAHAPIET; 

GOSHAL, 1998). Nesse sentido, o reconhecimento e o status pelo esforço podem atuar como 

motivadores poderosos para o fomento da cultura da inovação (BIRKINSHAW; BARSOUX, 



32 

 

2011). Uma cultura inovadora estimula a contribuição dos indivíduos e o enfrentamento de 

desafios normalmente considerados impossíveis (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Portanto, o contexto organizacional, juntamente com a combinação dos recursos e 

capacidades da empresa, são peças chave no processo da inovação, representando a diferença 

entre o fracasso e o sucesso da implementação das novas ideias e a construção de vantagem 

competitiva. Nesse sentido, o sucesso da inovação depende de fontes técnicas como pessoal, 

equipamentos, conhecimento e dinheiro, juntamente com as competências adequadas para 

combiná-las. E essa combinação deve ser realizada de forma contínua, visando garantir um 

crescimento sustentado (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

 

 

2.2.3 Estratégias para a inovação 

 

Percebe-se que a inovação é um negócio arriscado por natureza, imerso em conflitos e 

tensões paradoxais. Nesse sentido, na sequência, dar-se-á atenção especial a dois desses 

conflitos, a inovação incremental versus inovação radical; e a inovação fechada versus a 

inovação aberta. Tais estratégias, embora conflitantes, possuem alto grau de 

complementariedade quando bem conduzidas, e alcançar o equilíbrio entre elas consiste no 

grande desafio das empresas, especialmente daquelas que atuam em ambientes incertos. 

 

 

2.2.3.1  Inovação incremental x inovação radical 

 

Um dos desafios inerentes ao processo da inovação está relacionado ao equilíbrio da 

inovação incremental e da inovação radical. A primeira dificuldade reside na definição do 

grau de novidade da inovação, seja ela de produto, serviço, processo ou modelo de negócio, o 

qual é sempre relativo aos olhos de quem vê (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Ou seja, 

não existem parâmetros totalmente objetivos que permitam uma classificação precisa da 

inovação quanto ao seu grau de novidade, desde a incremental até a radical. 

Nesse sentido, o Manual de Oslo foi elaborado a partir da necessidade de definição de 

parâmetros que permitam a identificação e a mensuração das inovações, por meio do 

estabelecimento de padrões que possibilitem a comparação entre empresas, indústrias e países 

(ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
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2005). Como premissa, o Manual define que um bem ou serviço para ser considerado 

tecnologicamente novo precisa apresentar características ou usos pretendidos diferentes 

daqueles já produzidos. E por exclusão, o Manual define ainda que as mudanças 

insignificantes, que não envolvem grau suficiente de novidade; assim como as melhorias 

criativas, que alteram apenas características estéticas ou qualidades subjetivas do bem ou 

serviço; não devem ser consideradas como uma inovação (ORGANIZAÇÃO PARA 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005).  

Alinhados com a definição de novidade dada pelo Manual de Oslo, autores buscam 

parâmetros para mensurar o grau dessa novidade.  Por um lado, a inovação incremental ocorre 

quando o conhecimento necessário para oferecer um produto é construído a partir do 

conhecimento existente (AFUAH, 1998). Ela acontece quando fazemos o que já sabemos, 

mas de forma aprimorada, construindo rotinas eficazes (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

A inovação incremental pode ser definida também como a combinação criativa entre técnicas, 

ideias ou métodos (ZILBER et al., 2008).  

Por outro lado, a inovação radical ocorre quando o conhecimento tecnológico 

necessário para explorar a inovação é muito diferente do conhecimento existente, tornando-o 

obsoleto (AFUAH, 1998). Esse tipo de inovação ocorre quando os padrões de comportamento 

do consumidor são significativamente alterados (CHRISTENSEN; OVERDORF, 2002). As 

inovações radicais transformam a forma como vemos as coisas, e exigem um novo conjunto 

de práticas, podendo destruir setores inteiros (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Nesse 

sentido, a ameaça representada pelas inovações radicais faz com que as empresas se 

concentrem em inovações incrementais, em vez de se arriscarem em inovações que destroem 

competências (TEECE, 2009). 

Portanto, outra dificuldade para o conflito da inovação incremental e inovação radical 

é quanto à definição do seu ponto de equilíbrio. A inovação radical, isoladamente, tende a 

demonstrar resultados fracos e ineficientes, em razão do seu baixo grau de refinamento e 

desenvolvimento nos estágios iniciais (CRUICKSHANK, 2010). Nesse sentido, somente o 

processo contínuo da inovação incremental fará com que os novos produtos, serviços ou 

processos demonstrem toda a sua eficácia e funcionalidade, agregando valor ao mercado 

(CRUICKSHANK, 2010). Ou seja, enquanto a inovação incremental visa lucros estáveis em 

vez de investimentos e esforços incertos; a inovação radical visa gerar novos lucros e 

melhorar as chances globais em longo prazo da empresa (KARRER; FLECK, 2015). 
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Nesse contexto, vários estudos demonstram que a eficácia global da empresa exige 

que ela, ao mesmo tempo, seja eficiente nos mercados atuais, por meio da inovação 

incremental, e esteja preparada para novos mercados, por meio da inovação radical (GUPTA 

et al., 2006; JUDGE; BLOCKER, 2008; LI; LIN; CHU, 2008; LI; SCHOENMAKERS; 

VANHAVERBEKE, 2006; O’REILLY; TUSHMAN, 2004). Como exemplo do sucesso do 

equilíbrio desse conflito, um estudo com empresas desenvolvedoras de software identificou 

impacto positivo no sucesso de projetos daquelas que atuavam simultaneamente com 

manutenção e correção, que representam inovações incrementais, e também  no 

desenvolvimento de novas funcionalidades, inovações radicais, integrando tais atividades por 

meio de mecanismos de coordenação que garantiam coesão interna e centralidade 

(TEMIZKAN, 2012). Em outro exemplo, um estudo realizado com 227 empresas de alta 

tecnologia de Taiwan identificou que as empresas que perseguem inovações incrementais e 

radicais, simultaneamente, são mais eficazes que aquelas com foco mais estreito (LI; LIN; 

CHU, 2008).  

Portanto, o equilíbrio da inovação incremental e inovação radical representa um 

desafio para as empresas, e exige tempo e recursos, pois se baseia na criação de uma cultura 

que favoreça a inovação, estimulando maior nível de colaboração e transparência 

(HEUBLEIN, 2012). Nesse sentido, estudos demonstram que a solução para alcançar esse 

equilíbrio estaria na inovação aberta (CHESBROUGH; CROWTHER, 2006). Porém, 

salienta-se que a inovação aberta, apesar das inúmeras vantagens frente ao contexto atual, não 

representa a solução para todos os problemas, pois também está imersa em inúmeros conflitos 

e tensões paradoxais. 

 

 

2.2.3.2  Inovação fechada x inovação aberta 

 

A inovação decorre basicamente da evolução tecnológica, da necessidade dos clientes, 

da intensidade da competição (ZILBER et al., 2008), ou ainda, dos custos dos fatores de 

produção (TIGRE, 2006). Porém, a sobrevivência e o crescimento em mercados altamente 

competitivos dependem cada vez mais da ascensão das atividades em rede e da inovação 

aberta que é impulsionada pelos vínculos e conexões entre organizações, universidades, 

institutos de pesquisa, financiadoras e outros órgãos institucionais (TIDD; BESSANT; 
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PAVITT, 2008). Tais mudanças representam outro desafio para as empresas, no que se refere 

ao equilíbrio da inovação fechada e da inovação aberta.  

Os modos tradicionais de inovação (fechada), que visam à gestão dos custos de 

transação, a minimização da dependência do contexto e a construção da capacidade de 

absorção baseada em P&D e parcerias, não serão extintos, mas sua importância tende a ser 

reduzida (BENNER; TUSHMAN, 2015). Tais modelos baseados nos mecanismos de proteção 

intelectual (patentes), que presumem autossuficiência, estão propensos a perder oportunidades 

que estejam fora dos negócios atuais da empresa e que exijam a combinação com tecnologias 

externas (CHESBROUGH, 2003). Além disso, a dificuldade de controlar as ideias internas e 

os direitos de propriedade, assim como a crescente disponibilidade de capital de risco privado, 

têm reduzido as chances de sucesso da inovação fechada (CHESBROUGH, 2003). Quanto à 

proteção legal da inovação, cabe salientar ainda os obstáculos oriundos da burocracia 

envolvida, especialmente nos países emergentes como é o caso do Brasil, no qual o processo 

de patenteteamento pode levar até nove anos, o que desestimula a produção tecnológica do 

país (ESTRELLA; BATAGLIA, 2013).  

Nesse contexto, mudanças fundamentais na natureza da inovação, que se tornou mais 

barata e acessível ao longo da última década, em razão do aumento da modularização de 

produtos e serviços, e à forte queda nos custos da Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), empurraram o lócus da inovação para fora dos limites da empresa, fenômeno chamado 

de inovação aberta (BENNER; TUSHMAN, 2015; O’REILLY; TUSHMAN, 2013). Nesse 

sentido, a revolução digital contribuiu muito para a mudança no processo da inovação, 

permitindo agilidade na medição, experimentação, partilha e replicação das inovações 

(HOPKINS, 2011), e facilitando o acesso às informações tecnológicas pelas pequenas 

empresas (TIGRE, 2006). Como exemplo, uma pesquisa com gerentes e diretores de 12 

empresas dinamarquesas identificou o importante papel da TIC como facilitador da gestão de 

fontes internas e externas de inovação (SCUPOLA, 2014). A revolução digital possibilitou 

também a inovação em serviços, por meio da redução de custos e infraestrutura de suporte, 

atuando em diferentes papeis, conforme a orientação estratégica para a inovação adotada pela 

empresa (SCUPOLA, 2014). 

Baseada nesses argumentos, a inovação aberta tem sido considerada o novo paradigma 

para a compreensão da inovação (CHESBROUGH, 2006). Ela vai além de um software de 

fonte aberta (open source), com o qual é erroneamente confundida (CRUICKSHANK, 2010). 

A inovação aberta permite a expansão da capacidade de inovação da empresa, baseada na 
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recombinação dos recursos e capacidades existentes (ENKEL; GASSMANN; 

CHESBROUGH, 2009). Nesse sentido, a descoberta de combinações de características do 

produto ou serviço cria vantagem competitiva (ALMIRALL; CASADESUS-MASANELL, 

2010), considerando que as necessidades dos clientes são muito variadas e pouco 

compreendidas (BOUDREAU; LAKHANI, 2011).  

Salienta-se também, o resultado de estudos que apontam para o efeito positivo da 

inovação aberta no desempenho superior e alcance de vantagem competitiva. Por exemplo, 

um estudo com 304 empresas de Taiwan identificou que a inovação aberta resulta no 

desempenho superior, tendo a aprendizagem como variável mediadora (CHENG; SHIU, 

2015). Outro estudo, com 218 empresas de Taiwan demonstrou que, a inovação aberta reforça 

os efeitos positivos da capacidade de inovação, principalmente quanto à inovação radical 

(CHENG; CHEN, 2012). Além disso, a inovação aberta estimula o desenvolvimento 

econômico e social. Na inovação aberta o reconhecimento da inovação é liderado pelos 

usuários e não pelos profissionais da inovação, o que contribui para a sua democratização por 

meio da invenção coletiva (CRUICKSHANK, 2010). Como exemplo, um estudo com 123 

gerentes de projeto na Tailândia identicou impacto significativo da inovação aberta no bem 

estar da população e no desenvolvimento regional (WEBER et al., 2013). 

Nesse contexto, a inovação aberta tem se mostrado tão importante quanto à produção e 

propriedade do conhecimento, defendida pela inovação fechada (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008). Na perspectiva da inovação aberta, as ideias internas podem ser trocadas ou doadas 

com parceiros (CHESBROUGH, 2006). Esse novo paradigma da inovação representa o uso 

intencional de entradas e saídas de conhecimento para acelerar internamente a inovação e 

expandir os mercados para sua utilização (CHESBROUGH, 2006). Nas atividades de entrada, 

os recursos e capacidades da empresa são necessários para obter e explorar o conhecimento de 

parceiros externos, com o objetivo de enriquecer a própria base de conhecimento, assim como 

alavancar a descoberta de outros conhecimentos (CHESBROUGH; CROWTHER, 2006; 

ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009).  

Por sua vez, as atividades de saída têm com objetivo a utilização de empresas externas 

para a comecialização de ideias internas, por meio do licenciamento, venda, alianças, cisão ou 

criação de novas empresas (CHENG; SHIU, 2015; CHESBROUGH; CROWTHER, 2006; 

ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009). Entretanto, os efeitos das atividades de 

entrada e saída muitas vezes são opostos. Enquanto as atividades de entrada focam na 
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inovação radical, as atividades de saída focam na inovação incremental, e sua interação pode 

ser contraprodutiva (CHENG; SHIU, 2015). 

Ressalta-se ainda, que as atividades de saída da inovação aberta estão estreitamente 

vinculadas à seleção do modelo de negócio, que seja mais adequado para capturar os 

benefícios da inovação (CHESBROUGH, 2011; CHESBROUGH; CROWTHER, 2006). Ou 

seja, a inovação aberta pode ser considerada um modelo de negócio que permite práticas 

rentáveis e sustentáveis que utilizam o compartilhamento de ideias e informações para 

maximizar o potencial inovador (CRUICKSHANK, 2010). Muitas vezes o proprietário da 

inovação não consegue descobrir sozinho a melhor maneira de levar sua ideia ao mercado, ou 

ainda, hesita em iniciar experimentos que coloquem em risco a reputação da marca. Nesse 

sentido, eles buscam apoio de outras empresas que possuam diferentes recursos, capacidades, 

posições de mercado e história, ou seja, que consigam olhar para as mesmas oportunidades de 

forma diferente (CHESBROUGH, 2011). 

Ainda como vantagens, a inovação aberta permite que empresas com poucos recursos 

possam competir em mercados dinâmicos, considerando o compartilhamento dos riscos 

inerentes (CHESBROUGH; CROWTHER, 2006; JARVENPAA; WERNICK, 2011). Ela 

favorece também o gerenciamento de grande quantidade de conhecimento (CHESBROUGH, 

2006). Em contrapartida, a inovação aberta aumenta os custos de coordenação, considerando a 

necessidade de cooperação entre vários fornecedores e complementadores, com objetivos 

divergentes, que podem restringir a capacidade da empresa para estabelecer a trajetória 

tecnológica do produto (ALMIRALL; CASADESUS-MASANELL, 2010). Como desafio 

também para essas empresas, existe a síndrome do “não inventado aqui”, e a manutenção do 

compromisso por tempo suficiente para perceber os benefícios da inovação aberta e evitar 

oportunismos (CHESBROUGH; CROWTHER, 2006). Outro obstáculo para o êxito da 

inovação aberta está na dificuldade de transferência e absorção do conhecimento. A captura 

dos seus benefícios exige uma boa gestão do conhecimento tácito e uma suficiente capacidade 

de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990; CRUICKSHANK, 2010; VOLBERDA; FOSS; 

LYLES, 2010). 

Considerando então as vantagens e desvantagens da inovação aberta e da inovação 

fechada, sugere-se que seu uso seja seletivo (BIRKINSHAW; BARSOUX, 2011; 

CRUICKSHANK, 2010). Por um lado, a inovação fechada não atende as crescentes 

exigências dos ciclos de inovação mais curtos e do menor tempo de mercado, e por outro 

lado, a demasiada abertura pode impactar negativamente o sucesso da inovação em longo 
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prazo, em razão da perda do controle e das competências essenciais (ENKEL; GASSMANN; 

CHESBROUGH, 2009). Como exemplo, em uma analogia dos negócios com o esporte, um 

estudo sobre a liga de futebol australiana demonstrou que equipes bem sucedidas por longo 

tempo, podem cair na armadilha da inovação fechada, focando apenas nos resultados de curto 

prazo (KRIZ; KRIZ; VOOLA, 2014).  

Nesse sentido, o grau de abertura deve estar relacionado com a estratégia, cultura, 

estrutura, recursos e capacidades da empresa (ENKEL; BADER, 2012). Além disso, empresas 

que dependem de ideias internas, que têm reduzida mobilidade da mão de obra e pouco 

capital de risco, e cujo custo de aquisição da tecnologia é maior que o custo de 

desenvolvimento, não perceberão os benefícios da inovação aberta (CHENG; CHEN, 2012; 

CHESBROUGH, 2003). Portanto, encontrar o equilíbrio adequado entre a inovação fechada e 

a inovação aberta consiste em mais um desafio para as empresas (ALMIRALL; 

CASADESUS-MASANELL, 2010; ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009). 

Entretanto, a combinação e o equilíbrio entre fontes internas e externas de tecnologia e 

conhecimento são essenciais para o alcance e sustentação da vantagem competitiva 

(ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 2009).  

 

 

2.2.4 Definição do constructo inovação 

 

Também para fins deste estudo, com base no referencial teórico adotado, o constructo 

inovação é definido como o desenvolvimento de novos produtos, serviços, métodos, 

processos ou modelos de negócio que representem a criação de um novo valor substancial 

para os clientes e para a empresa. As categorias indicativas do constructo inovação estão 

detalhadas nos procedimentos metodológicos. 

 

 

  



39 

 

3 ÂMBITO DA PESQUISA 

 

Para verificar como a inovação conduz ao alcance de vantagem competitiva, definido 

como objetivo principal deste trabalho, foi realizada uma investigação teórica, e também uma 

pesquisa empírica com pequenas empresas criadas em Parques Tecnológicos e Incubadoras 

brasileiros. O âmbito da pesquisa é justificado, pois tais empresas estão focadas na inovação, 

que é o principal objetivo das estruturas de apoio que as originaram, as quais oferecem 

suporte a empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-

las em empreendimentos de sucesso (AUDY; PIQUÉ, 2016). 

Incubadoras são ambientes preparados para a instalação de empresas de tecnologia, 

oferecendo infraestrutura, capacitação e suporte gerencial, orientando os empreendedores 

sobre aspectos administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos, entre outras questões 

essenciais ao desenvolvimento de uma empresa (ANPROTEC-ABDI, 2007; AUDY; PIQUÉ, 

2016). Os Parques Tecnológicos, por sua vez, constituem complexos produtivos industriais e 

de serviços de base científico-tecnológica, são ambientes planejados, têm caráter formal, 

concentrado e cooperativo, agregando empresas cuja produção se baseia em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). 

Parques e Incubadoras integram diversos atores em um mesmo ambiente, visando 

estimular a expansão do conhecimento e o desenvolvimento regional e nacional, além de 

atuarem como instrumentos para a transferência de tecnologia, criação e atração de empresas 

com alto valor agregado (ANPROTEC-ABDI, 2007). A proximidade geográfica e tecnológica 

proporcionada pelos ambientes colaborativos dos Parques e Incubadoras é muito importante 

para a transmissão do conhecimento e tecnologia, estimulando a atividade inovadora 

(MALERBA; LUISA; MONTOBBIO, 2013). 

No Brasil, o surgimento e a consolidação de Parques Tecnológicos e Incubadoras de 

Empresas ocorreram a partir do investimento público e de medidas de incentivo à inovação e 

à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, introduzidas na legislação 

brasileira a partir de 2004 (BRASIL, 2004), as quais foram revisadas recentemente pelo 

marco legal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2016). Outro marco 

importante na inovação brasileira ocorreu bem antes, em 1987, durante o primeiro Seminário 

Internacional de Parques Tecnológicos realizado no Rio de Janeiro (RJ), quando surgia a 
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Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(ANPROTEC), que passou a representar não só as Incubadoras de Empresas, mas todo e 

qualquer mecanismo de promoção do empreendedorismo inovador no Brasil (ANPROTEC-

ABDI, 2007; ARANHA, 2016). 

O processo linear de incubação das empresas brasileiras, com critérios de seleção, 

tipos de apoio e graduação, apresenta três distintas fases (Figura 4): pré-incubação, incubação 

e pós-graduação (ARANHA, 2016).  

 

Figura 4 – Processo de incubação 

 

Fonte: Aranha (2016) 

 

De acordo com um estudo realizado em 2016 pela ANPROTEC em parceria com o 

SEBRAE, o Brasil possuía 369 Incubadoras em operação, que abrigavam 2.310 empresas 

incubadas e 2.815 empresas graduadas, gerando 53.280 postos de trabalho. O faturamento das 

empresas apoiadas por Incubadoras ultrapassava os R$ 15 bilhões. Do total de empresas 

incubadas, ressalta-se que 96% estavam enquadradas como micro e pequenas empresas, e no 

caso das empresas graduadas, esse percentual era de 85,9%. Tais dados reafirmam o caráter 

local de atuação e contribuição para a dinâmica econômica dos mercados onde estes negócios 

estão inseridos (AUDY; PIQUÉ, 2016). 

Outro dado importante dessas estruturas para o desenvolvimento local é a quantidade 

de empregos gerados por empreendimento. Um total de 82,3% das empresas incubadas gera 

até quatro empregos, enquanto que para as graduadas esse percentual é de 64,6%, conforme 

detalhado no Quadro 1 (ANPROTEC; SEBRAE, 2016). 
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Quadro 1 – Distribuição das empresas incubadas e graduadas  

 
Incubadas Graduadas 

Quantidade % Quantidade % 
Pelo porte     
Micro e pequenas empresas 2.218 96,0% 2.418 85,9% 
Médias e grandes empresas 92 4,0% 397 14,1% 
     

Pelo número de empregados     
Até 4 empregados 1.901 82,3% 1.819 64,6% 
De 5 a 49  400 17,3% 909 32,3% 
De 50 a 499 9 0,4% 79 2,8% 
Acima de 499 0 0,0% 8 0,3% 

Fonte: Anprotec e Sebrae (2016) 

 

Nesse contexto, os Parques Tecnológicos e as Incubadoras promovem a integração dos 

diversos atores que participam do processo da inovação, e estão representados no modelo da 

Quádrupla Hélice (Figura 5). Sendo que a primeira hélice tem foco nas relações e interações 

entre a universidade e os ambientes científicos, a segunda é composta pelo meio empresarial e 

a terceira representa os diferentes níveis de governo. Abordagens mais recentes incorporam 

ainda a sociedade – pessoas (cidadãos) – como uma quarta hélice (AUDY; PIQUÉ, 2016).  

 

Figura 5 – Quádrupla hélice 

        

Fonte: Audy e Piqué (2016) 

 

Portanto, a inovação é gerada pelas dinâmicas próprias (internas) de cada hélice e 

pelas relações e interações entre as hélices, criando, em suas intersecções, ambientes híbridos 

em contínua evolução. Dessa forma, os atores trabalham em espaços propícios à inovação, 

criando ambientes característicos da nova economia baseada no conhecimento (AUDY; 

PIQUÉ, 2016). Nesse sentido, os Parques Tecnológicos e as Incubadoras atuam como 
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promotores da cultura da inovação, da competitividade e da capacitação empresarial, 

fundamentados na transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar 

a produção de riqueza e estimular o desenvolvimento regional e nacional (ANPROTEC-

ABDI, 2007).  

Então, para a seleção das empresas pesquisadas, foram definidos dois Parques 

Tecnológicos e Incubadoras de Empresas localizados na região sul do Brasil, que são a 

Fundação Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI) em Foz do Iguaçu no estado do Paraná, e o 

Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região (INOVAPARQ) em Joinville, no 

estado de Santa Catarina. Na sequência, são apresentadas informações sobre os referidos 

Parques Tecnológicos e Incubadoras. 

 

 

3.1 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU 

 

A primeira Incubadora de Empresas selecionada para este estudo de casos múltiplos 

integra a Fundação Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI), que foi criado em 2003, e está 

localizado na cidade de Foz do Iguaçu, oeste do estado do Paraná. O Parque Tecnológico 

ITAIPU é mantido por uma instituição pública binacional, que atua no ramo de geração de 

energia elétrica. Instalado em uma área de 75,54 hectares, o Parque é um espaço que reúne 

Instituições de Ensino, empresas e Institutos de Pesquisa, além da fundação, que é a entidade 

sem fins lucrativos, responsável pela sua gestão. O território de atuação do Parque 

compreende 54 municípios (PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU, 2015). 

Quando foi implantado, o Parque tinha apenas 230 pessoas envolvidas em atividades 

de educação, pesquisa e negócios. Em uma década esse número aumentou para 5.433 pessoas. 

Para acompanhar esse crescimento, a área construída passou de três mil para 45.677 m2, em 

2014. Em 2015, 411 empregados, 25 estagiários e 16 aprendizes compuseram o quadro da 

fundação que administra o Parque. No mesmo ano, 182 bolsistas e 91 voluntários atuaram em 

projetos técnicos do Parque (PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU, 2015).  

Em 2015, o espaço físico do Parque foi habitado por três universidades, nove 

instituições de pesquisa e agências de desenvolvimento nacionais e internacionais, 26 

empresas privadas e 55 laboratórios e centros de pesquisa. Entre os projetos desenvolvidos e 

apoiados pelo Parque destacam-se as pesquisas sobre o hidrogênio, as baterias de sódio e o 

biogás. Na área de inovação e negócios, em 2015, 14 empresas foram apoiadas, sendo nove 
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incubadas e cinco condôminas. Juntos, esses empreendimentos apresentaram 90 postos de 

trabalho. O faturamento dessas empresas superou R$ 4,8 milhões, 20% a mais do que o 

registrado em 2014. Além disso, foram investidos R$ 261 mil em projetos de P&D (PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU, 2015).  

A Incubadora de Empresas do Parque, por sua vez, ofereceu suporte para 18 projetos 

em 2015, durante a fase de pré-incubação, com a intenção de gerar seis novas empresas 

incubadas em 2016 (PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU, 2015). Em 2016 o Parque 

mantinha 10 empresas incubadas, nos setores de tecnologia, gastronomia, mobilidade, 

construção civil, telecomunicações e biotecnologia. 

 

 

3.2 PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE JOINVILLE E REGIÃO  

 

A segunda Incubadora de Empresas, selecionada para a pesquisa de campo integra o 

Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região (INOVAPARQ), que foi implantado 

em 2008, e está localizado na cidade de Joinville, norte do estado de Santa Catarina. A partir 

da aquisição de uma área de 187.000 m2, o INOVAPARQ nasceu com o objetivo de oferecer 

ambientes propícios para a prática da inovação, demanda que tem aumentado cada vez mais 

no norte catarinense. O projeto é mantido pela Fundação Educacional da Região de Joinville 

(FURJ) e gerenciado por duas instituições de ensino: Universidade da Região de Joinville 

(UNIVILLE); e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (INOVAPARQ, 2017). 

A parceria busca consolidar uma rede de cooperação para o desenvolvimento 

tecnológico sustentável de Joinville e região aproximando academia, empresas e governo, de 

forma a estimular e apoiar o empreendedorismo inovador. O INOVAPARQ oferece suporte e 

orientação para a prática de ideias tecnológicas que podem gerar produtos, processos ou 

serviços inovadores. O Parque faz isso por meio de parcerias com universidades, empresas e 

governos, buscando o desenvolvimento sustentável de Joinville e região e a realização de 

projetos em nível nacional e internacional (INOVAPARQ, 2017). 

O programa é focado na inovação aberta para o desenvolvimento do 

empreendedorismo, na busca por talentos e na criação de novas empresas (startups). Seu 

objetivo é proporcionar apoio gerencial para futuros empreendedores desenvolverem projetos 

com potencial tecnológico e transformá-los em produtos, processos e serviços com alto valor 

agregado. O INOVAPARQ atua com foco em sete plataformas tecnológicas, definidas com 
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base nas competências das universidades parceiras e na atuação das empresas da região. São 

elas: biotecnologia; design; químico-farmacêutica; materiais; meio ambiente; 

metalomecânica; e tecnologia da informação e comunicação (TIC). As plataformas 

tecnológicas do INOVAPARQ também estão de acordo com as diretrizes nacionais e 

estaduais para pesquisa, desenvolvimento e inovação (INOVAPARQ, 2017). 

Em 2011 tiveram início as atividades empresariais do Parque com a instalação de seis 

empresas, sendo que em 2012 e 2013 outras oito novas empresas se instalaram. O ano de 

2013 se destacou pela assinatura de diversos convênios técnico-científicos e a contratação de 

uma consultoria IBM em gestão da inovação. Em 2016, o destaque ficou com o lançamento 

do Laboratório de Mineração de Dados, resultado da parceria entre o INOVAPARQ, o 

Instituto Miguel Abuab (IMA) e o Perini Business Park (Perini), que tem como objetivo o 

estabelecimento de estruturas capazes de congregar tecnologias e conhecimento que possam 

entregar ativos de conhecimentos relevantes para os principais atores de uma economia 

baseada em conhecimento (INOVAPARQ, 2017). 

Em 2016 ainda, o Parque contava com 23 empresas incubadas e dez empresas na fase 

de pré-incubação que geravam 110 postos de trabalho qualificados. Além disso, contava com 

quatro empresas instaladas, que geravam 75 postos qualificados de trabalho, e mais 26 

empresas conveniadas. O INOVAPARQ possuía também cinco instituições de ensino 

parceiras, 17 projetos em parceria universidade e empresa, e sete cursos de graduação em 

interação com o Parque (INOVAPARQ, 2017).   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para discutir como a inovação conduz ao alcance de vantagem competitiva, foi 

realizada uma pesquisa empírica com pequenas empresas criadas em Parques Tecnológicos e 

Incubadoras localizados na região sul do Brasil, as quais foram selecionadas como unidades 

de análise. O âmbito da pesquisa, descrito no tópico anterior, é justificado pelas características 

particularmente adequadas das empresas criadas nos Parques Tecnológicos e Incubadoras 

para o estudo da inovação (ANPROTEC-ABDI, 2007). 

 

 

4.1 MÉTODO E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

O método utilizado para a investigação da vantagem competitiva e da inovação foi o 

qualitativo. Embora não existam métodos perfeitos para a mensuração de variáveis como 

sentimentos subjetivos, atitudes e percepções (SEKARAN, 2003), o método qualitativo foi 

escolhido para a coleta de dados desta pesquisa, pois tem se mostrado uma forma viável e 

promissora de investigação, propiciando uma visão mais abrangente dos problemas, o contato 

direto com o objeto de análise e um enfoque diferenciado para a compreensão da realidade 

(CRESWELL, 2007). O método qualitativo possibilita ainda a combinação de características 

organizacionais, históricas, políticas, éticas, comprobatórias e pessoais, significativas do 

campo de pesquisa, contribuindo para a compreensão de determinada situação social, fato, 

papel, grupo ou interação, por meio de uma descrição rica e capturando a textura complexa do 

contexto organizacional (BUCHANAN; BRYMAN, 2007; CRESWELL, 2007; DENZIN; 

LINCOLN, 2008).  

Como estratégia de pesquisa, foi realizado um estudo de casos múltiplos, de natureza 

exploratória, com quatro empresas criadas em dois Parques Tecnológicos e Incubadoras 

descritos no âmbito da pesquisa. O estudo de caso consiste em uma investigação empírica de 

um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto na vida real, baseado em várias fontes 

de evidências e que contribui de forma inigualável para a compreensão dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos (YIN, 2001). Neste estudo foram utilizadas 

como fontes de dados, as entrevistas com os representantes das empresas, e também dados 

secundários, com informações sobre as empresas, Parques e Incubadoras investigados. 
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Como vantagem em relação ao estudo de caso único, o estudo de casos múltiplos 

apresenta provas consideradas mais relevantes e pode ser analisado de duas maneiras: 

replicação lateral, que prevê resultados semelhantes entre os casos; ou replicação teórica, que 

produz resultados contrastantes entre os casos, porém com razões previsíveis (YIN, 2001). 

Neste trabalho, conforme detalhado na estratégia de análise dos dados, os casos investigados 

foram analisados individualmente e também de forma cruzada, para a identificação das 

semelhanças e diferenças entre as empresas no processo de construção de vantagem 

competitiva a partir da inovação. 

 

 

4.2 ESCOLHA DAS EMPRESAS 

 

Para este estudo, foram selecionadas empresas criadas na Fundação Parque 

Tecnológico ITAIPU (FPTI), localizado em Foz do Iguaçu no estado do Paraná, e empresas 

criadas no Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região (INOVAPARQ), localizado 

em Joinville no estado de Santa Catarina. Foram selecionadas empresas com mais de cinco 

anos no mercado, as quais foram originadas nestas respectivas estruturas e que já estavam 

graduadas, ou seja, encontravam-se no estágio de pós incubação.   

Como critérios para a definição das empresas selecionadas, foram utilizados a receita 

bruta e o número de empregados. O primeiro critério foi baseado na receita operacional bruta 

anual (Quadro 2), conforme definido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES, 

2016). Portanto, foram selecionadas empresas que tiveram faturamento bruto menor ou igual 

a R$ 16 milhões no ano de 2016. 

 

Quadro 2 – Critério de classificação pela receita bruta anual  

Categoria Critério 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Fonte: BNDES (2016) 

 

O segundo critério levou em consideração a quantidade de empregados formais da 

empresa (Quadro 3), conforme definido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE, em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (SEBRAE; DIEESE, 2013). Nesse sentido, foram 
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selecionadas as empresas que possuíam até 49 empregados em 31 de dezembro de 2016, 

considerando que as elas atuavam no ramo do comércio e serviços. 

 

Quadro 3 – Critério de classificação pelo nº de empregados  

Categoria 
Critério 

Indústria Comércio e Serviço 

Microempresa Até 19 empregados Até 09 empregados 

Pequena empresa De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 

Fonte: SEBRAE e DIEESE (2013) 
 

Tais critérios para a definição do porte das empresas buscou selecionar aquelas micro 

e pequenas que são a maioria no Brasil (SEBRAE, 2015), e que representam 86% das 

empresas graduadas, conforme estudo realizado em 2016 pela ANPROTEC, em parceria com 

o SEBRAE (ANPROTEC; SEBRAE, 2016). Tais empresas possuem características distintas 

daquelas médias e grandes para o estudo da inovação. Ressalta-se que este trabalho teve o 

objetivo de discutir como a inovação conduz ao alcance de vantagem competitiva nessas 

empresas de pequeno porte, justamente para contribuir com o estudo acadêmico e com os 

gestores das empresas, Parques e Incubadoras. 

Então, com base nos critérios de seleção, foram definidas quatro empresas de pequeno 

porte para a pesquisa de campo, sendo duas vinculadas a cada Parque ou Incubadora, 

conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Empresas selecionadas para o estudo de casos múltiplos 

Parque / Incubadora Empresa Ramo de Negócio 

FPTI 
NEOautus Tecnologia da Informação e Comunicação 

Esco Iguassu Eficiência Energética 

INOVAPARQ 
Sofit Tecnologia da Informação e Comunicação 
Inovativa Tecnologia da Informação e Comunicação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados para o enquadramento das empresas nos critérios supracitados foram 

coletados por meio de quatro questões incluídas no roteiro de entrevista, que identificam a 

longevidade (tempo de existência) e o porte (número de empregados e faturamento bruto 

anual) das empresas. 
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4.3 ESTRATÉGIA DE COLETA DOS DADOS 

 

A partir da definição das quatro empresas de pequeno porte investigadas (Quadro 4), 

os respectivos sócios foram contatados por telefone e/ou Skype, ocasião na qual os objetivos 

do estudo foram esclarecidos e as entrevistas agendadas. Foi prometido também o envio de 

relatório executivo dos resultados ao término da pesquisa, se desejado. Sendo que as quatro 

empresas investigadas solicitaram o referido relatório, consistindo em bom indicador que 

demonstra o interesse dos respondentes na pesquisa. 

Para as entrevistas foram selecionados aqueles indivíduos mais qualificados, que 

detinham conhecimento profundo sobre o assunto pesquisado, ocupantes de cargos de sócio 

ou proprietário, conforme perfil que consta no Quadro 5. Para complementar as informações 

coletadas, tornando mais rica e confiável a teoria emergente (EISENHARDT, 1989; 

MILLER; CARDINAL; GLICK, 1997), foram realizadas também entrevistas com 

representantes dos dois Parques Tecnológicos e Incubadoras que compõem o âmbito da 

pesquisa. 

 

Quadro 5 – Perfil dos respondentes 

Empresa Respondente Perfil 

NEOautus Adélio Counter 
Empreendedor com 30 anos de experiência em Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC). Especialista IOT e Big Data. 
Sócio fundador da NEOautus. 

Esco 
Iguassu Kleber Rissardi 

Engenheiro eletricista, Especialista em eficiência energética, 
Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, Medição e 
Verificação de Performance. Mestrando na área de eficiência 
energética. Sócio fundador da Esco Iguassu.  

Sofit Giovani Amaral 
Atuou em diversos segmentos como construção civil, financeiro, 
industrial e nos últimos 15 anos atua no segmento de serviços de 
TI. Sócio fundador da Sofit. 

Inovativa Igor Kondrasovas 
Formado em Ciências da Computação, com especialização em 
Computação Aplicada. Atua a mais de 17 anos no 
desenvolvimento de software. Sócio fundador da Inovativa. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Então, no período de 2 de março a 11 de abril de 2017, as entrevistas semiestruturadas 

foram aplicadas e os dados qualitativos foram coletados. As entrevistas tiveram duração 

aproximada de 30 a 60 minutos e foram realizadas face-a-face e/ou assistidas por computador 

(SEKARAN, 2003), conforme a localização geográfica do respondente. As entrevistas foram 

áudio-gravadas com autorização dos respondentes, e a divulgação das informações coletadas, 
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de cunho científico, assim como o nome das empresas, foi devidamente autorizada pelos 

responsáveis ao término do inquérito. 

A técnica de coleta de dados por meio das entrevistas foi escolhida, considerando o 

relacionamento de confiança criado e a possibilidade de esclarecimentos por parte do 

entrevistador, quando necessários (SEKARAN, 2003). A entrevista permitiu também a 

estimulação dos respondentes para garantir o compartilhamento aberto do que sentem e do 

que é importante para o funcionamento das suas empresas, especialmente quanto ao alcance 

de vantagem competitiva a partir da inovação. Além disso, as entrevistas são uma das mais 

importantes fontes de informação para os estudos de caso (YIN, 2001), pois permitem a 

identificação das visões e/ou opiniões dos respondentes (CRESWELL, 2007). 

Foi realizada também, paralelamente às entrevistas com os representantes das 

empresas, a coleta de dados secundários sobre os Parques Tecnológicos, as Incubadoras e as 

empresas selecionadas a partir de fontes públicas e autorizadas, como sites, intranets 

corporativas, publicações e materiais fornecidos. Nessa etapa foram identificados e 

catalogados fatos relevantes que permitiram a triangulação dos dados coletados, para a 

expansão de conhecimento, oferecimento de insights e uma maior compreensão do contexto 

pesquisado (JICK, 1979; YIN, 2001).  

 

 

4.3.1 Roteiro de entrevista 

 

As entrevistas semiestruturadas com os sócios das empresas foram guiadas por roteiro 

(Apêndice A) composto por 23 questões abertas. As questões foram elaboradas com base no 

referencial teórico sobre as categorias indicativas dos dois constructos deste trabalho, que são 

a vantagem competitiva e a inovação. A escolha e a definição a priori das categorias 

indicativas dos constructos serão discutidas no próximo tópico. 

As primeiras quatro questões do roteiro foram utilizadas para a coleta de informações 

sobre o “porte”, a “longevidade” e o “crescimento” das empresas. Tais informações 

permitiram o enquadramento das empresas nos critérios definidos nos procedimentos 

metodológicos quanto ao número de empregados e o faturamento anual. Por sua vez, o tempo 

de existência da empresa e o percentual de crescimento nos últimos cinco anos 

complementaram a análise da vantagem competitiva. A relação das questões utilizadas para a 

caracterização e enquadramento das empresas estão no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Questões utilizadas para a caracterização e enquadramento das empresas 

Tópico Questão Informação 

Porte 1 e 2 Número de empregados e faturamento anual. 

Longevidade 3 Tempo de existência. 

Crescimento 4 Percentual de crescimento nos últimos 5 anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para garantir a confiabilidade e a validade dos dados coletados nas entrevistas foram 

realizados pré-testes e um estudo piloto do roteiro de entrevista. Tais testes preliminares 

buscaram mitigar erros e visões tendenciosas (YIN, 2001), assim como evitar o uso de termos 

ambíguos, vagos e desconhecidos, que não faziam parte do mapa cognitivo dos entrevistados 

(CHANG; VAN WITTELOOSTUIJN; EDEN, 2010). O pré-teste foi realizado por meio de 

entrevista com especialista no assunto, orientador deste trabalho, e também com os pares do 

pesquisador, que foram convidados a responder as perguntas e apresentar sugestões que 

garantissem a clareza e a adequação das questões (CHURCHILL, 1979). 

O estudo piloto, por sua vez, foi realizado com três empresas incubadas que estavam 

localizadas geograficamente próximas do pesquisador, estudo que resultou na publicação de 

artigo científico em periódico (PEREIRA; ZILBER, 2017). Finalmente, o roteiro foi 

submetido à banca de qualificação do projeto em 1º de fevereiro de 2017, ocasião na qual, 

outros dois especialistas apresentaram sugestões relevantes para o aprimoramento do 

instrumento de coleta.  

Portanto, após a aplicação dos pré-testes, do teste piloto e da etapa de qualificação do 

projeto, o instrumento de coleta foi revisado e procedeu-se o início da coleta dos dados por 

meio das entrevistas, conforme procedimentos descritos no tópico anterior. 

 

 

4.4 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUCTOS DO ESTUDO 

 

Para a elaboração das questões que compuseram o roteiro de entrevista (Apêndice A), 

foram definidas, a priori, categorias indicativas dos dois constructos do estudo, a vantagem 

competitiva e a inovação (BARDIN, 2011). Algumas categorias, quando detectada a 

necessidade de maior profundidade na análise, foram subdivididas ainda em subcategorias 

(SRNKA; KOESZEGI, 2007). 
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4.4.1 Vantagem competitiva 

 

Com base no referencial teórico e para fins deste estudo, a vantagem competitiva foi 

definida como a combinação de recursos e capacidades não imitáveis, insubstituíveis, raros e 

valiosos que permitem que uma empresa se diferencie dos concorrentes, ofertando maior 

valor aos seus clientes. Nesse sentido, a vantagem competitiva está diretamente ligada à 

aplicação de estratégias que permitam a combinação adequada desses recursos e capacidades, 

e propiciem um posicionamento favorável em relação aos concorrentes, garantindo sua 

sobrevivência e crescimento no mercado. 

Portanto, para o constructo vantagem competitiva foram definidas duas categorias 

indicativas: “vantagem externa”, que é percebida pelos clientes e concorrentes; e “vantagem 

interna”, que é originada dentro da empresa pela combinação dos seus recursos e capacidades. 

Para a “vantagem externa” foram definidas três subcategorias: “abrangência”, quanto à 

extensão do mercado atendido; “clientes”, quanto à percepção da vantagem pelos clientes; e 

“concorrentes”, quanto à percepção da vantagem em relação aos concorrentes. Para a 

“vantagem interna” foram definidas duas subcategorias: “recursos”, que são os ativos físicos 

utilizados pela empresa; e “capacidades”, que representam a forma de combinação desses 

recursos.  

No roteiro de entrevista foram definidas cinco questões para a identificação dessas 

categorias, com o objetivo de verificar o alcance de vantagem competitiva, ou seja, do 

diferencial que permitiu às empresas superarem seus concorrentes e oferecerem maior valor 

aos seus clientes. A relação das categorias e subcategorias indicativas da vantagem 

competitiva, sua referência com as questões do roteiro de entrevista e o correspondente 

referencial teórico utilizado estão no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Categorias, subcategorias e questões indicativas da vantagem competitiva 

Categoria Subcategoria Questões Referencial Teórico 

Vantagem 
externa 

Abrangência  5 (ANSOFF, 1958; CHANDLER, 1962; COOL; COSTA; 
DIERICKX, 2002; DE MAN; DUYSTERS, 2005; 
ENKEL; BADER, 2012; GRANT, 1991; HILL, 1988; 
HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2013; PORTER, 
1980; WHITTINGTON, 2002)  

Clientes 6 

Concorrentes 7 

Vantagem 
interna 

Recursos 8 
(BARNEY, 2001; BARNEY; WRIGHT; KETCHEN, 
2001; BOWMAN, 2003; GRANT, 1991; NELSON; 
WINTER, 1982; PENROSE, 1959; PETERAF, 1993; 
POPADIUK; RIVERA; BATAGLIA, 2014; 
PRAHALAD; HAMEL, 1990; WERNERFELT, 1984) 

Capacidades 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As respostas das questões referentes às categorias indicativas da vantagem competitiva 

foram confrontadas com os dados secundários, coletados por meio da triangulação dos dados, 

garantindo maior confiabilidade e validade das informações. Portanto, a categoria “vantagem 

externa” está vinculada ao ambiente externo, ou seja, à percepção dos clientes e concorrentes 

quanto ao alcance da vantagem competitiva. Enquanto a “vantagem interna” está vinculada ao 

ambiente interno da empresa, ou seja, aos recursos e capacidades internos da empresa, 

utilizados para o alcance de vantagem competitiva, desde que eles sejam não imitáveis, 

insubstituíveis, raros e valiosos. 

 

 

4.4.2 Inovação 

 

Com base no referencial teórico e para fins deste estudo, o constructo inovação foi 

definido como o desenvolvimento de novos produtos, serviços, métodos, processos ou 

modelos de negócio que representem a criação de um novo valor substancial para os clientes e 

para a empresa. Portanto, para o constructo inovação foram definidas, a priori, quatro 

categorias indicativas: “inovação estrutural”; “inovação fechada”; “inovação aberta”; e 

“modelo de negócio”. A categoria “inovação estrutural” foi dividida ainda em três 

subcategorias: “produtos”; “serviços” e “organizacional”. No roteiro de entrevista foram então 

definidas sete questões para a verificação dessas categorias e subcategorias visando identificar 

a ocorrência de inovação nas empresas pesquisadas, ou seja, o oferecimento de novos 

produtos, serviços, métodos, processos ou modelos de negócios que agregam novo valor 

substancial aos clientes ou à empresa. 

As respostas das questões do roteiro, quando possível, foram confrontadas com os 

dados coletados em fontes públicas e autorizadas sobre a empresa para garantir a validade e a 

confiabilidade das informações, por meio da sua triangulação. A relação das categorias e 

subcategorias indicativas da inovação, sua referência com as questões do roteiro de entrevista 

e o correspondente referencial teórico utilizado estão no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Categorias, subcategorias e questões indicativas dos tipos de inovação 

Categoria Subcategoria Questões Referencial Teórico 

Inovação 
estrutural 

Produtos 
17 

(AFUAH, 1998; BIRKINSHAW; BARSOUX, 2011; 
CHRISTENSEN; OVERDORF, 2002; HENDERSON; 
CLARK, 1990; ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005; TEECE, 
2009; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008) 

Serviços 

Organizacional 18 

Inovação 
fechada 

- 19 (BENNER; TUSHMAN, 2015) (CHESBROUGH, 2003) 
(ESTRELLA; BATAGLIA, 2013) 

Inovação 
aberta 

- 20 e 21 

(ALMIRALL; CASADESUS-MASANELL, 2010; 
BENNER; TUSHMAN, 2015; CRUICKSHANK, 2010; 
ENKEL; GASSMANN; CHESBROUGH, 2009; 
O’REILLY; TUSHMAN, 2013; TIDD; BESSANT; 
PAVITT, 2008; TIGRE, 2006) 

Modelo de 
negócio 

- 22 e 23 

(AFUAH, 1998; BIRKINSHAW; BARSOUX, 2011; 
BONAZZI; ZILBER, 2014; CHESBROUGH, 2010; 
CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; 
GOVINDARAJAN; TRIMBLE, 2011; SIMANIS; HART, 
2011; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Na verificação desse segundo constructo foram incluídas ainda sete questões para a 

análise do processo da inovação, ou seja, para discutir como a inovação conduz ao alcance de 

vantagem competitiva, definido como objetivo geral deste trabalho. Tais questões do roteiro 

de entrevista abordaram as estratégias conflitantes e complementares inerentes ao processo da 

inovação. Foram definidas três categorias: “explicitação da estratégia”, que se refere ao grau 

de formalização do planejamento estratégico das empresas; “estratégias competitivas”, que se 

referem ao caminho adotado pelas empresas para competir no mercado; e “estratégias de 

cooperação”, que se referem às parcerias adotadas pelas empresas para o fomento da 

inovação. A categoria “estratégias competitivas” foi dividida em subcategorias: “baixo custo”, 

“diferenciação” ou “nicho”, quanto ao posicionamento dos produtos e serviços; “pioneirismo” 

ou “seguidora”, quanto ao momento de entrada no mercado. 

A relação das categorias e subcategorias indicativas dessas estratégias, sua referência 

com as questões do roteiro de entrevista e o correspondente referencial teórico utilizado estão 

no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Categorias, subcategorias e questões indicativas de estratégias da inovação 

Categoria Subcategoria Questões Referencial Teórico 
Explicitação 
da estratégia 

- 10 e 11 (ANSOFF, 1977; PORTER, 1980; WHITTINGTON, 2002) 

Estratégias 
competitivas 

Baixo custo 
12 (COOL; COSTA; DIERICKX, 2002; FLEURY et al., 

2004; PORTER, 1980) Diferenciação 

Nicho 13 
(AFUAH, 1998; COOL; COSTA; DIERICKX, 2002; 
PORTER, 1980; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 
TIGRE, 2006) 

Pioneirismo 
14 

(AFUAH, 1998; ANSOFF, 1958; COOL; COSTA; 
DIERICKX, 2002; ENKEL; BADER, 2012; TIDD; 
BESSANT; PAVITT, 2008; TIGRE, 2006) Seguidora 

Estratégias de 
cooperação 

- 15 e 16 

(ANSOFF, 1977; BOWMAN, 2003; CHENG; SHIU, 2015; 
CHESBROUGH; CROWTHER, 2006; DE MAN; 
DUYSTERS, 2005; ENKEL; GASSMANN; 
CHESBROUGH, 2009; ESTRELLA; BATAGLIA, 2013; 
HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 2013; 
ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 2009; TIGRE, 2006) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.5 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados por meio das entrevistas semiestruturadas, as informações 

foram analisadas pela técnica da análise de conteúdo que permitiu a redução, visualização e 

conclusão, por meio da captura de dados relevantes sobre o tema pesquisado (BARDIN, 2011; 

MILES; HUBERMAN; SALDANA, 2014). Primeiramente as áudio-gravações das entrevistas 

foram transcritas, organizadas e preparadas, em seguida foram revisadas de maneira geral 

para obtenção de sentido, e por fim foram codificadas e categorizadas por meio de três etapas 

(CORBIN; STRAUSS, 2008; CRESWELL, 2007).  

Na primeira etapa, os dados coletados foram codificados por meio de letras e números, 

atribuídos para cada uma das empresas investigadas, visando organizar e facilitar a 

identificação das citações, conforme Quadro 10.  

 

Quadro 10 – Codificação das empresas pesquisadas 

Incubadora / Parque Empresa 

A Parque Tecnológico ITAIPU 
A-1 NEOautus 

A-2 Esco Iguassu 

B Inovapark 
B-1 Sofit 
B-2 Inovativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na segunda etapa, as unidades de sentido foram categorizadas com base nas categorias 

definidas a priori (Quadro 11). Tais categorias, indicativas dos constructos vantagem 

competitiva e inovação, foram definidas com base no referencial teórico e utilizadas na 

elaboração do roteiro de entrevista. Portanto, nessa segunda etapa as categorias foram 

atribuídas às declarações ou unidades de sentido, abordagem que é considerada a melhor base 

para a análise dos dados qualitativos (BARDIN, 2011; BUBERT; GADNER; RICHARDS, 

2004). 

 

Quadro 11 – Categorias e subcategorias utilizadas na análise de conteúdo 

Vantagem competitiva 
Inovação 

Tipos Estratégias 
Categoria Subcategoria Categoria Subcategoria Categoria Subcategoria 

Vantagem 
externa 

Abrangência Inovação 
estrutural 

Produtos 
Explicitação da 
estratégia 

- 

Serviços 

Estratégias 
competitivas 

Baixo custo 
Clientes Organizacional Diferenciação 
Concorrentes Inovação fechada - Nicho 

Vantagem 
interna 

Recursos Inovação aberta - Pioneirismo 

Capacidades 
Modelo de 
negócio 

- 
Seguidora 

Estratégias de 
cooperação 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na categorização dos dados foi utilizado também o Software NVivo 11, no qual as 

declarações ou unidades de sentido identificadas foram atribuídas às categorias (nós), 

conforme Quadro 11. O uso do Software NVivo 11 permitiu uma análise quantitativa dos 

dados, com a contagem das referências por empresa e por categoria, e a elaboração de 

gráficos e “nuvens de palavras” que facilitaram a identificação das inter-relações relevantes. 

Na terceira e última etapa de análise foram identificados os conflitos inerentes ao 

processo da inovação, utilizando as outras três categorias definidas a priori (Quadro 11), as 

quais também integram o roteiro de entrevista. Nessa última rodada foram identificadas as 

estratégias e abordagens de gestão referentes à inovação.  

Cabe ressaltar que a atribuição das categorias, definidas a priori, às declarações ou 

unidades de sentido dos respondentes foi realizada por meio do método dedutivo-indutivo, 

que combina vantagens: de validade, cujo desenvolvimento indutivo capta a essência do 

fenômeno; e de confiabilidade, que é derivada da teoria (DRUCKMAN; HOPMANN, 2002). 

Nesse contexto, a codificação e categorização dos dados coletados permitiu a identificação 

das inter-relações relevantes, em consonância com os objetivos do trabalho. 
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Adicionalmente, considerando a estratégia de pesquisa adotada que foi o estudo de 

casos múltiplos, na etapa de análise dos dados foram elaborados relatórios de caso individual, 

por empresa, e a partir das conclusões e implicações foram elaborados relatórios de casos 

cruzados entre as empresas, visando garantir a correta interpretação do contexto pesquisado 

(YIN, 2001). Os casos individuais e cruzados foram tratados como uma série de experimentos 

que confirmam ou não as proposições e as emergentes perspectivas conceituais 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Nesse sentido, a análise cruzada dos casos 

investigados foi realizada com o auxílio de mapas mentais elaborados com a ferramenta Cmap 

Tools, o que permitiu uma comparação mais acurada dos dados coletados e uma maior 

precisão na interpretação dos fatos, sempre à luz do referencial teórico. 

Para a elaboração dos mapas mentais no Cmap Tools, inicialmente foi definida uma 

cor para os dados de cada uma das quatro empresas analisadas. Em seguida, foram criados os 

dois nós com os principais constructos do trabalho, a vantagem competitiva e a inovação. E 

então, a partir dos constructos, foram criados outros nós com as categorias e subcategorias 

definidas nos procedimentos metodológicos. Por fim, as evidências e unidades de sentido, 

retiradas da transcrição das entrevistas, foram vinculadas às respectivas categorias e 

subcategorias utilizando as cores correspondentes a cada empresa, conforme exemplificado na 

Figura 6.  

 

Figura 6 – Exemplo da análise dos dados com mapas mentais  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio do Cmap Tools 
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Portanto, após as três etapas de codificação e categorização dos dados coletados, e do 

cruzamento dos relatórios individuais dos casos, procedeu-se a comparação da análise com o 

referencial teórico para a formulação dos resultados, que estão descritos no próximo capítulo. 

A análise e discussão dos resultados utilizou uma linguagem rica e detalhada, acompanhada 

de quadros e gráficos que facilitam a compreensão, além de citações das entrevistas que 

evidenciam as descobertas. Na análise cruzada dos casos são apresentadas ainda algumas 

proposições não definitivas resultantes da análise dos resultados. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A escolha final das empresas para o estudo de casos múltiplos foi baseada nos critérios 

definidos nos procedimentos metodológicos. As quatro empresas foram classificadas como 

micro ou pequenas empresas, conforme os critérios de faturamento e número de empregados. 

A primeira empresa selecionada foi a NEOautus Automation Systems, criada em 2009 

na Incubadora que integra a Fundação Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI), em Foz do Iguaçu 

no Paraná. A NEOautus, além da automação de sistemas elétricos de potência, foca em 

sistemas informatizados, serviços e infraestrutura que permitam a construção de soluções 

completas tipo “Internet das Coisas” (Internet of Things – IOT) para atender diversas áreas de 

negócio e conhecimento. A segunda empresa selecionada foi a Esco Iguassu e Engenharia 

Ltda., criada em 2007 também na FPTI, em Foz do Iguaçu. O principal objetivo da Esco 

Iguassu está na promoção da eficiência energética dos seus clientes em sua área de atuação.  

A terceira empresa foi a Sofit Software S.A., criada em 2010 no Parque de Inovação 

Tecnológica de Joinville e Região (INOVAPARQ), situado na cidade de Joinville no estado 

de Santa Catarina. A Sofit oferece soluções e ferramentas para o gerenciamento da frota de 

veículos de outras empresas. E por último, a quarta empresa selecionada foi a Inovativa 

Tecnologia Eletrônica, criada em 2007 também no INOVAPARQ em Joinville. A Inovativa 

desenvolve uma solução para corte de matéria prima, chamada de Otimize Nesting, que 

auxilia as empresas no aumento da produtividade, por meio da redução do tempo de 

fabricação das peças e eliminação do desperdício de material. As quatro empresas 

selecionadas constam no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Empresas selecionadas para o estudo de casos múltiplos 

Parque / 
Incubadora 

Empresa 
Longe- 
vidade 

Sócios 
Empre- 
gados 

Receita bruta 
2016 (R$) 

Crescimento 

FPTI 
NEOautus 9 anos 3 Nenhum 150.000,00 Estável 
Esco 
Iguassu 9 anos 2 Nenhum 200.000,00 Estável 

INOVAPARK 
Sofit 6 anos 3 18 2.300.000,00 40% a.a. 

Inovativa 10 anos 2 Nenhum Sigilo 20% a.a. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na sequência são apresentadas as análises individuais das quatro empresas 

selecionadas, e em seguida é apresentada a análise cruzada dos casos. A análise de conteúdo 

individual e cruzada dos casos foi elaborada com o auxílio de mapas mentais, por meio da 
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ferramenta Cmap Tools, e também com o apoio do Software NVivo 11, conforme descrito nos 

procedimentos metodológicos. 

 

 

5.1 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS CASOS 

 

Conforme definido nos procedimentos metodológicos, nas próximas seções são 

apresentadas as análises individuais dos casos, organizadas pelas categorias e subcategorias 

indicativas da vantagem competitiva e da inovação. A análise de conteúdo dos casos é 

evidenciada com breves citações das entrevistas e ilustrada por meio de quadros e gráficos. 

 

 

5.1.1 Caso A.1: NEOautus Automation Systems 

 

O primeiro caso analisado foi o da empresa NEOautus Automation Systems, criada em 

2009 na Incubadora que integra a Fundação Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI), em Foz do 

Iguaçu no Paraná. A empresa surgiu com o objetivo de oferecer soluções em automação de 

sistemas elétricos de potência, incluindo desenvolvimento, consultoria e suporte em soluções 

de processamento e comunicação de dados em tempo real. Soluções estas que são empregadas 

em sistemas de proteção, supervisão e controle de subestações e usinas geradoras de energia 

elétrica (FPTI, 2017a; ITAIPU, 2009). Em 2017 a NEOautus, além da automação de sistemas 

elétricos de potência, foca em sistemas informatizados, serviços e infraestrutura que permitam 

a construção de soluções completas tipo “Internet das Coisas” (Internet of Things – IOT) para 

atender diversas áreas de negócio e conhecimento.  

Quanto ao porte, a NEOautus que “[...] chegou a ter 10 empregados [...]” (informação 

verbal), hoje conta apenas com seus três sócios, preferindo trabalhar com parceiros. A 

empresa está com “[...] praticamente nove anos de existência [...]” (informação verbal) e nos 

últimos anos não obteve crescimento anual no seu faturamento, considerando que está 

custeando um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para o aprimoramento do seu 

principal produto que é a Internet das Coisas (Internet of Things - IOT), cujo lançamento está 

previsto para o ano de 2017. Tais características da NEOautus estão resumidas no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Resumo das características da NEOautus 

Característica Descrição 

Longevidade 9 anos. 
P

or
te

 Empregados Nenhum empregado, apenas os três sócios em dez. 2016. 

Faturamento R$ 150.000,00 em 2016. 

Crescimento Estável, custeando um projeto de P&D. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na sequência, os dados coletados da empresa NEOautus foram analisados conforme os 

constructos e categorias do estudo definidos nos procedimentos metodológicos. 

 

 

5.1.1.1  Vantagem competitiva 

 

A primeira categoria analisada foi a “vantagem externa”. Quanto à abrangência do 

mercado da NEOautus, identificou-se que ela atua em todo o território nacional. Como 

principais concorrentes, a empresa considera alguns “[...] pequenos fornecedores de 

automação que estão entrando no mercado de Internet das Coisas [...]” (informação verbal), e 

também grandes empresas como IBM e CISCO. Todavia, a empresa percebe tais empresas 

não somente como concorrentes, mas também “[...] como possíveis parceiros [...]” 

(informação verbal). Com relação às grandes empresas, um diferencial da NEOautus na 

opinião do sócio, é a menor dependência que representa para o seu cliente, “[...] o pessoal 

(clientes) ainda tem receio [...] de ficar preso à IBM [...]” (informação verbal). 

Com relação aos clientes, verificou-se que a NEOautus foca em médias e grandes 

empresas, especialmente nos setores alimentício e de transportes. Existe também uma 

perspectiva de contratos com operadoras de telefonia como a Vivo e a Tim, e também com 

bancos. No momento os maiores clientes da NEOautus são algumas lanchonetes que integram 

a rede Subway em Foz do Iguaçu/PR, sendo que a empresa tem a intenção de expandir seu 

atendimento para toda a rede no estado do Paraná. Para esses clientes a NEOautus realiza o 

controle da linha de produção, incluindo a medição de temperatura, consumo de energia 

elétrica, e outros itens que contribuem para a redução dos custos operacionais. 

Na pesquisa identificaram-se também, os principais recursos e capacidades da 

NEOautus, os quais a diferenciam de seus concorrentes gerando vantagem competitiva. Entre 
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as principais capacidades, a NEOautus considera “[...] a maturidade de conhecimento dos três 

sócios [...]” (informação verbal), advinda dos mais de 30 anos de atuação no mercado de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), como diretores e/ou gerentes de empresas 

nacionais e internacionais. Os três sócios possuem bom conhecimento do mercado, dominam 

o Inglês e o Espanhol, são oriundos de diferentes estados do Brasil (RS, SP e RJ) e já 

trabalharam em outros países como Chile e África dos Sul. 

 

Quadro 14 – Breve currículo dos sócios da NEOautus 

Sócio Breve Currículo 

Adélio 
Counter 

Empreendedor com 30 anos de experiência em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC). Líder no arranjo produtivo local, chamado Iguassu IT. Entusiasta 
e impulsionador da inovação e desenvolvimento. Especialista IOT e Big Data. 

Marcond 
Marchi 

Aos 17 anos foi um dos fundadores da empresa Nexxera, hoje um dos principais 
grupos de interligação (gateway) de transações financeiras do Brasil. Foi fundador 
também de outras empresas de base tecnológica, nas quais foram desenvolvidas 
soluções de “missão crítica”, que visam garantir a disponibilidade de aplicações, 
serviços e processos críticos de TIC. 

Djalma 
Fonseca 

Empreendedor com mais de 30 anos de experiência em TIC. Possui também 
experiência no mercado brasileiro e internacional, além de vasto conhecimento em IOT 
e Big Data. 

Fonte: NEOautus (2017) 

 

Quanto aos principais recursos da NEOautus, identificou-se que ela possui importantes 

equipamentos, entre os quais uma plataforma desenvolvida pela própria empresa, além de 

dezenas de equipamentos utilizados para a coleta de informações. A empresa possui também 

algumas patentes que garantem sua propriedade intelectual. 

Nesse contexto, as principais categorias e subcategorias indicativas da vantagem 

competitiva da NEOautus estão resumidas no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Categorias indicativas da vantagem competitiva da NEOautus 

Categoria Evidência 

V
an

ta
ge

m
 

ex
te

rn
a 

Abrangência Todo o Brasil. 

Clientes Propicia redução de custos para o cliente. 

Concorrentes 
Não representa grande dependência para o cliente, como ocorre com os 
concorrentes de grande porte. 

V
an

ta
ge

m
 

in
te

rn
a Recursos Posse de alguns equipamentos e patentes. 

Capacidades Conhecimento e experiência dos três sócios. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.1.2 Inovação 

 

Quanto à categoria “inovação estrutural”, que compreende os produtos e os serviços 

oferecidos, identificou-se que o foco da NEOautus está no produto Internet das Coisas 

(Internet of Things - IOT), solução que permite a comunicação de “coisas” inteligentes por 

meio da Internet. A solução IOT possui características de uma inovação radical, considerando 

que não existem soluções ainda prontas e que o produto ainda é pouco conhecido no mercado. 

Na percepção do sócio da NEOautus, a maioria dos clientes e parceiros “[...] não entendeu o 

que podia fazer com isso [...] e 30% dos desenvolvedores de IOT estão desenvolvendo como 

se fosse um hobby [...]” (informação verbal), ignorando parte do seu potencial. Tais 

dificuldades são inerentes à inovação radical, que ocorre quando o conhecimento tecnológico 

necessário para explorar a inovação é muito diferente do conhecimento existente (AFUAH, 

1998). Mesmo com essas dificuldades, a NEOautus acredita que a solução será difundida no 

período de três a cinco anos e por isso aposta no desenvolvimento do seu produto, 

pretendendo lançar sua primeira versão ainda no ano de 2017. 

Portanto, o produto IOT da NEOautus é uma solução tipo framework de 

desenvolvimento, que inclui uma plataforma, considerada de grande valor para a empresa, na 

qual o cliente pode desenvolver sua solução de automação a partir de objetos inteligentes. A 

solução pode ser instalada na máquina do cliente ou então utilizada via web. A cliente paga 

somente pela locação mensal e pelo uso da plataforma de desenvolvimento que permitem a 

interação com a solução IOT. A solução pode incluir também o hardware, dependendo da 

necessidade do cliente, nos casos em que ele não possui ou não quer adquirir de terceiros. A 

arquitetura da solução (Quadro 16) é composta de várias funções, ou seja, é um software com 

várias camadas, desde a aquisição dos dados em qualquer ambiente por meio de sensores, 

passando pela sua modelagem dinâmica, recuperação, cruzamento e, finalmente, pela sua 

análise e criação de conhecimento útil e atualizado (NEOAUTUS, 2017). 
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Quadro 16 – Arquitetura da solução de IOT da NEOautus 

Camada Descrição 

Coleta de dados 
Coleta ou aquisição de dados dos sensores (analógicos e/ou digitais), por meio 
de arquitetura, plataforma de hardware e infraestrutura. 

Infraestrutura e 
armazenagem de 
dados 

Tratamento de grande volume de informações (Big Data), clusterização e 
comunicação de dados, tornando os dados mais universais para que sejam 
processados e reunidos. 

Concentração de 
Informações 

Preparação, acumulação e concentração de dados e informações para serem 
utilizados pela camada de Inteligência do Negócio (Business Intelligence - 
BI), por meio de ferramentas de modelagem dinâmica, mineração, integração 
e referenciamento cruzado de dados. 

Inteligência do 
Negócio (Business 
Intelligence - BI) 

Recuperação e processamento de informações relevantes, criação de 
conhecimento e obtenção de resultados científicos, por meio de fórmulas 
científicas, bibliotecas estatísticas, processamento matemático massivo, 
equações matemáticas e algoritmos. 

Aplicações Clientes 
Integração de informações relevantes para as necessidades do negócio, tanto 
em tempo real (decisões críticas), quanto cumulativas (decisões ou 
planejamento estratégico). 

Fonte: NEOautus (2017) 

 

Quanto ao grau de abertura da inovação e a possibilidade dos clientes e parceiros 

interagirem e participarem do desenvolvimento da solução IOT, a NEOautus mantém “[...] 

uma plataforma com alguns módulos abertos [...] e o hardware que pretende deixar 100% 

aberto [...]” (informação verbal). Por meio de parcerias com universidades locais, a empresa 

pretende utilizar o referido hardware para o desenvolvimento de projetos, e também como 

“[...] vitrine para vender a solução [...]” (informação verbal). Quanto ao hardware, a 

NEOautus considera que sua produção somente será lucrativa para “[...] quem realmente tem 

condições de produzir em larga escala [...]” (informação verbal).  

Cabe observar, que embora a NEOautus utilize um modelo de “inovação aberta”, ela 

considera a necessidade dos mecanismos de propriedade intelectual, e nesse sentido 

identificou-se que a empresa detém algumas patentes, e que pretende desenvolver sua 

comercialização com o apoio de parceiros. Entre as patentes da NEOautus, identificou-se “[...] 

um produto para segurança de condomínios, [...] um software de segurança de sistema 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), [...] e também um hardware, que está 

em processo de patente a uns quatro anos [...]” (informação verbal). Quando o processo de 

registro do referido hardware foi iniciado, ele “[...] era o único no mundo que fazia essas 

funções, hoje um hardware Chinês faz dez vezes mais do que o nosso faz, e com um custo 

que é a metade do preço [...]” (informação verbal), o que acaba desestimulando o processo de 

patenteamento no Brasil que pode levar até 10 anos para ser concluído. 
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Além disso, conforme informação do sócio da NEOautus ocorreram alguns problemas 

com parceiros que inviabilizaram a continuidade da comercialização do referido hardware. O 

parceiro “[...] especialista em rádio frequência, não conseguiu dar conta do mercado [...]” 

(informação verbal) e foi necessária a paralização da comercialização. Nesses casos, em que o 

registro de propriedade ainda não foi concedido, a NEOautus comercializa o produto com a 

promessa de futura patente, ou então mediante a assinatura de um acordo de royalties, caso 

algum parceiro opte pela sua fabricação. Portanto, em razão da má experiência com patentes 

anteriores, e ao demorado processo de patenteamento no Brasil, percebe-se que a NEOautus 

avalia com cuidado o registro de novas patentes, como é o caso de um software de segurança 

que desenvolveram e que ainda não registraram. Além disso, destacou o sócio da NEOautus, 

concorrentes internacionais muitas vezes “[...] saem na frente e patenteiam fora do Brasil [...]” 

(informação verbal).  

Verificou-se ainda que, enquanto a primeira versão do produto IOT da NEOautus não 

está sendo comercializada, a empresa presta serviços de consultoria nas áreas de ambiente 

digital, tecnologia e inovação radical. Quanto ao “modelo de negócio”, identificou-se que a 

empresa trabalha na elaboração de workshops, webcastings e e-books, com a intenção de 

divulgar e atrair parceiros para a sua plataforma. 

O Quadro 17 sintetiza as principais categorias e subcategorias indicativas da inovação 

da NEOautus. 

 

Quadro 17 – Categorias indicativas da inovação da NEOautus 

Categoria Evidência 

In
ov

aç
ão

 
es

tr
ut

ur
al

 Produtos Internet das Coisas (Internet of Things – IOT). 

Serviços Consultoria nas áreas de inovação radical, tecnologia e ambiente digital. 

Organizacional Empresa sem funcionários, trabalha com parceiros. 

Inovação fechada 
Algumas patentes incluindo um produto para segurança de condomínios; 
softwares de segurança; e um hardware. 

Inovação aberta 
Plataforma com alguns módulos abertos; e um hardware que pretendem 
deixar totalmente aberto. 

Modelo de negócio 
Divulgação do produto por meio de parcerias e marketing digital (e-books e 
webcastings). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 



65 

 

5.1.1.3 Estratégias para a inovação 

 

Quanto à categoria “explicitação da estratégia”, identificou-se que a NEOautus possui 

apenas um plano formalizado por produto e está trabalhando no plano da sua solução Internet 

das Coisas (Internet of Things – IOT), cujo lançamento está previsto para 2017. 

Quanto às “estratégias competitivas” adotadas pela empresa, percebe-se uma 

combinação de estratégias algumas vezes conflitantes e complementares. A NEOautus não se 

identifica nem com a estratégia de baixo custo, nem com a de diferenciação. A empresa “[...] 

prioriza custo adequado [...] para ganhar em escala [...] ter uma exponencialidade [...] e não a 

linearidade de crescimento [...]” (informação verbal). Na percepção do sócio da NEOautus, o 

crescimento exponencial é possível para os serviços e os softwares. 

Percebeu-se também que a NEOautus não possui um nicho ou segmento de mercado 

claramente definido. Ela busca atender “[...] aquele (cliente) que já sabe o que é, já sabe o que 

pode fazer, já sabe como utilizar [...]” (informação verbal) a solução Internet das Coisas. 

Portanto, a NEOautus busca empresas que “[...] possam agregar valor imediatamente como 

parceiras, como clientes ou como fornecedores também [...]” (informação verbal).  

Quanto às estratégias de pioneirismo e seguidora, percebe-se que a NEOautus também 

se enquadra em uma posição intermediária, estando à frente de outros concorrentes no 

produto IOT, e ao mesmo tempo, acompanhando grandes empresas como IBM e Azul 

Systems, com o intuito de identificar tecnologias que possam agregar valor ao seu produto. 

Quanto às “estratégias de cooperação”, verificou-se que a NEOautus atua fortemente 

por meio de parcerias, especialmente pelo fato de não ter empregados. Para a empresa, as 

parcerias são importantes, pois “[...] minimizam os custos fixos, trabalhando no custo por 

projeto [...]” (informação verbal) e consequentemente melhoram o retorno do investimento. 

Identificou-se ainda que a NEOautus possui contatos em países da América do Sul, como 

Chile e Argentina, países da Europa, além de contatos nos Estados Unidos (Vale do Silício) e 

na África do Sul. Outros parceiros de grande valor para a NEOautus são “[...] empresários que 

já foram atendidos por nós (NEOautus), e que ainda são executivos em grandes empresas 

[...]” (informação verbal). 

Além disso, percebe-se que as características do produto IOT da NEOautus favorecem 

o desenvolvimento de parcerias em todos os níveis, desde o nível dos sensores, que capturam 

as informações cruas, até o nível mais alto de tomada de decisão, que são os sistemas de 

inteligência do negócio (NEOAUTUS, 2017). Cabe ressaltar ainda, que a maioria das 

parcerias da NEOautus é contratual, contendo cláusulas que garantem a confidencialidade das 

informações. 
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As principais categorias e subcategorias indicativas das estratégias para a inovação da 

NEOautus estão no Quadro 18. 

 
Quadro 18 – Categorias indicativas de estratégias da inovação da NEOautus 

Categoria Evidência 
Explicitação da 
estratégia 

Definido e formalizado apenas por produto. 

E
st

ra
té

gi
as

 
co

m
pe

tit
iv

as
 Baixo custo Nem baixo custo, nem diferenciação, busca oferecer um custo adequado e 

obter ganho pela venda em escala, com crescimento exponencial. Diferenciação 

Nicho 
Não possui um segmento bem definido, busca empresas que já saibam 
como utilizar a solução IOT. 

Pioneirismo Está à frente na solução IOT. 
Seguidora Acompanha grandes empresas como IBM e Azul Systems. 

Estratégias de 
cooperação 

Possui diversas parcerias contratuais, além de contatos com empresas na 
América do Sul, Europa e África. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

5.1.1.4 Análise de conteúdo com o Software NVivo 11 

 

O Software NVivo 11 foi utilizado para complementar a análise dos dados coletados 

com a empresa NEOautus, conforme descrito nos procedimentos metodológicos. Por meio da 

técnica da “nuvem de palavras” resultante dos dados da NEOautus (Figura 7), identificou-se a 

predominância das palavras que se referem à categoria “vantagem externa”: mercado, cliente; 

das palavras vinculadas à categoria “inovação estrutural”: hardware, produto, plataforma, 

software, solução, soluções; e também das palavras relacionadas com a categoria “estratégias 

de cooperação”: parceiro, parceria. Tais constatações corroboram com a análise de caso 

individual da NEOautus. 

 

Figura 7 – “Nuvem de palavras” da NEOautus 

         

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 
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Pelo NVivo 11, verificou-se também a predominância de cada categoria nos dados 

coletados da NEOautus. O gráfico resultante (Figura 8) demonstra a quantidade de referências 

de codificação no discurso para as nove categorias definidas para o estudo, e corrobora a 

relevância das “estratégias de cooperação” e da “inovação estrutural” para a NEOautus.  

 

Figura 8 – Categorias referenciadas no discurso da NEOautus 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

Percebe-se ainda que a categoria “explicitação da estratégia”, que é informal na 

empresa, e a categoria “modelo de negócio” não representam o foco principal da NEOautus 

para o alcance de vantagem competitiva. 

 

 

5.1.2 Caso A-2: Esco Iguassu e Engenharia Ltda. 

 

A segunda empresa pesquisada foi a Esco Iguassu e Engenharia Ltda., criada em 2007 

na Incubadora da Fundação Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI), em Foz do Iguaçu/PR. O 

principal objetivo da Esco Iguassu está na promoção da eficiência energética em sua área de 

atuação. O compromisso do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Esco Iguassu, além 

de atender as exigências regulatórias, busca contribuir para o desenvolvimento de 

comunidades e para a disseminação do uso racional de energia dos seus clientes (ESCO 

IGUASSU, 2017). 

Quanto à longevidade, identificou-se que a Esco Iguassu possui quase nove anos de 

existência desde a sua criação dentro da FPTI. Quanto ao porte, a empresa conta “[...] com 
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dois sócios e com mais dois que não são funcionários, um consultor interno e um estagiário 

[...]” (informação verbal). Como não possui funcionários próprios, a empresa conta com o 

auxílio de parceiros sempre que necessário. O faturamento bruto anual de 2016 da Esco 

Iguassu foi de aproximadamente R$ 200 mil. Tais parâmetros enquadram a empresa dentro 

dos critérios definidos nos procedimentos metodológicos da pesquisa.  

Quanto ao crescimento, verificou-se que a empresa permaneceu estável nos últimos 

dois anos. Cabe observar, que nos primeiros cinco anos de existência da Esco Iguassu, os 

sócios mantinham “[...] um acompanhamento mais criterioso [...]” (informação verbal) do 

crescimento da empresa, o qual foi mantido dentro da meta estabelecida. Todavia, a crise 

econômica que atinge o Brasil afetou o desempenho da empresa nos últimos anos, vindo a 

apresentar resultados praticamente negativos, e conforme declaração do sócio, a partir de 

2016 a empresa saiu “[...] da curva do decrescente e estamos no ciclo crescente [...]” 

(informação verbal). Tais características da Esco Iguassu estão resumidas no Quadro 18. 

 

Quadro 19 – Resumo das características da Esco Iguassu 

Característica Descrição 

Longevidade 9 anos. 

P
or

te
 Empregados Nenhum, apenas 2 sócios e 1 estagiário em dez. 2016. 

Faturamento Aproximadamente R$ 200 mil em 2016. 

Crescimento Estável nos últimos dois anos, afetado pela crise econômica brasileira. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos próximos tópicos, os dados da empresa Esco Iguassu foram analisados conforme 

os constructos e categorias do estudo, em consonância com os procedimentos metodológicos. 

 

 

5.1.2.1 Vantagem competitiva 

 

No que se refere à categoria “vantagem externa”, identificou-se que a Esco Iguassu 

atende vários setores industriais e está presente em todo o estado do Paraná. No seu portfólio 

de clientes estão hospitais, hotéis, estabelecimentos de ensino e indústrias de médio e grande 

porte, ou seja, clientes que precisam de um sistema para melhorar a gestão do seu consumo de 

energia elétrica. Identificou-se também que a empresa conta com alguns clientes no estado de 
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Minas Gerais e está “[...] começando uma parceria [...] para ampliar um pouco mais (sua 

abrangência) em termos de Brasil [...]” (informação verbal), começando pelos estados de 

Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. Como diferencial percebido pelos clientes, a Esco 

Iguassu salienta os resultados da empresa que permitem a superação dos concorrentes em 

nível regional. O sócio observou que a empresa “[...] está forte ainda porque esses 

concorrentes não são bons o suficiente [...]” (informação verbal). Como exemplo desses 

resultados, em um dos cases de sucesso acumulados, a empresa conseguiu reduzir o custo da 

conta de energia elétrica do cliente em 18% (PARO, 2014). 

Quanto aos concorrentes, em nível regional, observou-se que a empresa conta com 

poucos, localizados nas cidades paranaenses de Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel e Londrina. 

Todavia, em nível nacional “[...] existe uma variedade já grande, assim, de concorrentes no 

mercado [...]” (informação verbal). Em nível regional, identificou-se ainda que a Esco Iguassu 

conta com algumas exclusividades, considerando que é a única empresa da região que aprova 

determinados tipos de projetos. Concorrentes nesse mesmo nível estão relativamente 

distantes, sendo os dois mais próximos localizados na cidade de Curitiba, capital do estado do 

Paraná.  

Quanto à “vantagem interna”, como capacidades a empresa destacou o conhecimento e 

a experiência dos sócios (Quadro 20) como principal vantagem competitiva da Esco Iguassu. 

No que se refere ao conhecimento, o sócio ressaltou que “[...] nosso (Esco Iguassu) contato 

com a academia e com as inovações tecnológicas é muito forte [...] e essa renovação em 

termos de conhecimento não é muito comum [...]” (informação verbal). Quanto aos recursos, 

a Esco Iguassu destacou “[...] um equilíbrio bom em termos das ferramentas que utiliza e os 

resultados que apresenta [...]” (informação verbal) para os clientes. 

 

Quadro 20 – Breve currículo dos sócios da Esco Iguassu 

Sócio Breve Currículo 

Kleber 
Rissardi 

Engenheiro eletricista, Especialista em eficiência energética, Pós-graduado em 
Gerenciamento de Projetos, Medição e Verificação de Performance. Mestrando na 
área de eficiência energética. Possui três anos de experiência em diagnóstico 
energético. Sócio Diretor da Esco Iguassu desde 2007.  

Hudson 
Responsável pela área administrativa da Esco Iguassu. Graduado em Administração 
de Empresas e em Engenharia Elétrica. Especialista em eficiência energética. 
Mestrando em eficiência energética. 

Fonte: Esco Iguassu (2017) 
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Nesse contexto, as principais categorias e subcategorias indicativas da vantagem 

competitiva da empresa Esco Iguassu estão sintetizadas no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Categorias indicativas da vantagem competitiva da Esco Iguassu 

Categoria Evidência 

V
an

ta
ge

m
 

ex
te

rn
a 

Abrangência Todo o estado do Paraná com alguns clientes em Minas Gerais. 

Clientes 
Bons resultados da empresa que permitem a superação dos concorrentes 
em nível regional. 

Concorrentes Detém algumas exclusividades em nível regional. 

V
an

ta
ge

m
 

in
te

rn
a Recursos 

Equilíbrio entre os equipamentos e ferramentas da empresa com os bons 
resultados apresentados aos clientes. 

Capacidades Conhecimento e experiência dos sócios.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.1.2.2 Inovação 

 

Quanto à categoria “inovação estrutural”, identificou-se que o principal serviço da 

Esco Iguassu consiste na consultoria e no diagnóstico em eficiência energética para os seus 

clientes. A sigla ESCO que compõe o nome da empresa “[...] foi importada dos Estados 

Unidos [...] e traduzida (no Brasil) como Empresa de Serviço de Conservação de Energia [...]” 

(informação verbal). Além da consultoria e diagnóstico, em alguns casos a Esco Iguassu 

também implanta e monitora os resultados da solução proposta ao cliente. Portanto, o serviço 

da Esco Iguassu pode comtemplar a busca de financiamento e linhas de fomento; a 

substituição de sistemas; a geração distribuída; o uso de fontes alternativas de energia; e a 

análise de viabilidade técnico-econômica do projeto. 

Nesse sentido, o principal objetivo do serviço oferecido pela Esco Iguassu está na 

redução dos custos em energia elétrica dos seus clientes, com o consequente aumento da 

competitividade, o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente (FPTI, 

2017b). Para o diagnóstico e proposição da solução, o consumo de energia do cliente é 

decomposto conforme sua utilização final, incluindo iluminação, climatização, refrigeração, 

força motriz, aquecimento, etc. No caso da iluminação, a empresa já conseguiu percentuais de 

redução de até “[...] 90% do consumo final [...]” (informação verbal). Quanto aos produtos, 

observou-se que a Esco Iguassu foca no desenvolvimento de soluções para os problemas da 

própria empresa, e como exemplo, está desenvolvendo “[...] um modelo matemático [...] que 

pode se tornar uma ferramenta de trabalho [...]” (informação verbal). 



71 

 

Quanto às categorias “inovação fechada” e “inovação aberta”, identificou-se que a 

Esco Iguassu desenvolve alguns projetos em parceria com clientes. Todavia, esses projetos 

ainda não obtiveram êxito. Um dos casos citados quase originou uma patente, porém “[...] 

ficou como uma inovação interna [...]” (informação verbal). Nesse sentido, quanto à 

propriedade intelectual, verificou-se que a empresa não possui registros ou patentes, embora 

já tenha inscrito “[...] alguns projetos de P&D, submetido algumas linhas de pesquisa, mas 

que não foram aprovados [...]” (informação verbal). Contudo, a Esco Iguassu demonstrou a 

intenção de “[...] ativar a área de P&D da empresa [...]” (informação verbal) no futuro.  

Quanto ao “modelo de negócio”, identificou-se que a empresa mantém algumas 

parcerias formais e informais com o objetivo de desenvolver canais para a divulgação e 

comercialização do seu serviço. Uma dessas parcerias contribuiu para a conquista de clientes 

no estado de Minas Gerais, e outra pretende ampliar o mercado da empresa para todo o Brasil. 

Outro caso citado é o relacionamento informal com a Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica (COPEL) que “[...] ajuda a divulgar a empresa indiretamente, mas não por parceria 

[...]” (informação verbal), em todo o estado do Paraná. 

Embora busque parcerias, percebe-se que o principal canal de comercialização da Esco 

Iguassu ainda é o contato direto com o cliente, após sua prospecção no mercado. Contudo, 

observou-se que a empresa também divulga e comercializa seu serviço por meio da indicação 

de outros clientes, pelo seu website e pelas mídias sociais. Quanto aos canais virtuais o sócio 

da empresa observou que “[...] deixam há desejar um pouco, mas que usam também para 

contato [...]” (informação verbal) com os clientes. 

No Quadro 22 estão listadas as principais evidências coletadas sobre as categorias e 

subcategorias indicativas da inovação da Esco Iguassu. 

 

Quadro 22 – Categorias indicativas da inovação da Esco Iguassu 

Categoria Evidência 

 In
ov

aç
ão

 
es

tr
ut

ur
al

 Produtos 
Desenvolvimento de soluções para os problemas da empresa. Modelo 
matemático em desenvolvimento. 

Serviços Consultoria e diagnóstico para eficiência energética dos clientes. 

Organizacional Não possui empregados, trabalha com parceiros. 

Inovação fechada Não possui registros ou patentes. 

Inovação aberta 
Desenvolve alguns projetos em parceria com clientes, porém ainda sem 
êxito. 

Modelo de negócio 
Contato direto com o cliente; parcerias para desenvolver canais de 
comercialização do serviço; indicação de clientes; website e mídias sociais. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.2.3 Estratégias para a inovação 

 

No que tange à categoria “explicitação da estratégia”, verificou-se que a Esco Iguassu 

não possui um plano formalizado nos moldes tradicionais, embora já tenha contratado 

consultorias que auxiliaram no seu posicionamento de mercado. A empresa traça seu 

direcionamento geral a partir da definição de algumas metas. Sua preocupação está 

principalmente “[...] no planejamento de curto prazo [...]” (informação verbal) e como 

principais indicadores utiliza os números referentes à prospecção e à execução dos seus 

projetos. Nesse sentido, para o alcance do seu objetivo a empresa investe em quatro frentes de 

atuação, conforme Quadro 23. 

 

Quadro 23 – Fontes de atuação da Esco Iguassu 

Fontes de Atuação Descrição 

Contribuição Social 
Por meio de projetos desenvolvidos em comunidades de baixo poder 
aquisitivo.  

Apoio institucional aos 
poderes e serviços públicos 

Por meio de iniciativas em saneamento básico, saúde, educação e 
administração pública. 

Área de negócios 
Junto a unidades industriais e comerciais, com o objetivo de 
promover maior eficiência dos setores econômicos. 

Campanhas de 
conscientização 

Sobre o uso eficiente da energia frente ao segmento residencial. 

Fonte: Esco Iguassu (2017) 

 

A empresa justifica a falta de formalização do plano, considerando o tamanho 

reduzido da equipe e “[...] por já ter isso muito bem interiorizado, então não faz mais falta 

[...]” (informação verbal). O sócio da Esco Iguassu ressaltou ainda que “[...] a empresa já 

passou por quatro grandes transformações em oito anos [...]” (informação verbal), incluindo 

mudanças no regime societário, no ramo de atividade e na substituição de sócios. Tais 

mudanças contribuíram para “[...] a reedição do perfil da empresa e um novo comportamento 

de mercado [...]” (informação verbal). 

Quanto às “estratégias competitivas”, identificou-se que a Esco Iguassu já trabalhou 

com a estratégia de baixo custo, o que resultou em algumas experiências mal sucedidas, 

especialmente uma delas ocorrida no ano de 2015. Portanto, a empresa “[...] tem prezado por 

qualidade e não vencido por preço [...]” (informação verbal), oferecendo maior segurança ao 

cliente nos resultados, e com isso conquistando mercado mesmo com valores mais elevados. 

No que se refere ao nicho de mercado, a Esco Iguassu considera bastante amplo, pois atende 

“[...] médios e grandes consumidores de energia, consumidores de alta tensão [...]” 
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(informação verbal) que buscam maior eficiência energética. Quanto ao pioneirismo, a 

empresa em termos regionais se considera “[...] a frente (dos concorrentes), não resta dúvida 

[...]” (informação verbal). Todavia, em nível nacional, o sócio admite que a Esco Iguassu 

acompanha empresas maiores e já tradicionais no seu ramo de atuação, ou seja, a empresa fica 

atenta para identificar tendências, embora não faça “[...] sempre o que eles fazem, porque [...] 

temos o nosso mercado, a nossa fatia bem clara [...]” (informação verbal).  

Quanto às “estratégias de cooperação”, identificou-se que a Esco Iguassu mantém 

diversas parcerias formais e informais, incluindo: clientes e/ou universidades para o 

desenvolvimento de produtos e serviços; outras empresas para a comercialização do seu 

serviço e a expansão do seu mercado para todo o território nacional; institutos de pesquisas; 

Fundação Parque Tecnológico ITAIPU (FPTI); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE); entre outras. A empresa mantém ainda parceria com outras 

empresas (terceirização) para apoiar na implantação dos seus projetos, considerando que “[...] 

não trabalha com equipe técnica de instalação [...]” (informação verbal). 

Portanto, as evidências das principais categorias e subcategorias indicativas das 

estratégias para a inovação da Esco Iguassu estão sintetizadas no Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Categorias indicativas de estratégias da inovação da Esco Iguassu 

Categoria Evidência 

Explicitação da 
estratégia 

Não está formalizado. Anualmente define o direcionamento e algumas 
metas. 

E
st

ra
té

gi
as

 
co

m
pe

tit
iv

as
 Baixo custo Desenvolveu alguns projetos, porém não obteve bons resultados. 

Diferenciação 
Preza pela qualidade e segurança dos resultados, e conquista mercado 
mesmo com preços mais elevados. 

Nicho Bastante amplo, incluindo médios e grandes consumidores de energia. 

Pioneirismo Em nível regional está à frente dos seus concorrentes. 

Seguidora Em nível nacional segue empresas tradicionais no seu ramo de negócio. 
Estratégias de 
cooperação 

Possui diversas parcerias formais e informais com clientes, universidades, 
institutos de pesquisa, empresas terceirizadas, FPTI, SEBRAE. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.1.2.4 Análise de conteúdo com o Software NVivo 11 

 

Da mesma forma, com o objetivo de complementar a análise dos dados da Esco 

Iguassu, utilizou-se o Software NVivo 11, conforme detalhado nos procedimentos 

metodológicos. Por meio da técnica da “nuvem de palavras” resultante dos dados da empresa 

Esco Iguassu (Figura 9), percebe-se a predominância das palavras que se referem à categoria 
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“vantagem externa”: cliente, concorrentes, mercado, consumidores; das palavras vinculadas à 

“inovação estrutural”: energia, projetos, resultados, energética, redução, consumo, serviço; e 

também das palavras relacionadas com a categoria “estratégias de cooperação”: parceria, 

parceiro. Essas evidências estão alinhadas com os resultados obtidos na análise de caso 

individual da Esco Iguassu. 

 

Figura 9 – “Nuvem de palavras” da Esco Iguassu 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

Nessa análise também ficou evidenciada a predominância no conteúdo da entrevista da 

Esco Iguassu de algumas categorias indicativas dos constructos do estudo. As nove categorias 

utilizadas estão representadas no gráfico (Figura 10), de forma hierarquizada, conforme o 

número de referências de codificação no discurso.  

 

Figura 10 – Categorias referenciadas no discurso da Esco Iguassu 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 
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Tal representação gráfica (Figura 10) corrobora a relevância para a Esco Iguassu das 

“estratégias de cooperação”, ou seja, das parcerias. Por sua vez, a categoria “vantagem 

interna”, que se refere aos recursos e capacidades da empresa, também foi destacada no 

gráfico, embora não tenha aparecido com a mesma ênfase na “nuvem de palavras”. Com 

menor relevância para a Esco Iguassu, aparecem no gráfico as categorias “inovação fechada” 

e “inovação aberta”, considerando que a empresa não possui patentes e que os clientes não 

participam diretamente do desenvolvimento do serviço oferecido. 

 

 

5.1.3 Caso B-1: Sofit Software S.A. 

 

A empresa Sofit Software S.A., criada em 2010 no Parque de Inovação Tecnológica de 

Joinville e Região (INOVAPARQ), situado na cidade de Joinville no estado de Santa 

Catarina, foi o terceiro caso analisado. A Sofit oferece soluções e ferramentas para o 

gerenciamento da frota de veículos de outras empresas, impactando na redução dos seus 

custos, com a melhora na média de consumo de combustível e redução dos gastos com 

manutenções corretivas dos veículos (SOFIT, 2017). 

Quanto ao porte, verificou-se que a Sofit conta com três sócios e 18 empregados. O 

faturamento bruto da empresa no ano de 2016 foi de R$ 2,3 milhões e a sua taxa de 

crescimento até o ano de 2015 estava próxima dos 50% ao ano. Porém, com a crise 

econômica de 2016 que afetou diretamente o setor de transportes, a Sofit cresceu apenas 8% 

no referido ano, reduzindo sua taxa média de crescimento para 40% ao ano, índice que 

continua relevante. O Quadro 25 sintetiza as principais características da Sofit. 

 

Quadro 25 – Resumo das características da Sofit 

Característica Descrição 

Longevidade 6 anos. 

P
or

te
 Empregados 18 empregados e três sócios em dez. 2016. 

Faturamento R$ 2,3 milhões em 2016. 

Crescimento 50% ao ano até 2015, e 8% em 2016 em razão da crise econômica. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados coletados da empresa Sofit também foram analisados em consonância com 

os constructos e categorias do estudo conforme segue. 
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5.1.3.1 Vantagem competitiva 

 

No que se refere à categoria “vantagem externa”, observou-se que a Sofit atua em todo 

o país, mantendo “[...] clientes em todos os estados do Brasil [...]” (informação verbal). As 

características do produto garantem uma “[...] penetração muito grande no interior (do país), 

aonde não chegam os grandes apoios profissionais [...]” (informação verbal). Identificou-se 

que a Sofit atua ainda em países da América Latina (Chile, Peru e Equador), e também em El 

Salvador na América Central, e México na América do Norte (SOFIT, 2017).  

Para o sócio da Sofit, os clientes fora do Brasil “[...] foram oportunísticos, não é nada 

planejado [...]” (informação verbal). O principal cliente da Sofit é o “[...] pequeno frotista, que 

ainda é tão pequeno que não justifica ter um ERP (Enterprise Resource Planning – ERP) [...]” 

(informação verbal). Entretanto, identificou-se que a empresa atende também grandes clientes 

como TAM, Gerdau, Copacol, entre outros, mantendo mais de 30 mil veículos gerenciados 

(SOFIT, 2017). 

Quanto aos concorrentes, identificou-se que a Sofit compete com três ou quatro 

empresas que trabalham no mesmo modelo de negócio (venda, entrega e implantação online). 

Contudo, tais concorrentes “[...] são pequenos e não incomodam muito [...]” (informação 

verbal). Outro concorrente que implanta a ferramenta fisicamente também não representa uma 

ameaça direta, pois apresenta um custo mais elevado e não consegue atender clientes 

pequenos e/ou distantes. Percebe-se que a ameaça mais concreta para a Sofit é “[...] uma 

empresa do estado do Rio Grande do Sul focada em frota leve [...] que tem estrutura, que tem 

marketing e que tem postura para competir [...]” (informação verbal). Quanto aos Sistemas de 

Gestão Integrada (ERP), a Sofit não considera como concorrentes diretos, pois mesmo os 

sistemas focados em transportes não possuem todas as funcionalidades do produto da Sofit, e 

“[...] não atendem com maestria as especificidade da frota de veículos [...]” (informação 

verbal). 

Quanto à categoria “vantagem interna”, cujos recursos e capacidades resultam em 

vantagem competitiva, a empresa destacou a experiência dos três sócios como o “[...] ativo 

mais importante da Sofit [...]” (informação verbal). Os sócios possuem mais de 30 anos de 

experiência no mercado de software, sendo que dois deles foram executivos da Datasul, maior 

empresa de software do Brasil, e sexta maior empresa de Sistemas de Gestão Integrada (ERP) 

do mundo. O terceiro sócio foi reconhecido mundialmente pela IBM por pioneirismo e 

inovação (SOFIT, 2017). 
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Quadro 26 – Breve currículo dos sócios da Sofit 

Sócio Breve currículo 

Giovani 
Amaral 

Atuou em diversos segmentos como construção civil, financeiro, industrial e nos 
últimos 15 anos atua no segmento de serviços de TI. Foi sócio e diretor executivo da 
startup que criou a partir da unidade de SaaS (Software as a Service) em Joinville. Essa 
unidade era responsável por todas as ofertas de SaaS, e-Learning, BPO e Soluções 
Fiscais da Datasul.  

Jorge 
Steffens 

Foi executivo da Datasul por mais de 20 anos, na qual exerceu o cargo de diretor 
presidente, liderou a internacionalização da empresa no México e nos EUA e o 
processo de abertura de capital na Bovespa.  

Paulo 
Caputo 

Respondeu pela área de operações da Datasul, foi vice-presidente de estratégia de 
mercado e um dos negociadores para a fusão da Datasul com a TOTVS – responsável 
pela área de aquisições e inovação. 

Fonte: Sofit (2017) 

 

Outras capacidades destacadas pela Sofit como diferencial competitivo estão na cultura 

e na definição dos processos da empresa. A Sofit possui “[...] uma cultura de empresa grande 

[...] e todos os processos de uma empresa grande definidos [...]” (informação verbal) como 

planejamento, contabilidade, auditoria e marketing, que contribuem para uma postura 

adequada no relacionamento com clientes e concorrentes. Quanto aos recursos, o sócio da 

Sofit destacou a ótima localização e estrutura da sede da empresa, que passa uma mensagem 

de credibilidade aos clientes. Outros destaques citados estão na mobilidade dos funcionários 

garantida pela posse de notebooks, e na ausência de servidores, considerando que todos os 

dados da empresa estão armazenados em ambientes virtuais (nuvem). 

De forma resumida, as principais evidências das categorias e subcategorias indicativas 

da vantagem competitiva da empresa Sofit estão no Quadro 27. 

 

Quadro 27 – Categorias indicativas da vantagem competitiva da Sofit 

Categoria Evidência 

V
an

ta
ge

m
 

ex
te

rn
a 

Abrangência Todo o Brasil e mais alguns clientes na América do Sul. 

Clientes Modelo de negócio totalmente online que reduz custos para o cliente. 

Concorrentes 
Concorrentes pequenos ou que utilizam outro modelo de negócio não 
conseguem competir em igualdade. 

V
an

ta
ge

m
 

in
te

rn
a Recursos 

Localização e estrutura da sede da empresa; mobilidade dos funcionários 
pela posse de notebooks; ausência de servidores. 

Capacidades 
Conhecimento e experiência dos três sócios; cultura da empresa; processos 
bem definidos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.3.2 Inovação 

 

No que tange à categoria “inovação estrutural”, identificou-se que o principal produto 

da Sofit é o sistema de gestão de frotas de veículos que leva o mesmo nome da empresa, Sofit. 

A ideia do produto surgiu no final dos anos 90, quando o então diretor da Datasul, hoje sócio 

da Sofit, gerenciou um projeto com o objetivo de atender uma deficiência do Sistema de 

Gestão Integrada (ERP) da Datasul, que atendia uma empresa de transporte de pessoas. Uma 

das dificuldades enfrentadas foi que os produtos da Datasul ficavam hospedados nos 

servidores da empresa e exigiam outros aplicativos para o acesso remoto do cliente. 

Então, em 2006 a Datasul lançou sua primeira linha de produtos com acesso via web, 

que foi chamada de “Sofit 4”, e que atendia vários segmentos de mercado, além do segmento 

de transportes. Após o lançamento dessa linha de produtos via web, foram descobertas 

algumas deficiências no sistema de gestão de frotas, especialmente no que se referia à 

manutenção dos veículos, como o controle de pneus, abastecimento e outros. Então, uma 

plataforma foi definida e uma equipe foi selecionada, passando por um treinamento de seis 

meses nos Estados Unidos, voltando de lá com um protótipo da solução, que em “[...] um ano 

já tinha uns 40 clientes [...]” (informação verbal). 

Já em 2008, com a fusão das empresas Datasul e TOTVS, a solução em gestão de 

frotas ficou em segundo plano, considerando que a TOTVS focava em outros produtos. No 

ano de 2010 com o apoio do INOVAPARQ [...] surgiu a oportunidade de empreender, então 

eu (sócio) comprei da TOTVS, juntamente com os outros dois sócios [...] a marca, 

compramos os clientes [...]” (informação verbal)  do sistema de gestão de frotas, o qual estava 

sem investimentos e com apenas 12 clientes. A unidade comprada da TOTVS se tornou uma 

empresa independente, inicialmente com foco em vários segmentos, e após “[...] dois, três 

anos nos especializando em frotas [...] não tinha jeito, não dava para mudar mais [...]” 

(informação verbal), os três sócios decidiram manter o foco em gestão de frotas e na sua 

cadeia de valor.  

Identificou-se que atualmente o sistema de gestão de frotas da Sofit inclui 

funcionalidades como o controle de pneus, cadastro de multas, integração com telemetria, 

busca automática de postos de combustíveis e pedágios. Além disso, é uma solução na qual o 

cliente paga uma mensalidade de acordo com o uso do sistema, sem a necessidade de 

investimentos em equipamentos, já que a solução utiliza o conceito de computação em 

nuvem. Quanto ao oferecimento de serviços, identificou-se que a Sofit busca “[...] criar 
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camadas de serviço, para agregar (maior valor) à nossa oferta para os clientes [...]” 

(informação verbal). 

Quanto à categoria “inovação aberta”, identificou-se que o sistema de gestão de frotas 

de veículos da Sofit oferece flexibilidade, considerando que o cliente pode criar novos 

campos, tabelas e relatórios sem custos adicionais. Além disso, o sócio da Sofit ressaltou que 

“[...] todas as nossas (Sofit) melhorias no produto hoje são vindas de clientes [...]” 

(informação verbal) e por isso, a empresa mantém um canal de comunicação com os clientes 

para a descoberta de oportunidades. Para a Sofit, a inovação deve partir sempre do mercado, 

pois “[...] o mercado tem que sentir a necessidade daquela inovação, e não a gente (Sofit) 

sentir que aquilo é legal para o mercado [...] internamente, muitas vezes desenvolvemos 

coisas que achamos legais, mas que o cliente não usa [...]” (informação verbal). 

Por sua vez, quanto à “inovação fechada”, verificou-se que a Sofit possui somente a 

marca registrada no Brasil. A empresa até iniciou o registro da marca na Argentina, porém 

desistiu em razão do alto custo. Enquanto a empresa estava vinculada ao INOVAPARQ, os 

sócios cogitaram em patentear o sistema de gestão de frotas, porém, qualquer pequena 

modificação que o concorrente fizesse na solução, a proteção seria perdida. Então, na opinião 

do sócio da Sofit “[...] gastar dinheiro com isso é desnecessário [...] a não ser em casos 

especiais como um algoritmo totalmente novo [...]” (informação verbal). Além disso, a Sofit 

não se preocupa com a confidencialidade das informações, considerando que os softwares 

estão nos servidores próprios e que os clientes e parceiros precisam acessar os servidores da 

empresa para utilizar a ferramenta. 

No que se refere ao “modelo de negócio”, identificou-se que a Sofit utiliza canais 

totalmente online para a divulgação e comercialização do seu produto, mantendo uma 

reduzida equipe comercial que atende somente grandes empresas, cujo custo da visita 

presencial seja justificável. A empresa mantém também amplo conteúdo digital, elaboram 

“[...] muito conteúdo sobre gestão de frota [...] e mantém um blog muito ativo [...]” 

(informação verbal), por meio do qual ela capta 90% dos seus clientes, que descobrem a 

empresa por meio dos materiais publicados. Outro canal de comercialização da Sofit é sua 

rede de contatos, na qual clientes importantes indicam outros clientes, além dos parceiros que 

“[...] comercializam nosso produto (Sofit) com a marca deles [...]” (informação verbal). 

Alguns parceiros no Peru e no Equador, com os quais a Sofit está começando a negociar uma 

representação comercial do produto, também foram citados. 

Nesse contexto, o Quadro 28 apresenta o resumo das principais evidências sobre as 

categorias e subcategorias indicativas da inovação da Sofit. 
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Quadro 28 – Categorias indicativas da inovação da Sofit 

Categoria Evidência 
 In

ov
aç

ão
 

es
tr

ut
ur

al
 Produtos Sistema de Gestão de Frotas – Sofit. 

Serviços Oferecimento de novas camadas de serviço aos clientes. 

Organizacional 
Empresa enxuta, funcionários com mobilidade, horário de trabalho 
flexível. 

Inovação fechada 
Possuem apenas o registro da marca no Brasil. Consideram caro e 
desnecessário o registro autoral da solução. 

Inovação aberta 
A solução permite que os clientes alterem ou criem algumas 
funcionalidades diretamente no sistema. 

Modelo de negócio 
Marketing de conteúdo; rede de contatos; parcerias; e representantes 
comerciais em países da América Latina. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.1.3.3 Estratégias para a inovação 

 

No que se refere à categoria “explicitação da estratégia”, verificou-se que a Sofit é a 

única empresa pesquisada que possui um plano formalizado e revisado anualmente, com 

visão, missão e valores bem definidos (Quadro 29). Como visão, a empresa pretende ser a 

melhor empresa de software para gestão de frotas do Brasil. O plano atua também como 

direcionador do negócio. Por exemplo, a crise econômica que afetou o Brasil no ano de 2016 

influenciou no planejamento estratégico da Sofit, que decidiu focar em outros segmentos de 

mercado como a frota leve, que não é tão afetado pelas crises econômicas. Nessas revisões do 

planejamento a empresa “[...] deixou de querer ser referência em software e passou a ser 

referência em gestão de frotas, [...] deixar de entregar somente software e começar a operar o 

nosso software para os nossos clientes [...]” (informação verbal). 

 

Quadro 29 – Valores da Sofit 

Valores Definição 

Simplicidade Quanto mais visual e intuitivo, mais simples e fácil será o uso. 

Inovação Usar sempre as novas tecnologias a favor da produtividade. 

Colaboração 
Soluções abertas a todas as integrações para transformar dados em 
informações. 

Competitividade 
Melhores práticas e benchmarking como estratégia para aumento da 
eficiência. 

Fonte: Sofit (2017) 
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Quanto às “estratégias competitivas”, percebe-se que a Sofit começou com a estratégia 

de baixo custo para ganhar mercado e, posteriormente, migrou para a estratégia de 

diferenciação, considerando que as características do produto justificam o seu maior preço. 

Além disso, pelo foco na diferenciação, a Sofit acabou “[...] abrindo mão de um nicho menor 

de mercado, e está pautando mais em contas maiores [...]” (informação verbal). Percebe-se 

também que a Sofit ocupa uma posição intermediária entre as estratégias de pioneirismo e 

seguidora, considerando que ela é seguida por outras empresas no Brasil, ao mesmo tempo em 

que procura fazer um benchmark com empresas americanas do mesmo setor. Nessa 

comparação com empresas americanas a Sofit considera que as “[...] premissas do mercado de 

gestão de frotas lá são diferentes das premissas daqui [...]” (informação verbal), por exemplo, 

o custo do veículo e do combustível é mais caro no Brasil que nos Estados Unidos; o custo de 

mão de obra (motorista e mecânicos) é mais barato no Brasil que nos Estados Unidos. 

Quanto às “estratégias de cooperação”, verificou-se que a Sofit possui mais de 500 

empresas parceiras em todo o Brasil (SOFIT, 2017). Entre as parcerias, a Sofit ressaltou 

aquela firmada com a empresa Ticket Car com o produto de análise de telemetria (TC 

Analitics), que foi desenvolvido pela Sofit e que recebe o nome da Ticket Car quando é 

comercializado para os clientes daquela empresa. Sobre esse produto desenvolvido em 

parceria com a Ticket Car, a Sofit salienta que conhece mais do que a própria empresa que 

comercializa o produto. Foram citados ainda outros parceiros que comercializam o produto da 

Sofit com suas marcas próprias. Outra parceria comentada pela Sofit foi com um despachante 

para o desenvolvimento de uma solução para a “[...] gestão de multas para a (gigante) Pepsico 

[...]” (informação verbal). 

Cabe salientar que os contratos de parceria da Sofit apresentam cláusulas de 

confidencialidade para evitar o desenvolvimento de soluções concorrentes, e também para 

manter o sigilo dos dados dos clientes que são armazenados nos servidores da empresa. O 

Quadro 30 sintetiza as principais categorias e subcategorias indicativas das estratégias para a 

inovação da Sofit. 
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Quadro 30 – Categorias indicativas de estratégias da inovação da Sofit 

Categoria Evidência 
Explicitação da 
estratégia 

Formalizado e revisado anualmente, contendo visão, missão e valores. 

E
st

ra
té

gi
as

 
co

m
pe

tit
iv

as
 

Baixo custo Começou com baixo custo para ganhar mercado. 

Diferenciação 
Migrou para a diferenciação considerando as características do produto 
que permitem a cobrança de um preço maior. 

Nicho 
Não possui um segmento bem definido. Deixou de atender pequenos 
frotistas. 

Pioneirismo Seguida por outras empresas no Brasil. 

Seguidora Acompanha empresas americanas do mesmo setor. 
Estratégias de 
cooperação 

Possui diversas parcerias no Brasil; empresas que comercializam o produto 
da Sofit com suas próprias marcas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.1.3.4 Análise de conteúdo com o Software NVivo 11 

 

Conforme descrito nos procedimentos metodológicos, as técnicas disponíveis no 

Software NVivo 11 foram utilizadas para complementar a análise dos dados da Sofit. Nesse 

sentido, a “nuvem de palavras” resultante dos dados coletados (Figura 11) demonstra a 

predominância das palavras vinculadas à “vantagem externa”: cliente, mercado, concorrente, 

segmento, Brasil; das palavras vinculadas à “inovação estrutural”: produto, software, online, 

frotas, solução, transporte, funcionalidades; e também das palavras relacionadas com a 

categoria “estratégias de cooperação”: parceiro, parcerias. Percebe-se que a técnica da 

“nuvem de palavras”, com os dados da Sofit, apresenta evidências que corroboram com a 

análise de caso individual da empresa. 

 

Figura 11 – “Nuvem de palavras” da Sofit 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 
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Ainda com o NVivo 11, identificou-se a predominância de cada uma das nove 

categorias definidas para o estudo da Sofit. O gráfico de barras resultante (Figura 12) 

apresenta a quantidade de referências de codificação no discurso para as referidas categorias e 

também demonstra a relevância da “vantagem externa” e da “inovação estrutural” para a Sofit.  

 

Figura 12 – Categorias referenciadas no discurso da Sofit 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

Pela representação gráfica (Figura 12) percebe-se ainda que as categorias “inovação 

aberta” e a “inovação fechada” não representam o foco principal da Sofit para o alcance de 

vantagem competitiva. 

 

 

5.1.4 Caso B-2: Inovativa Tecnologia Eletrônica 

 

A quarta empresa selecionada para a pesquisa foi a Inovativa Tecnologia Eletrônica, 

criada em 2007 no INOVAPARQ em Joinville no estado de Santa Catarina. A empresa surgiu 

com o objetivo de desenvolver softwares para a automação industrial, considerando o grande 

mercado existente na região de Joinville. Entretanto, a partir da necessidade de um dos seus 

primeiros clientes, a empresa optou pelo desenvolvimento de uma solução para corte de 

matéria prima, chamada de Otimize Nesting, que auxilia as empresas no aumento da 

produtividade, por meio da redução do tempo de fabricação das peças e eliminação do 

desperdício de material. A solução se tornou o principal produto da empresa, sendo 

comercializado para clientes em 12 países (INOVATIVA, 2017). 
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Quanto ao porte, identificou-se que a Inovativa conta com dois sócios que são marido 

e mulher. A empresa está com 10 anos de existência e não conta com empregados, embora 

pretenda formar uma “[...] equipe pequena no futuro para desenvolvimento de software [...]” 

(informação verbal). Quanto ao faturamento bruto anual de 2016, a empresa preferiu manter 

em sigilo, contudo revelou estar enquadrada no regime tributário simplificado (Simples 

Nacional), que garante sua conformidade com os parâmetros definidos para a escolha das 

empresas pesquisadas. Quanto ao crescimento, verificou-se que a Inovativa apresenta uma 

taxa média de 20% ao ano, embora tenha sentido os efeitos negativos da crise econômica 

brasileira nos últimos anos. As características da Inovativa estão resumidas no Quadro 31. 

 

Quadro 31 – Resumo das características da Inovativa 

Característica Descrição 

Longevidade 10 anos. 

P
or

te
 Empregados Nenhum empregado, apenas os dois sócios em dez. 2016. 

Faturamento Preferiu manter em sigilo. Enquadrada no Simples Nacional. 

Crescimento Aproximadamente 20% ao ano. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na sequência, os dados da empresa Inovativa também foram analisados em 

consonância com os constructos e categorias do estudo. 

 

 

5.1.4.1 Vantagem competitiva 

 

No que tange à categoria “vantagem externa”, verificou-se que a Inovativa está 

presente em 12 países, sendo que “[...] a maioria (dos clientes) no Brasil, depois os países de 

língua inglesa [...], Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Austrália e mais alguns 

outros [...]” (informação verbal). Os clientes da Inovativa incluem desde “[...] um marceneiro 

que trabalha no fundo de quintal até uma multinacional que fabrica elevadores [...]” 

(informação verbal), o que dificulta bastante o dimensionamento do seu mercado. O modelo 

de negócio totalmente online da empresa permite o atendimento daqueles clientes menores 

e/ou situados em locais remotos, resultando na grande abrangência do seu mercado. 
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Quanto aos concorrentes, identificou-se que a Inovativa lida com algumas empresas 

nacionais e também com algumas empresas estrangeiras, que mantém representantes 

comerciais no Brasil. Todavia, a Inovativa procura manter seus concorrentes próximos, 

buscando parcerias para integrar seus softwares nos casos em que existam funcionalidades 

complementares, ou então, como forma de benchmark para “[...] ver o que eles estão fazendo, 

como que eles resolvem mais ou menos todos os problemas que a gente (Inovativa) tem 

também [...]” (informação verbal). 

No que se refere à categoria “vantagem interna”, ou seja, os recursos e capacidades 

que contribuem para o alcance de vantagem competitiva, a Inovativa salientou o 

conhecimento dos sócios nas áreas de computação, matemática e inteligência artificial, 

observando que “[...] esse know-how é [...] um fator crítico para o sucesso [...]” (informação 

verbal). O conhecimento é tão crítico para a empresa, que em 2017 os sócios estavam em 

Portugal, país com excelentes centros de pesquisa em software, com o intuito de adquirir 

experiência para desenvolver e agregar valor ao produto Otimize Nesting. 

A Inovativa ressaltou também aspectos do seu produto que a diferenciam da 

concorrência, incluindo sua simplicidade, que facilita a utilização pelo cliente, e o modelo de 

negócio, que é totalmente online. Quanto à simplicidade do produto, a Inovativa destacou que 

“[...] fazer as coisas simples dá muito trabalho [...]” (informação verbal). Quanto aos recursos, 

a empresa ressaltou o uso da computação em nuvem que elimina a necessidade de 

investimentos em infraestrutura e plataformas. 

Nesse sentido, o Quadro 32 sintetiza as principais categorias e subcategorias 

indicativas da vantagem competitiva da empresa Inovativa. 

 

Quadro 32 – Categorias indicativas da vantagem competitiva da Inovativa 

Categoria Evidência 

V
an

ta
ge

m
 

ex
te

rn
a 

Abrangência Brasil e países de língua inglesa. 

Clientes 
Modelo de negócio totalmente online permite o atendimento de clientes 
pequenos e/ou situados em locais remotos. Simplicidade do produto. 

Concorrentes 
Mantém proximidade com os concorrentes visando desenvolver e integrar 
funcionalidades complementares. 

V
an

ta
ge

m
 

in
te

rn
a Recursos 

Computação em nuvem, sem a necessidade de investimentos em 
infraestrutura e plataformas. 

Capacidades Conhecimento dos sócios. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.4.2 Inovação 

 

Quanto à categoria “inovação estrutural”, identificou-se que o principal produto da 

Inovativa é o Otimize Nesting, uma solução desenvolvida para auxiliar a indústria na 

otimização do corte de matéria prima, ou seja, para ajudar os fabricantes na produção de peças 

com o menor desperdício possível (INOVATIVA, 2017). Embora o problema do 

planejamento de produção seja bastante antigo na indústria, sua solução por meio de software 

ainda é pouco conhecida no mercado, considerando que exige uma “[...] solução complexa, 

mesmo do ponto de vista computacional [...]” (informação verbal). 

A ideia do Otimize Nesting surgiu em 2007, a partir da necessidade de um dos 

primeiros clientes da Inovativa, o qual fabricava formas metálicas para bolos e tortas. O 

cliente precisava saber qual a quantidade e o melhor tamanho de chapa metálica para atender 

a demanda de produção, visando reduzir o custo e o desperdício, considerando que o 

fornecedor oferecia dois tamanhos de chapa. A pergunta do cliente para a Inovativa foi “[...] 

será que não tem um software para isso? [...]” (informação verbal). Então, a partir do espírito 

empreendedor e da vontade de desenvolver o próprio produto, o sócio da Inovativa observou 

“[...] se não tiver, nós vamos fazer, porque é um problema real [...]” (informação verbal). 

Estavam diante de um grande desafio, um “[...] problema combinatorial complexo, que 

resolver mentalmente é muito desgastante e improdutivo [...]” (informação verbal). 

Os sócios encararam o desafio como uma oportunidade e decidiram criar um produto e 

comercializar sua licença de uso. Desde o início eles cogitaram que o produto poderia não ser 

o mais vendido no mundo, porém seria capaz de sustentar uma pequena empresa, dependendo 

do esforço aplicado, da definição correta do nicho de mercado e da venda em escala mundial 

pela Internet. Então, investiram tempo de desenvolvimento e pesquisa da solução para chegar 

à primeira versão do Otimize Nesting, que a partir daí, recebeu novas funcionalidades e 

conquistou muitos clientes em diversos países.  

Identificou-se também que o Otimize Nesting é comercializado pela Inovativa na 

modalidade de Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), mediante o pagamento 

de uma licença de uso. Alguns clientes utilizam a solução “[...] só para fazer orçamento [...] 

outras pessoas utilizam o produto para automatizar as máquinas mesmo [...]” (informação 

verbal). Para utilizar o Otimize Nesting, o cliente precisa instalar um aplicativo em sua 

máquina e estar conectado à Internet, portanto a solução não é totalmente web. Essa 
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característica foi adotada para evitar problemas de desempenho, causada por eventual 

deficiência nos navegadores. Entretanto, todo o processamento de informações que “[...] 

envolve desenho técnico e muita manipulação de informações [...] é feito na nossa (Inovativa) 

infraestrutura [...]” (informação verbal), por meio da Internet. 

No que tange à inovação organizacional, o sócio da Inovativa salientou que o 

desenvolvimento de software é o processo melhor definido na empresa, e que “[...] 80% do 

seu tempo está com essa tarefa de desenvolver coisas novas [...]” (informação verbal). Pelo 

menos duas vezes por semana a Inovativa lança uma atualização do produto, incluindo novas 

funcionalidades, correção de problemas e/ou melhorias. Todavia, a Inovativa salientou que o 

balizador para o desenvolvimento de software sempre foi a necessidade do cliente, com o 

objetivo de “[...] inovar em vez de inventar [...]” (informação verbal). Portanto, a empresa 

sempre faz uma reflexão antes do desenvolvimento da melhoria, com o intuito de verificar se 

a modificação faz mesmo sentido para o produto e para outros clientes. Existe ainda um 

cuidado especial da empresa para “[...] não tornar ele (produto) complicado para quem 

(cliente) já acha que ele está bom [...]” (informação verbal). 

Quanto à categoria “inovação aberta”, percebe-se que a Inovativa incentiva os clientes 

a sugerirem melhorias e novas funcionalidades para a solução. Contudo, os clientes não 

podem alterar, ceder ou revender o sistema, conforme contrato firmado com a empresa. Já no 

que se refere à “inovação fechada”, identificou-se que a Inovativa não possui registro autoral 

do seu produto. A empresa optou por “[...] manter alguns detalhes em sigilo e trabalhar para 

inovar e estar sempre na frente [...]” (informação verbal) dos concorrentes. Para a Inovativa, o 

registro autoral do código do software impede somente o desenvolvimento da sua cópia exata, 

ou seja, qualquer pequena modificação permite o desenvolvimento de um produto semelhante. 

Nesse sentido, a maioria dos seus concorrentes, “[...] não tem uma espécie de patente [...]” 

(informação verbal). 

Quanto ao “modelo de negócio”, identificou-se que a Inovativa realiza toda a 

comercialização do produto e o treinamento do cliente de forma online, sendo que “[...] 

alguns clientes conseguem fazer tudo sozinhos [...], as pessoas às vezes ligam somente para 

saber se a gente existe [...]” (informação verbal). O Software como Serviço (SaaS) oferecido 

pela Inovativa também é considerado um diferencial competitivo, pois não exige sua 

aquisição pelo cliente, exige somente o pagamento de uma assinatura mensal, a qual o cliente 

pode cancelar a qualquer tempo sem custo adicional. Uma dificuldade na comercialização do 



88 

 

Software como Serviço está na atração de representantes comerciais em outros países, 

considerando que ele “[...] não vai ter uma comissão muito alta [...] e terá um retorno no longo 

prazo [...]” (informação verbal). 

Além disso, percebe-se preocupação da Inovativa com o desenvolvimento de canais de 

divulgação e distribuição do seu produto, considerando que “[...] os clientes chegam até nós 

(empresa) através das ferramentas de pesquisa [...]” (informação verbal) o que gera certa 

dependência dessas ferramentas de Internet, como o Google. Nesse sentido, a empresa busca 

desenvolver outros canais por meio de “[...] parcerias (ainda informais) com distribuidores de 

matéria prima, fabricantes de máquina, desenvolvedores de outros sistemas [...]” (informação 

verbal). 

Identificou-se também que a empresa não investe em propaganda pela Internet, e para 

a divulgação do seu produto ela utiliza o marketing de conteúdo, desenvolvendo e publicando 

materiais em seu blog e site na Internet (versões em Português e Inglês). Tais materiais visam 

aumentar a atratividade do Otimize Nesting perante os potenciais clientes que procuram 

soluções na Internet para os seus problemas. Muitos desses clientes nunca adquiriram um 

software, e/ou ignoram a existência de um software para o seu problema, então acabam 

encontrando a Inovativa ao procurar conteúdos relacionados na Internet. Percebe-se que a 

disponibilidade do produto para experimentação também contribui para a decisão final do 

cliente. 

As principais evidências sobre as categorias e subcategorias indicativas da inovação da 

empresa Inovativa estão no Quadro 33. 

 

Quadro 33 – Categorias indicativas da inovação da empresa Inovativa 

Categoria Evidência 

In
ov

aç
ão

 
es

tr
ut

ur
al

 Produtos Otimize Nesting – Solução para otimizar o corte de matéria-prima. 

Serviços 
Comercialização do software como serviço, mediante o pagamento de uma 
mensalidade. 

Organizacional 
Processo de desenvolvimento de software, balizado pelas necessidades 
reais do cliente e do mercado. 

Inovação fechada 
Não possui registro autoral do produto, preferindo manter detalhes em 
sigilo e inovar para estar sempre à frente. 

Inovação aberta 
Os clientes sugerem melhorias e novas funcionalidades para a solução, 
porém não podem alterá-lo por conta própria. 

Modelo de negócio 
Comercialização e treinamento online; Marketing de conteúdo; 
Desenvolvimento de parcerias informais para a divulgação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.4.3 Estratégias para a inovação 

 

No que se refere à categoria “explicitação da estratégia”, percebeu-se que a Inovativa 

não conta com um plano formalizado, embora monitore seus principais indicadores incluindo 

faturamento e crescimento. Nesse sentido, muitas vezes o planejamento não se justifica em 

razão da imprevisibilidade dos mercados (WHITTINGTON, 2002). 

Quanto à categoria “estratégias competitivas”, na opinião do sócio o modelo de 

negócio da Inovativa passa a impressão inicial de utilizar a estratégia de baixo custo, 

considerando o modelo de comercialização totalmente online. Contudo, a simplicidade da 

ferramenta agrega valor e essa diferenciação propicia “[...] ter um preço maior por cliente, 

com um software com menos coisas, porque você descomplica a vida das pessoas [...]” 

(informação verbal). Tal estratégia contraria a maioria dos concorrentes, que busca oferecer 

um produto com maior preço, justificado pelo maior número de funcionalidades disponíveis. 

Portanto, verificou-se que a estratégia predominante na Inovativa é a diferenciação, 

considerando que as vendas aumentam mesmo com a elevação do preço do seu produto, 

embora existam opções mais econômicas no mercado. 

Verificou-se também que, a Inovativa “[...] não tem um nicho específico e nem um 

segmento de empresa específico [...]” (informação verbal) de mercado e considera esse um 

dos seus principais dilemas. A empresa atende desde pequenos marceneiros até grandes 

empresas multinacionais, considerando que todos eles possuem o problema comum do corte 

de matéria-prima, e muitos optam pelo Otimize Nesting pela sua simplicidade. A questão é 

considerada um dilema para a Inovativa, pois enquanto os grandes clientes estão dispostos a 

pagar mais pelo produto, uma elevação no preço inviabiliza sua utilização pelos pequenos 

clientes, que muitas vezes utilizam maior número de recursos do software do que as grandes 

empresas. 

Quanto às estratégias de pioneirismo ou seguidora, identificou-se que a Inovativa 

começou a partir de uma “[...] lista de coisas que os concorrentes fazem [...] e com o mínimo 

que a gente (empresa) achava que era viável para entrar no mercado [...]” (informação verbal), 

portanto, uma estratégia de seguidora. Posteriormente, a empresa agregou funcionalidades ao 

seu produto tornando-o melhor que o dos concorrentes, resultando em uma estratégia de 

pioneirismo. Nesse sentido, a Inovativa “[...] não faz (alterações no produto) simplesmente 

porque o concorrente fez [...]” (informação verbal), e sim, somente após o processo de 

reflexão e experimentação da alteração. 
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Quanto à categoria “estratégias de cooperação”, percebe-se que a Inovativa acredita 

que “[...] o software não deve ser uma ilha [...]” (informação verbal). Além disso, o seu 

produto está no meio do fluxo de informações da empresa e precisa de integração tanto com o 

software de projeto das peças, que vem antes, quanto com as máquinas que irão 

operacionalizar os cortes, que vêm depois. Tal integração técnica não representa 

simplesmente uma troca de arquivos, o Otimize Nesting precisa “[...] conversar com outros 

softwares [...]” (informação verbal), e para isso são necessárias parcerias. Verificou-se 

também que a Inovativa procura parcerias para o desenvolvimento dos seus canais de 

comercialização, e nesse sentido, várias propostas estão em andamento, embora ainda não 

existam acordos formais estabelecidos. A única parceria formal da Inovativa que foi 

identificada “[...] é com a Microsoft para [...] utilização das plataformas de computação em 

nuvem deles [...]” (informação verbal). 

O Quadro 34 sintetiza as principais categorias e subcategorias indicativas das 

estratégias para a inovação da empresa Inovativa. 

 

Quadro 34 – Categorias indicativas de estratégias da inovação da Inovativa 

Categoria Evidência 
Explicitação da 
estratégia 

Plano não formalizado, empresa monitora os principais indicadores. 

E
st

ra
té

gi
as

 
co

m
pe

tit
iv

as
 

Baixo Custo O modelo de negócio passa a impressão da estratégia de baixo custo. 

Diferenciação 
A simplicidade na utilização do produto justifica o preço maior 
oferecido ao cliente. 

Nicho 
Não possui um segmento bem definido. Atende desde pequenos 
marceneiros até grandes empresas multinacionais. 

Pioneirismo Desenvolve funcionalidades que os concorrentes não têm. 

Seguidora 
Começou com base em uma lista de funcionalidades que os 
concorrentes ofereciam. 

Estratégias de 
cooperação 

Parcerias informais com desenvolvedores de software e fabricantes de 
máquinas. Busca desenvolver canais de comercialização. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5.1.4.4 Análise de conteúdo com o Software NVivo 11 

 

Como forma de complementar a análise dos dados coletados com a Inovativa, e em 

consonância com os procedimentos metodológicos, as técnicas disponibilizadas pelo Software 

NVivo 11 foram utilizadas. A técnica da “nuvem de palavras” (Figura 13) permite a 

identificação daquelas palavras predominantes no discurso da empresa. Nesse sentido, quanto 
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à categoria “inovação estrutural” foi percebida a predominância das palavras: software, 

produto, problema, resolver, desenvolvimento, recursos. Relacionadas com a categoria 

“modelo de negócio” foram identificadas as palavras: modelo, serviço, comercialização, 

assinatura. E quanto à “vantagem externa”, identificou-se a predominância das palavras: 

clientes, pessoas, concorrentes, mercado, Brasil. Percebe-se que tais evidências registradas na 

“nuvem de palavras” estão alinhadas com os resultados da análise de caso individual da 

Inovativa. 

 
Figura 13 – “Nuvem de palavras” da Inovativa 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVIVO 11 

 

Outra técnica disponibilizada pelo Software NVivo 11, e utilizada para complementar a 

análise dos dados da Inovativa, foi o gráfico que evidencia a predominância de cada categoria 

do estudo nos dados coletados da empresa.  

 
Figura 14 – Categorias referenciadas no discurso da Inovativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 
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A representação gráfica (Figura 14) demonstra a quantidade de referências de 

codificação no discurso para as nove categorias do estudo e corrobora a relevância das 

categorias “modelo de negócio” e “inovação estrutural” para a Inovativa. O gráfico evidencia 

também que as categorias “inovação aberta” e “explicitação da estratégia” apresentam menor 

relevância para a empresa Inovativa na busca pela vantagem competitiva a partir da inovação. 

 

 

5.2 ANÁLISE CRUZADA DOS CASOS 

 

A análise cruzada dos casos das empresas NEOautus, Esco Iguassu, Sofit e Inovativa 

permitiu a indução de algumas proposições em relação ao problema de pesquisa, sempre à luz 

do referencial teórico. Tais proposições não são definitivas e foram analisadas conforme o 

objetivo geral deste estudo: Discutir como o processo da inovação conduz à vantagem 

competitiva nas pequenas empresas criadas em Incubadoras e Parques Tecnológicos.  

A análise cruzada dos casos considerou as categorias indicativas da vantagem 

competitiva e da inovação, conforme Quadro 35.  

 

Quadro 35 – Categorias utilizadas para a análise cruzada dos casos 

Vantagem competitiva 
Inovação 

Tipos Estratégias 

Vantagem externa 
Inovação estrutural Explicitação da estratégia 

Inovação fechada 
Estratégias competitivas 

Vantagem interna 
Inovação aberta 

Modelo de negócio Estratégias de cooperação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.2.1 Vantagem competitiva 

 

Por meio do estudo, evidenciou-se que todas as empresas analisadas apresentam 

vantagem competitiva, o que garantiu sua sobrevivência e crescimento mesmo atuando em 

mercados incertos como os de base tecnológica. Quanto à longevidade, as quatro empresas 

possuem entre seis a dez anos de existência. Quanto ao porte, utilizado como critério para 

escolha das empresas, identificou-se que apenas a Sofit conta com empregados, sendo que as 

demais contam apenas com os sócios. As empresas apresentaram um faturamento bruto anual 



93 

 

no ano de 2016 entre R$ 150 mil e R$ 2,3 milhões. Quanto ao crescimento médio anual, todas 

as empresas salientaram os efeitos negativos da crise econômica que atingiu o Brasil em 2016. 

Todavia, com exceção da NEOautus e da Esco Iguassu, que se mantiveram estáveis, as 

demais apresentaram uma taxa de crescimento entre 20% e 40% nos últimos anos, que é 

bastante significativa. 

Quanto à categoria “vantagem externa”, verificou-se que as empresas atuam em 

território nacional, sendo que duas delas (Sofit e Inovativa) possuem também alguns clientes 

fora do Brasil. Quanto aos clientes, verificou-se que elas atendem desde pequenas até grandes 

empresas, o que dificulta a identificação clara do segmento de mercado em que atuam. O 

principal diferencial das empresas, na opinião dos clientes, está na redução de custos 

proporcionada pelos produtos e serviços oferecidos. Quanto aos concorrentes, todas citaram a 

existência de número reduzido de empresas brasileiras competindo com elas, embora tenham 

algumas grandes empresas internacionais. Como diferencial em relação aos concorrentes, três 

empresas (exceto a Esco Iguassu que detém algumas exclusividades regionais) citam o 

modelo de negócio adotado. Além disso, as empresas mantêm certa proximidade dos seus 

concorrentes, buscando identificar oportunidades e atuar em parceria sempre que possível. 

Quanto à categoria “vantagem interna”, cujos recursos e capacidades resultam em 

vantagem competitiva, todas as empresas enfatizam o conhecimento e a experiência dos 

sócios como capacidade fundamental para sua sobrevivência e sucesso no mercado. O 

conhecimento é fonte de vantagem competitiva, pois reúne características únicas que são ao 

mesmo tempo insubstituíveis, não imitáveis, raras e valiosas  (BARNEY, 2001; BOWMAN, 

2003; GRANT, 1991). No Quadro 36 apresentam-se algumas unidades de sentido, retiradas 

do discurso dos sócios das empresas pesquisadas, que evidenciam o conhecimento como fonte 

de vantagem competitiva. 

 

Quadro 36 – Evidências sobre o conhecimento como vantagem competitiva 

Empresa Evidências 

NEOautus 
“[...] Hoje nós temos um diferencial forte na questão da maturidade de conhecimento 
de mercado dos três sócios [...]”. 
“[...] fato dos sócios terem mais de 30 anos de experiência no mercado de TI [...]”. 

Esco 
Iguassu 

“[...] nosso contato com a academia e com as inovações tecnológicas é muito forte 
[...] e essa renovação em termos de conhecimento não é muito comum [...]”. 

Sofit “[...] essa bagagem do mercado de software é um ativo muito importante [...]”. 

Inovativa “[...] esse know-how é um fator crítico para o sucesso [...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Portanto, com base no referencial teórico e nas evidências coletadas em campo, 

formula-se a primeira proposição não definitiva deste trabalho, conforme segue: 

 

i) “O conhecimento e a experiência dos sócios permitem a combinação adequada 

dos recursos e capacidades da empresa, gerando sinergia e favorecendo o 

alcance da vantagem competitiva sustentável.” 

 

Quanto aos recursos, duas empresas (Sofit e Inovativa) percebem que a ausência de 

equipamentos e servidores (computação em nuvem) representa um diferencial pela redução de 

custos. O sócio da NEOautus citou ainda algumas patentes que a empresa possui e que podem 

agregar valor para a empresa no futuro. 

Nesse contexto, as principais categorias indicativas da vantagem competitiva das 

empresas pesquisadas estão resumidas no Quadro 37. 

 

Quadro 37 – Comparativo das categorias indicativas da vantagem competitiva 

Categorias NEOautus Esco Iguassu Sofit Inovativa 

V
an

ta
ge

m
 e

xt
er

na
 

Abrangência Brasil. 
Estado do Paraná e 
alguns clientes em 
Minas Gerais. 

Brasil e países da 
América do Sul. 

Brasil e países de 
língua inglesa. 

Clientes Redução de custos 
para o cliente. 

Bons resultados na 
redução de custos 
para os clientes. 

Modelo de 
negócio online 
reduz custos. 

Modelo de 
negócio amplia 
abrangência. 

Concorrentes 
Menor 
dependência para 
o cliente. 

Algumas 
exclusividades em 
nível regional. 

Modelo de 
negócio online 
reduz competição. 

Proximidade para 
a integração de 
funcionalidades. 

V
an

ta
ge

m
 

in
te

rn
a Recursos Equipamentos e 

patentes. 

Equilíbrio entre 
ferramentas e 
resultados. 

Sede da empresa; 
ausência de 
servidores. 

Ausência de 
servidores. 

Capacidades 
Conhecimento e 
experiência dos 
sócios. 

Conhecimento e 
experiência dos 
sócios; Resultados 

Conhecimento e 
experiência dos 
sócios; Cultura. 

Conhecimento e 
experiência dos 
sócios. 

  

 Características comuns entre as empresas pesquisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para complementar a análise das categorias indicativas da vantagem competitiva das 

empresas utilizou-se o Software NVivo 11, e por meio da análise de conteúdo percebe-se que 

as quatro empresas possuem um perfil bastante semelhante, mantendo certo equilíbrio entre a 

“vantagem interna”, resultante da combinação dos recursos e capacidades da empresa, e a 

“vantagem externa”, que inclui as subcategorias abrangência, clientes e concorrentes, e que 

estão relacionadas ao ambiente externo da empresa (Figura 15). 
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Figura 15 – Gráficos de hierarquia das categorias indicativas da vantagem competitiva 

             

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

Percebe-se ainda, pelo gráfico de hierarquia das empresas Esco Iguassu e Inovativa, 

leve predominância da categoria “vantagem interna” em relação às outras duas empresas, 

NEOautus e Sofit, porém as quatro mantêm certo equilíbrio entre as duas categorias 

indicativas da vantagem competitiva. 

 

 

5.2.2 Inovação 

 

No estudo evidenciou-se também que todas as empresas pesquisadas apresentam 

inovação, até mesmo pela sua origem que são os Parques Tecnológicos e Incubadoras, cujo 

principal objetivo está na inovação e no desenvolvimento tecnológico (AUDY; PIQUÉ, 

2016). Quanto à categoria “inovação estrutural”, identificou-se que as empresas focam em um 

único produto ou serviço principal, e a partir dele lançam inovações incrementais para o seu 

constante aprimoramento e diferenciação, o que corrobora com a literatura quanto à 

predominância da inovação incremental (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Ainda quanto 

ao grau de novidade da inovação, percebeu-se que apenas a empresa NEOautus trabalha com 

uma inovação considerada radical, e por isso enfrenta maiores dificuldades para a 

disseminação do seu produto no mercado, considerando que ele ainda é pouco conhecido. A 

inovação radical, isoladamente, tende a demonstrar resultados fracos e ineficientes em razão 

NEOautus Esco Iguassu Sofit Inovativa

Geral
Vantagem interna

Vantagem externa
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do seu baixo grau de refinamento e desenvolvimento nos estágios iniciais (CRUICKSHANK, 

2010). 

Quanto à inovação organizacional, nenhuma empresa apresenta processos totalmente 

novos ou diferentes das outras concorrentes de mercado. Identificaram-se apenas algumas 

variações nos processo, com ênfase para o número reduzido de empregados que exige das 

empresas a formação de parcerias. 

Quanto ao grau de abertura da inovação, percebe-se que as empresas pesquisadas não 

confiam nos mecanismos tradicionais de propriedade intelectual, que incluem os registros 

autorais e patentes. Os produtos e serviços de base tecnológica, pela sua rápida evolução, não 

se adequam ao demorado processo de patenteamento que no Brasil pode levar até nove anos 

para ser concluído (ESTRELLA; BATAGLIA, 2013). Nesse sentido, com exceção da 

NEOautus, as demais empresas não possuem registros ou patentes, e elas preferem manter 

alguns detalhes em sigilo e inovar constantemente como forma de proteção dos seus produtos 

e serviços, se mantendo a frente dos seus concorrentes. A dificuldade de controlar as ideias 

internas e os direitos de propriedade, assim como a crescente disponibilidade de capital de 

risco privado, têm reduzido as chances de sucesso da inovação fechada (CHESBROUGH, 

2003). Nesse sentido, o Quadro 38 apresenta algumas evidências sobre a ineficácia dos 

tradicionais mecanismos de proteção intelectual, frente ao dinamismo do mercado das 

empresas pesquisadas, na opinião dos seus sócios. 

 

Quadro 38 – Evidências sobre a ineficácia dos mecanismos de proteção intelectual 

Empresa Evidências 

NEOautus 

“[...] nós temos registro de um software de segurança de sistema SCADA, [...] e 
também um hardware, que está em processo de patente há uns quatro anos [...]”. 
“[...] quando nós patenteamos era o único no mundo que fazia essas funções, hoje o 
hardware chinês faz 10 vezes mais, e com um custo que é a metade do preço [...]”. 

Esco 
Iguassu 

“[...] escrevemos alguns projetos de P&D, submetemos algumas linhas de pesquisa, 
mas nunca foi aprovado e a gente acabou não dando sequência [...]”. 
“[...] a gente não tem patente, registro, nada disso [...] temos até ideias, mas não 
temos produtos [...]”. 

Sofit 

“[...] gastar dinheiro com isso hoje é uma perda de tempo totalmente desnecessária, 
tempo e dinheiro [...]”. 
“[...] mesmo que invente um algoritmo totalmente diferente, pode até tentar proteger, 
mas ainda assim, outros fazem uma mexida pequena e aquele algoritmo se 
descaracteriza [...]”. 

Inovativa 

“[...] o software é passível de registro autoral [...] a maioria das empresas acaba não 
fazendo o registro autoral [...]”. 
“[...] para nós é melhor manter em sigilo o que a gente faz e pronto [...] e trabalhar 
para inovar e estar sempre na frente [...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Portanto, com base no referencial teórico e nas evidências coletadas nas entrevistas, 

formula-se a segunda proposição não definitiva deste trabalho, conforme segue: 

 

ii)  “Os mecanismos tradicionais de propriedade intelectual não se adequam aos 

produtos e serviços das empresas de base tecnológica.”  

 

Por sua vez, quanto à tendência atual da “inovação aberta” (CHESBROUGH, 2006), 

identificou-se que duas das quatro empresas pesquisadas (NEOautus e Sofit) permitem que os 

próprios clientes desenvolvam funcionalidades diretamente nos seus produtos e serviços. 

Todavia, os sócios das quatro empresas enfatizaram que ouvem seus clientes antes do 

desenvolvimento e aprimoramento dos seus produtos e serviços, aumentando a probabilidade 

do lançamento de inovações que atendam as necessidades do mercado. Nesse contexto, a 

descoberta de combinações de características do produto ou serviço cria vantagem 

competitiva (ALMIRALL; CASADESUS-MASANELL, 2010), considerando que as 

necessidades dos clientes são muito variadas e pouco compreendidas (BOUDREAU; 

LAKHANI, 2011). 

Quanto à categoria “modelo de negócio”, identificou-se que todas as empresas 

utilizam o marketing de conteúdo como principal canal de divulgação e comercialização dos 

seus produtos e serviços. Apenas a Esco Iguassu ponderou que precisa aprimorar essa forma 

de divulgação, considerando que seu principal canal ainda é o contato direto com o cliente. 

Todas as empresas afirmam também trabalhar com parceiros para a divulgação e 

comercialização dos seus produtos e serviços, como forma de reduzir custos e ampliar a 

abrangência dos seus mercados. Nesse sentido, a definição adequada do modelo de negócio, 

incluindo as parcerias, é fundamental para capturar os benefícios da inovação e transformá-la 

em vantagem competitiva (BONAZZI; ZILBER, 2014; CHESBROUGH, 2010; 

CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; GOVINDARAJAN; TRIMBLE, 2011). 

Nesse contexto, as principais categorias e subcategorias indicativas da inovação nas 

empresas pesquisadas estão resumidas no Quadro 39. 
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Quadro 39 – Comparativo das categorias indicativas da inovação 

Categorias NEOautus Esco Iguassu Sofit Inovativa 
In

ov
aç

ão
 e

st
ru

tu
ra

l 

Produtos Internet das 
Coisas (IOT). 

Ferramentas de 
trabalho. 

Sistema de Gestão 
de Frotas – Sofit. 

Plano de Cortes – 
Otimize Nesting. 

Serviços Consultoria. 
Soluções em 
eficiência 
energética. 

Novas camadas de 
serviço. 

Software como 
serviço. 

Organizacional 
Sem funcionários, 
utiliza parceiros. 

Sem funcionários, 
utiliza parceiros. 

Empresa enxuta. 
Sem funcionários; 
Desenvolvimento 
de software. 

Inovação fechada Possui algumas 
patentes. 

Não possui 
patentes. 

Possui apenas o 
registro da marca. 

Não possui 
patentes. 

Inovação aberta 
Módulos da 
plataforma e 
hardware abertos. 

Alguns 
desenvolvimentos 
com clientes. 

Clientes podem 
alterar e/ou criar 
funcionalidades. 

Clientes apenas 
sugerem 
melhorias. 

Modelo de negócio 
Marketing de 
conteúdo e 
parcerias 

Contato direto 
com o cliente. 

Marketing de 
conteúdo e 
representantes. 

Marketing de 
conteúdo e 
parcerias. 

  

 Principais características em comum das empresas pesquisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Também, com o intuito de complementar a análise das categorias indicativas da 

inovação utilizou-se o Software NVivo 11, e por meio da análise de conteúdo percebe-se que 

as empresas pesquisadas possuem perfis razoavelmente distintos (Figura 16). Enquanto o 

quadro geral, que resume as quatro empresas, demonstra equilíbrio entre as categorias 

“inovação estrutural” e “modelo de negócio”, a empresa NEOautus demonstra menor 

relevância para a categoria “modelo de negócio” e maior relevância para as categorias 

“inovação fechada” e “inovação aberta”. A NEOautus é a única das quatro empresas que 

mantém algumas patentes registradas, embora mantenha também alguns produtos abertos em 

que o cliente pode criar funcionalidades por conta própria, demonstrando certo equilíbrio 

entre as categorias “inovação fechada” e “inovação aberta”. 
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Figura 16 – Gráficos de hierarquia das categorias indicativas da inovação 

                       

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

Quanto à categoria “inovação aberta”, percebe-se ainda que a Inovativa destoa das 

demais empresas, considerando que ela ouve seus clientes, porém não permite que eles 

próprios realizem alterações diretamente no seu produto. Portanto, nenhum grau da categoria 

“inovação aberta” aparece no gráfico de hierarquia da Inovativa. 

 

 

5.2.2.1 Estratégias para a inovação 

 

Quanto à categoria “explicitação da estratégia”, identificou-se que apenas a empresa 

Sofit mantém um plano formalizado nos moldes tradicionais. As demais empresas consideram 

desnecessária a formalização do plano e guiam suas decisões com base em alguns indicadores 

e metas. Os sócios das empresas percebem que o planejamento já está interiorizado, 

corroborando parte da literatura que afirma que a rigidez do plano tradicional não se adequa à 

dinamicidade dos mercados incertos (ANSOFF, 1977; WHITTINGTON, 2002). O Quadro 40 

apresenta algumas evidências sobre a inadequabilidade do tradicional planejamento 

estratégico, frente ao dinamismo do mercado das empresas pesquisadas, na opinião dos 

sócios. 

 

NEOautus Esco Iguassu Sofit Inovativa

Geral

Inovação Estrutural

Modelo de Negócio

Inovação Fechada

Inovação Aberta
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Quadro 40 – Evidências sobre a inadequabilidade do planejamento estratégico 

Empresa Evidências 

NEOautus 
“[...] Nós formalizamos nosso planejamento, nós formalizamos ainda no produto 
anterior que nós entramos no mercado [...]”. 

Esco 
Iguassu 

“[...] por já ter isso muito bem interiorizado, então não faz mais essa falta [...]”. 
“[...] A parte tradicional a gente sabe bem, mas não se preocupa muito, o que sim são 
as metas, essas coisas que a gente coloca de planejamento de curto prazo [...]”. 

Inovativa 

“[...] Formalizado dessa forma, como um processo não [...]”. 
“[...] a gente tem procurado no nosso produto melhorar as nossas métricas, saber 
quais são as nossas métricas mais importantes [...] eleger algumas delas [...] fazer que 
esse indicador melhore todos os anos [...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse sentido, com base no referencial teórico e nas evidências coletadas na pesquisa 

de campo, formula-se a terceira proposição não definitiva deste trabalho, conforme segue: 

 

iii)  “ O planejamento estratégico tradicional não se adequa às empresas que atuam 

em ambientes incertos”. 

 

Quanto às estratégias para a inovação, de maneira geral, percebe-se que todas as 

empresas apresentam certo grau de equilíbrio entre estratégias conflitantes e complementares, 

por meio da sua aplicação de forma simultânea ou sequencial, corroborando com a literatura 

(KARRER; FLECK, 2015; MARCH, 1991; O’REILLY; TUSHMAN, 2008). Por exemplo, 

no que se referem às “estratégias competitivas”, todas as empresas admitiram utilizar ou já 

terem utilizado a estratégia de baixo custo em alguns momentos para ganhar mercado, e após 

sua consolidação, terem migrado para a estratégia de diferenciação, considerando que a 

inovação garante o constante aprimoramento dos seus produtos e serviços, e 

consequentemente um preço superior de venda. Por um lado, tal evidência contradiz o Modelo 

de Porter, no qual as empresas alcançam vantagem competitiva somente por meio da escolha 

entre a estratégia de baixo custo ou de diferenciação (PORTER, 1980). Por outro lado, 

corrobora a teoria que a diferenciação causa aumento na demanda, e as economias de escala e 

escopo resultantes permitem a redução dos custos (ENKEL; BADER, 2012; HILL, 1988). 

Percebe-se também que, as “estratégias competitivas” de pioneirismo e seguidora são 

utilizadas de forma simultânea pelas empresas pesquisadas, considerando que elas estão à 

frente de concorrentes regionais, e até mesmo nacionais, ao mesmo tempo em que 

acompanham empresas grandes e tradicionais, brasileiras e estrangerias, para identificar 
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tendências e oportunidades. Nesse sentido, o pioneiro, que enfrenta muitas dificuldades 

iniciais e precisa ter como capacidade fundamental o desenvolvimento de produtos, seria 

compatível com o seguidor, que lança produtos com erros corrigidos, características 

aprimoradas ou custos reduzidos, e tem como ponto forte a comercialização e a fabricação 

(AFUAH, 1998; COOL; COSTA; DIERICKX, 2002; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 

TIGRE, 2006). 

O Quadro 41 apresenta algumas evidências sobre a importância da combinação de 

estratégias conflitantes e complementares para o alcance de vantagem competitiva por meio 

da inovação, na opinião dos sócios das empresas pesquisadas. 

 

Quadro 41 – Evidências sobre a importância da combinação de estratégias 

Empresa Evidências 

 Baixo Custo x Diferenciação Pioneiro x Seguidor 

NEOautus 
“[...] prioriza custo adequado, nem 
baixo, nem alto, custo correto, para você 
ganhar em escala [...]”. 

“[...] estamos na frente nesse nicho de 
produto [...]”. 
“[...] acompanha mais tipo IBM, a Azul 
fornecedora de software [...]”. 

Esco 
Iguassu 

 “[...] algumas vezes que a gente 
trabalhou também com preço, a gente não 
tem compromisso com menor preço [...]”. 
“[...] na média, a gente tem oferecido, 
prezado por qualidade [...]”. 

“[...] Em termos regionais sim, nós 
estamos à frente, não resta dúvida [...]”. 
“[...] Sempre tem alguém que a gente 
copia alguma coisa [...]”. 

Sofit 

“[...] Começamos com a diferenciação 
por preço, uma estratégia normal de 
quem tá entrando no mercado [...]”. 
“[...] a gente já adquiriu uma certa grife 
e hoje a gente já está abrindo mão de um 
nicho menor de mercado, e pautando 
mais em cima de contas maiores [...]”. 

“[...] hoje nós somos seguidos, falando de 
mercado brasileiro [...]”. 
“[...] Falando de mercado internacional, 
eu procuro sempre fazer um benchmark 
com o concorrente americano [...]”. 

Inovativa 

“[...] dá inicialmente a impressão de que 
nós estamos brigando por preço [...]”. 
“[...] a gente aumentou o nosso ticket 
(preço) por cliente, em cinco vezes, e 
tivemos melhores resultados [...]”. 

“[...] fazemos de forma diferente algumas 
coisas, outras fazemos melhor [...]”. 
“[...] tem uma lista de coisas que os 
concorrentes fazem que nós ainda não 
fazemos [...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Portanto, com base no referencial teórico e nas evidências coletadas em campo, 

formula-se a quarta proposição não definitiva deste trabalho, conforme segue: 

 

iv)  “A combinação das estratégias conflitantes e complementares contribui para o 

alcance de vantagem competitiva por meio da inovação”.  
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Quanto ao “nicho” de mercado, percebe-se que as empresas não o têm identificado 

claramente em razão da grande amplitude do segmento que atendem. No caso da Inovativa a 

falta de identificação do seu nicho dificulta até mesmo a formação do preço do seu produto.  

Quanto à categoria “estratégias de cooperação”, verificou-se que todas as empresas 

mantêm diversas parcerias para a divulgação e comercialização dos seus produtos e serviços, 

contribuindo para a expansão dos seus mercados com investimentos reduzidos, e também para 

o próprio desenvolvimento desses produtos e serviços. Cabe ressaltar, que a Inovativa 

mantém somente parcerias informais, enquanto as demais empresas mantêm parcerias formais 

e informais simultaneamente. Tais “estratégias de cooperação” potencializam a inovação, 

especialmente naquelas empresas que estão preparadas para gerenciá-las (DE MAN; 

DUYSTERS, 2005). Nesse sentido, o Quadro 42 apresenta algumas evidências sobre a 

relevância das estratégias de cooperação para o alcance de vantagem competitiva, por meio da 

inovação, na opinião dos sócios entrevistados. 

 

Quadro 42 – Evidências sobre a importância das estratégias de cooperação 

Empresa Evidências 

NEOautus 

“[...] parcerias minimizam os custos fixos, trabalhando no custo por projeto [...]”. 

“[...] temos parceira na parte de divulgação e de venda desses produtos [...] 
empresários que foram atendidos e que são executivos em grandes empresas [...]”. 

“[...] a gente começa a conversar [...] e depois faz um contrato de parceria [...]”. 

Esco 
Iguassu 

“[...] parcerias com universidade, trabalhamos em projetos, e mesmo com a cessão de 
alunos pra pesquisa, para estágio [...] com institutos de pesquisa [...]”. 

“[...] parceria para projetos grandes serem desenvolvidos por etapas [...]”. 

“[...] alguns com parcerias assinadas, e outros com parcerias combinadas [...]”. 

Sofit 

“[...] parceria com eles [...] que é o nosso produto com o nome deles [...]”. 

“[...] parceria com a Ticket Car, mercado de cartão de abastecimento [...] nós 
desenvolvemos para eles, e a gente recebe quando eles vendem para os clientes [...]”. 

“[...] parceria com o despachante, vai fazer a gestão de multas para a Pepsico [...]”. 

Inovativa 

“[...] acreditamos que o software não deve ser uma ilha [...] ele está no meio do fluxo 
de informação dentro da empresa [...] antes vem o software que faz o projeto das 
peças [...] depois as máquinas que vão operacionalizar os cortes [...] a gente conversa 
com as empresas que fornecem essas soluções [...]”. 

“[...] tentar criar uma espécie de um canal de distribuição do nosso produto [...]”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Portanto, com base no referencial teórico e nas evidências coletadas em campo, 

formula-se a quinta e última proposição não definitiva deste trabalho, conforme segue: 
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v)  “O emprego de estratégias de cooperação e parcerias com clientes e 

concorrentes favorece o desenvolvimento de produtos e serviços, e também dos 

canais de divulgação e comercialização.” 

 

Nesse contexto, as principais categorias e subcategorias indicativas das estratégias 

para a inovação nas empresas pesquisadas estão resumidas no Quadro 43. 

 

Quadro 43 – Comparativo das categorias indicativas de estratégias da inovação 

Categorias NEOautus Esco Iguassu Sofit Inovativa 

Explicitação da 
estratégia 

Formalizado por 
produto. 

Informal, apenas 
indicadores. 

Formal e revisado 
anualmente. 

Informal, apenas 
indicadores. 

E
st

ra
té

gi
as

 c
om

pe
tit

iv
as

 Baixo custo 
Custo adequado 
para ganhar em 
escala. 

Já utilizou 
algumas vezes. 

Começou para 
ganhar mercado. 

Apenas a primeira 
impressão. 

Diferenciação 
Custo adequado 
para ganhar em 
escala. 

Preza pela 
qualidade. 

Migrou pelas 
funcionalidades. 

Funcionalidades 
do produto. 

Nicho Não identificado 
claramente. 

Segmento amplo. 
Não identificado 
claramente. 

Não identificado 
claramente. 

Pioneirismo Está à frente no 
produto. 

Está à frente em 
nível regional. 

Seguida por 
outras empresas. 

Lança novas 
funcionalidades. 

Seguidora Benchmark com 
empresas grandes. 

Acompanha 
empresas grandes. 

Benchmark com 
empresa dos EUA 

No início seguiu 
concorrentes. 

Estratégias de 
cooperação 

Diversas parcerias 
formais. 

Diversas parcerias 
formais e 
informais. 

Diversas parcerias 
formais. 

Parcerias 
informais. 

  

 Principais características em comum das empresas pesquisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na análise das categorias indicativas das estratégias para a inovação também utilizou-

se o Software NVivo 11, e por meio da análise de conteúdo percebe-se que apenas a NEOautus 

possui perfil distinto das demais empresas, com uma representatividade maior da categoria 

“estratégias de cooperação” em relação à categoria “estratégias competitivas” (Figura 17). A 

NEOautus não conta com empregados e possui inúmeras parcerias formais e informais para o 

desenvolvimento e início da comercialização do seu produto que é considerado uma inovação 

radical. Cabe ressaltar ainda, que as demais empresas apresentam perfil semelhante, com certo 

equilíbrio entre as “estratégias competitivas” e as “estratégias de cooperação”.  
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Figura 17 – Gráficos de hierarquia de categorias indicativas de estratégias da inovação 

       

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

Quanto à categoria “explicitação da estratégia”, percebe-se certo equilíbrio entre as 

empresas. A categoria ocupa a terceira colocação, considerando que a maioria das empresas, 

com exceção da Sofit, considera desnecessária e incompatível com o seu mercado a 

formalização de um plano nos moldes tradicionais.  

 

 

 

5.2.3 Análise de conteúdo com o Software NVivo 11 

 

Para contribuir com a análise dos dados coletados com as empresas NEOautus, Esco 

Iguassu, Sofit e Inovativa, foi utilizado novamente o Software NVivo 11, conforme descrito 

nos procedimentos metodológicos. Por meio da técnica da “nuvem de palavras” resultante dos 

dados individuais das empresas, percebe-se a predominância da categoria “vantagem externa” 

nas empresas NEOautus, Esco Iguassu e Sofit, por meio das palavras: mercado e cliente. 

Enquanto na empresa Inovativa percebe-se a predominância da categoria “inovação 

estrutural” com as palavras: software e produto. 

Pela mesma técnica, agora com os dados das quatro empresas (Figura 18), percebe-se 

a predominância das palavras que se referem à categoria “vantagem externa”: cliente, 

NEOautus Esco Iguassu Sofit Inovativa

Geral

Estratégias de cooperação

Estratégias competitivas

Explicitação da estratégia
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mercado, concorrentes; das palavras relacionadas com a categoria “inovação estrutural”: 

produto, serviço, software, hardware, sistema, solução, transporte, funcionalidades; e também 

das palavras vinculadas à categoria “estratégias de cooperação”: parceiro, parcerias. Tais 

constatações corroboram com a análise cruzada dos casos. 

 

Figura 18 – “Nuvens de palavras” resultantes das quatro empresas pesquisadas 

 

 

                   

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

 

Ainda com o auxílio do Software NVivo 11, verificou-se a predominância de cada 

categoria analisada nos dados coletados das empresas. O gráfico resultante (Figura 19) 

demonstra a quantidade de referências de codificação no conteúdo para as nove categorias do 

estudo e corrobora a relevância das categorias “inovação estrutural” e “estratégias de 

cooperação” para as empresas pesquisadas.  

 

 

 

NEOautus 

Geral 

Esco Iguassu Sofit Inovativa 
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Figura 19 – Percentual de referências de codificação das quatro empresas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software NVivo 11 

 

 

Com base no gráfico (Figura 19) observa-se que a categoria “vantagem interna” foi 

bastante citada, considerando que os recursos e capacidades são fontes de vantagem 

competitiva. Além disso, na comparação dos dados das empresas, as categorias “explicitação 

da estratégia” e “inovação fechada” ficaram nas últimas posições na escala de relevância, 

considerando que não representam o principal foco das empresas para o alcance de vantagem 

competitiva a partir da inovação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo de casos múltiplos, a partir do referencial teórico e dos dados empíricos 

coletados, identificaram-se estratégias que contribuem para o alcance de vantagem 

competitiva por meio da inovação em empresas criadas em Incubadoras e Parques 

Tecnológicos brasileiros, atendendo o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 

Identificou-se que todas as empresas pesquisadas alcançaram vantagem competitiva, 

considerando sua longevidade no mercado, o seu crescimento positivo ou estável nos últimos 

anos, mesmo enfrentando uma crise econômica no Brasil, e a posse de recursos e capacidades 

que a diferenciam dos seus concorrentes, com características únicas, não substituíveis, não 

imitáveis, raras e valiosas (BARNEY, 2001; BOWMAN, 2003). O principal diferencial 

ressaltado por todas as empresas pesquisadas foi o conhecimento e experiência dos sócios, 

capacidade que permitiu a combinação adequada dos recursos e o alcance de vantagem 

competitiva sustentável.  

Por meio da pesquisa, percebeu-se também que todas as empresas pesquisadas 

possuem inovação, especialmente pelo vínculo com o Parque Tecnológico e a Incubadora, 

cujo foco está no desenvolvimento de novos produtos e serviços com alto valor agregado 

(AUDY; PIQUÉ, 2016). As empresas focam em inovações incrementais com o objetivo de 

aprimoramento constante dos seus produtos e serviços (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Apenas a empresa NEOautus foca em uma inovação radical, e por isso enfrenta maiores 

dificuldades na comercialização do seu produto, considerando que a inovação radical, 

isoladamente, tende a demonstrar resultados fracos e ineficientes em razão do seu baixo grau 

de refinamento e desenvolvimento nos estágios iniciais (CRUICKSHANK, 2010). 

Quanto ao grau de abertura da inovação, observa-se que as empresas não confiam nos 

mecanismos tradicionais de propriedade intelectual, que incluem os registros autorais e 

patentes. Os produtos e serviços de base tecnológica, pela sua rápida evolução, não se 

adequam ao demorado processo de patenteamento que no Brasil pode levar até nove anos para 

ser concluído (ESTRELLA; BATAGLIA, 2013). Nesse sentido, observou-se que as empresas 

pesquisadas optam por manter alguns detalhes dos seus produtos e serviços em sigilo, e inovar 

sempre, como forma de proteção, se mantendo a frente dos seus concorrentes. A dificuldade 

de controlar as ideias internas e os direitos de propriedade, assim como a crescente 

disponibilidade de capital de risco privado, têm reduzido as chances de sucesso da inovação 

fechada (CHESBROUGH, 2003).  
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Por sua vez, quanto à tendência atual da inovação aberta (CHESBROUGH, 2006), 

identificou-se que duas das quatro empresas pesquisadas (NEOautus e Sofit) permitem que os 

próprios clientes desenvolvam funcionalidades diretamente nos seus produtos e serviços. 

Todavia, os sócios das quatro empresas enfatizaram que ouvem seus clientes antes do 

desenvolvimento e aprimoramento dos seus produtos e serviços, aumentando a probabilidade 

do lançamento de inovações que atendam as necessidades do mercado. Nesse contexto, a 

descoberta de combinações de características do produto ou serviço cria vantagem 

competitiva (ALMIRALL; CASADESUS-MASANELL, 2010), considerando que as 

necessidades dos clientes são muito variadas e pouco compreendidas (BOUDREAU; 

LAKHANI, 2011). 

Outro aspecto relevante detectado na pesquisa foi o modelo de negócio adotado pelas 

empresas como forma de capturar os benefícios da inovação (BONAZZI; ZILBER, 2014; 

CHESBROUGH, 2010; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; GOVINDARAJAN; 

TRIMBLE, 2011). Verificou-se que o principal canal para a divulgação e comercialização 

utilizado pelas empresas é o marketing de conteúdo, que reduz custos. Porém, o canal gera 

certa dependência das ferramentas de busca na Internet para a captação dos clientes. Nesse 

sentido, para reduzir tal dependência, todas as empresas buscam o desenvolvimento de novos 

canais por meio de parcerias. 

Quanto às estratégias para a inovação, identificou-se certo equilíbrio entre estratégias 

conflitantes e complementares, que são aplicadas de forma simultânea ou sequencial pelas 

empresas (KARRER; FLECK, 2015; MARCH, 1991; O’REILLY; TUSHMAN, 2008). Por 

exemplo, a estratégia competitiva de baixo custo foi utilizada pelas empresas em alguns 

momentos para ganhar mercado, e após sua consolidação, elas migraram para a estratégia de 

diferenciação, considerando que a inovação garante o constante aprimoramento dos seus 

produtos e serviços, e consequentemente um preço superior de venda. Por um lado, tal 

evidência contradiz o Modelo de Porter, no qual as empresas alcançam vantagem competitiva 

somente por meio da escolha entre a estratégia de baixo custo ou de diferenciação (PORTER, 

1980). Por outro lado, corrobora a teoria que a diferenciação causa aumento na demanda, e as 

economias de escala e escopo resultantes permitem a redução dos custos (ENKEL; BADER, 

2012; HILL, 1988). 

Percebeu-se também que as estratégias de pioneirismo e seguidora são utilizadas de 

forma simultânea pelas empresas pesquisadas, considerando que elas estão à frente de 

concorrentes regionais, e até mesmo nacionais, ao mesmo tempo em que acompanham 

empresas grandes e tradicionais, brasileiras e estrangerias, para identificar tendências e 
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oportunidades. Nesse sentido, o pioneiro, que enfrenta muitas dificuldades iniciais e precisa 

ter como capacidade fundamental o desenvolvimento de produtos, seria compatível com o 

seguidor, que lança produtos com erros corrigidos, características aprimoradas ou custos 

reduzidos, e tem como ponto forte a comercialização e a fabricação (AFUAH, 1998; COOL; 

COSTA; DIERICKX, 2002; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; TIGRE, 2006). 

Ainda quanto às estratégias, identificou-se que todas as empresas pesquisadas 

trabalham com parcerias, sejam elas formais ou informais. Tais parcerias atuam na divulgação 

e comercialização, contribuindo para a expansão dos seus mercados com investimentos 

reduzidos, e também no desenvolvimento dos produtos e serviços. Tais estratégias de 

cooperação potencializam a inovação, especialmente naquelas empresas que estão preparadas 

para gerenciá-las (DE MAN; DUYSTERS, 2005). Já, quanto ao planejamento estratégico, 

percebe-se que a maioria das empresas (exceto a Sofit) não acredita na importância do plano 

tradicional, formalizado, e optam apenas pela definição e monitoramento de algumas metas e 

indicadores. Os sócios das empresas percebem que o planejamento já está interiorizado, 

corroborando parte da literatura que afirma que a rigidez do plano tradicional não se adequa à 

dinamicidade dos mercados incertos (ANSOFF, 1977; WHITTINGTON, 2002). 

Portanto, entre os principais achados e proposições não definitivas deste trabalho, 

estão: o conhecimento e a experiência dos sócios permitem a combinação adequada dos 

recursos e capacidades da empresa, gerando sinergia e favorecendo o alcance da vantagem 

competitiva sustentável (BARNEY, 2001; BOWMAN, 2003; GRANT, 1991); os mecanismos 

tradicionais de propriedade intelectual não se adequam aos produtos e serviços das empresas 

de base tecnológica (CHESBROUGH, 2003; ESTRELLA; BATAGLIA, 2013); o 

planejamento estratégico tradicional não se adequa às empresas que atuam em ambientes 

incertos (ANSOFF, 1977; WHITTINGTON, 2002); a combinação das estratégias conflitantes 

e complementares contribui para o alcance de vantagem competitiva por meio da inovação 

(KARRER; FLECK, 2015; MARCH, 1991; O’REILLY; TUSHMAN, 2008); e por fim, o 

emprego de estratégias de cooperação e parcerias com clientes e concorrentes favorece o 

desenvolvimento de produtos e serviços, e também dos canais de divulgação e 

comercialização (DE MAN; DUYSTERS, 2005). 

Como limitações da pesquisa, salienta-se para o número reduzido de empresas 

investigadas, considerando o tempo disponível e a dificuldade de encontrar empreendedores e 

empresários dispostos a participar de pesquisas científicas. Cabe observar ainda, que o 

método intencional utilizado para a seleção das empresas não permite a generalização 

estatística dos dados para toda a população (CRESWELL, 2007). Porém, em estudos de casos 
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múltiplos, um conjunto particular de resultados é generalizável analiticamente a alguma teoria 

mais abrangente e proposições não definitivas, em vez de populações ou universos (YIN, 

2001). O viés do método também pode ser considerado uma limitação do estudo, 

considerando que foi utilizado um único entrevistado por empresa pesquisada. Todavia, os 

dados coletados por meio das entrevistas foram confrontados com dados secundários para 

garantir sua validade e confiabilidade (JICK, 1979; YIN, 2001). Além disso, como eram 

empresas pequenas, com apenas dois ou três sócios, foi selecionado aquele com maior 

experiência e conhecimento sobre a empresa. 

Entre as implicações deste estudo, destacam-se as contribuições para: os 

pesquisadores, que ampliam sua base de conhecimento sobre as estratégias utilizadas pelas 

empresas para o alcance de vantagem competitiva por meio da inovação; os empreendedores, 

que pretendem utilizar, ou já utilizam as estruturas dos Parques Tecnológicos e Incubadoras 

para a transformação das suas ideias em novos negócios; e as mantenedoras dos Parques 

Tecnológicos e Incubadoras, que têm subsídios para aprimorar esses ambientes 

compartilhados.  

Quanto aos Parques e Incubadoras, alguns fatos evidenciados neste trabalho 

representam desafios adicionais para essas estruturas de apoio. O primeiro deles está no perfil 

dos empreendedores captados, geralmente jovens recém-graduados, que exige um grande 

investimento na sua capacitação e preparação para garantir a continuidade das empresas após 

o período de incubação. Sendo que o conhecimento dos sócios foi identificado como o 

principal diferencial competitivo entre as empresas pesquisadas. O segundo desafio está na 

fragilidade dos mecanismos que garantem o direito de propriedade das inovações tecnológicas 

no Brasil, considerando a importância da geração de renda por meio dos registros e patentes 

para as mantenedoras. E o terceiro desafio se refere ao reduzido número de empregados 

identificado nas empresas pesquisadas, que dificulta o alcance do objetivo dos Parques e 

Incubadoras no que tange ao desenvolvimento regional. 

Para estudos futuros sugere-se a inclusão de Parques Tecnológicos e Incubadoras 

localizados em outros estados do Brasil, além da região sul. Assim como, a inclusão de 

empresas de outros ramos de negócios. Sugere-se também a realização de pesquisas 

quantitativas com um maior número de empresas para a comparação dos dados e a 

confirmação dos principais achados e das proposições não definitivas identificadas neste 

estudo. 
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Não aplicável. 

(ANSOFF, 1958; CHANDLER, 
1962; COOL; COSTA; 
DIERICKX, 2002; DE MAN; 
DUYSTERS, 2005; ENKEL; 
BADER, 2012; GRANT, 1991; 
HILL, 1988; HITT; IRELAND; 
HOSKINSSON, 2013; PORTER, 
1980; WHITTINGTON, 2002)  

(ANSOFF, 1958; CHANDLER, 
1962; COOL; COSTA; 
DIERICKX, 2002; DE MAN; 
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HILL, 1988; HITT; IRELAND; 
HOSKINSSON, 2013; PORTER, 
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QUESTÃO 

Quantos empregados a empresa possui? 

Qual o faturamento anual de 2016? 

Quanto tempo de existência a empresa 
possui? 

Qual o percentual médio de crescimento 
da empresa nos últimos cinco anos? 

Qual a abrangência do mercado 
atendido? 

Por que seus clientes escolhem os 
produtos e/ou serviços da sua empresa? 

Em que sua empresa supera seus 
principais concorrentes? 

Você considera que sua empresa possui 
recursos que os concorrentes não têm 
(matéria-prima, máquinas, localização, 
etc.)? Exemplifique. 

Você considera que sua empresa possui 
capacidades que os concorrentes não 
têm (conhecimento, planejamento, 
estrutura, cultura, etc.)? Exemplifique. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CATEGORIA 

Porte 

Longevidade 

Crescimento 

Diferencial 
externo 

Recursos 

Capacidades 

CONSTRUCTO 

Não aplicável. 

VANTAGEM 
COMPETITIVA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Caracterização da empresa. 

Verificar se as empresas 
alcançaram vantagem 
competitiva. 

 

(e) 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

(ANSOFF, 1977; PORTER, 1980; 
WHITTINGTON, 2002) 

(COOL; COSTA; DIERICKX, 2002; 
FLEURY et al., 2004; PORTER, 
1980) 

(AFUAH, 1998; COOL; COSTA; 
DIERICKX, 2002; PORTER, 1980; 
TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 
TIGRE, 2006) 

(AFUAH, 1998; ANSOFF, 1958; 
COOL; COSTA; DIERICKX, 2002; 
ENKEL; BADER, 2012; TIDD; 
BESSANT; PAVITT, 2008; TIGRE, 
2006) 

(BOWMAN, 2003; DE MAN; 
DUYSTERS, 2005; HITT; 
IRELAND; HOSKINSSON, 2013; 
ROTHAERMEL; ALEXANDRE, 
2009) 

(ANSOFF, 1977; CHENG; SHIU, 
2015; CHESBROUGH; 
CROWTHER, 2006; ENKEL; 
GASSMANN; CHESBROUGH, 
2009; ESTRELLA; BATAGLIA, 
2013; TIGRE, 2006) 

QUESTÃO 

Como a empresa define sua orientação e 
decisões? 

É feito algum diagnóstico de mercado? 
Esse diagnóstico é formalizado? 

Sua empresa prioriza a redução de 
custos (baixo custo)? Ou o 
oferecimento de produtos aos clientes 
com alto valor agregado 
(diferenciação)? 

Sua empresa atende segmentos 
específicos do mercado (nichos)? 

Sua empresa geralmente lança produtos 
antes dos concorrentes (pioneiro) ou 
aprimora produtos já lançados 
(seguidora)? 

Sua empresa possui conexões formais 
ou informais com outras empresas e 
parceiros (associações, alianças, joint 
ventures)? 

Caso afirmativo, como tem sido a 
experiência na gestão destas relações e 
alianças (contratos, alinhamento de 
interesses, evitar oportunismo, etc.)? 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

CATEGORIA 

Explicitação da 
estratégia 

Estratégias 
competitivas 

Estratégias de 
cooperação 

CONSTRUCTO 

INOVAÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Analisar como o processo 
da inovação ocorreu. 

(e) 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

(AFUAH, 1998; BIRKINSHAW; 
BARSOUX, 2011; CHRISTENSEN; 
OVERDORF, 2002; HENDERSON; 
CLARK, 1990; ORGANIZAÇÃO 
PARA COOPERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, 2005; TEECE, 2009; 
TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008) 

(BENNER; TUSHMAN, 2015) 
(CHESBROUGH, 2003) 
(ESTRELLA; BATAGLIA, 2013) 

(ALMIRALL; CASADESUS-
MASANELL, 2010; BENNER; 
TUSHMAN, 2015; CRUICKSHANK, 
2010; ENKEL; GASSMANN; 
CHESBROUGH, 2009; O’REILLY; 
TUSHMAN, 2013; TIDD; 
BESSANT; PAVITT, 2008; TIGRE, 
2006) 

(AFUAH, 1998; BIRKINSHAW; 
BARSOUX, 2011; BONAZZI; 
ZILBER, 2014; CHESBROUGH, 
2010; CHESBROUGH; 
ROSENBLOOM, 2002; 
GOVINDARAJAN; TRIMBLE, 2011; 
SIMANIS; HART, 2011; TIDD; 
BESSANT; PAVITT, 2008) 

QUESTÃO 

Quais são os principais 
produtos/serviços da sua empresa? 
Como foram desenvolvidos? 

Foram desenvolvidas mudanças nos 
processos e atividades da empresa? 
Como ocorreram? Cite exemplos. 

Sua empresa possui produtos 
patenteados? Dê exemplos. 

Sua empresa desenvolve produtos em 
parceria com outras empresas ou 
parceiros (clientes, fornecedores, 
complementadores)? 

São utilizados mecanismos de 
confidencialidade das informações? 
Exemplifique. 

Como é realizada a comercialização dos 
seus produtos? 

Os canais de comercialização foram 
desenvolvidos em parceria com outros 
parceiros? Exemplifique. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

CATEGORIA 

Inovação 
estrutural 

Inovação 
fechada 

Inovação aberta 

Modelo de 
negócio 

CONSTRUCTO 

INOVAÇÃO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Verificar se as pequenas 
empresas que iniciaram 
suas atividades em Parques 
Tecnológicos e 
Incubadoras tiveram 
inovação; 
 
 
 
 
Identificar a tipologia das 
inovações obtidas, 
classificando-as como 
produto, processo, modelo 
de negócio, e outros; 
 
 
 
 
 
Verificar se as inovações 
foram desenvolvidas 
individualmente ou por 
meio da cooperação, 
classificando-as em 
inovação fechada ou 
inovação aberta. 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 

 


