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RESUMO 

Com este estudo identificaram-se como as estratégias de inovação contribuem para 

o desenvolvimento de mercados em startups. Os constructos “Estratégias para o 

Desenvolvimento de Mercados” e “Inovação” foram abordados no referencial teórico, 

o qual abordou o contexto de estratégia, a busca pela criação de mercado e os tipos 

e processos de inovação. Para melhor entender o âmbito da pesquisa, startups, os 

objetivos específicos buscaram analisar como a inovação ocorre e identificar as 

ferramentas que estas empresas utilizam para a inovação, além de verificar a criação 

de mercado por meio de sua inovação. O método de pesquisa foi o qualitativo, de 

caráter descritivo e exploratório, e a coleta dos dados foi realizada por meio de um 

roteiro estruturado. Foram entrevistados dez fundadores de startups, cujo recorte 

abordou as que utilizam o modelo de “plataforma” e estão com pelo menos um produto 

no mercado. Para análise dos dados foi utilizada a técnica da análise de conteúdo, a 

qual contou com a criação de unidades de significado e categorização para a 

triangulação dos dados e realização da análise, pelas quais observou-se que as 

startups coletam informações no mercado e por meio de feedbacks de seus clientes 

para validar suas ideias em busca da inovação, que ocorre por meio de processos 

ágeis e, muitas vezes, não explícitos. Dentre as estratégias para a inovação, a Lean 

Startup (Startup Enxuta) teve destaque. Por fim, o objetivo geral foi atingido e foi 

possível observar como as estratégias de inovação contribuem para o 

desenvolvimento de mercados em startups.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Mercado. Estratégia. Inovação. Startup.  



 

ABSTRACT 

This study identified a contribution of innovation strategies to the market development 

in startups. The Strategies of Market Development and Innovation were approached 

in the theoretical framework, in the context of strategy, in the search for market creation 

and in the types of innovation processes. What is more specific to the research, 

startups, tasks existing seek analysis as the innovation occur and identify the tools that 

companies use for an innovation, as well as verifying the creation of a market through 

its innovation. The research method was qualitative, descriptive and exploratory, and 

a data collection was performed through a structured script. Ten founders of startups 

were interviewed, whose audience approached how to use the platform model and to 

have one less product on the market. Data analysis was a technique of data analysis, 

with the participation of meanings and categorization for data triangulation and 

inferences, through which the startups collect information in the market and feedback 

from their clients to validate their ideas in search of innovation, which occur through 

agile and often non-explicit processes. Among the strategies for innovation, Lean 

Startup was highlighted. Finally, the general objective was reached, and it was possible 

to observe how the rules of innovation contributed to the development of markets in 

startups. 

 

Keywords: Market Development. Strategy. Innovation. Startup. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em um mercado de extremas incertezas, buscar soluções inovadoras para que 

a empresa possa obter uma vantagem perante seus concorrentes é de fundamental 

importância (WOERTER; ROPER, 2010). Entretanto, cada vez mais as estratégias 

são definidas tacitamente, sem uma estrutura determinada, tendo em vista a 

velocidade das mudanças que ocorrem em nosso cotidiano (CRAINER; DEARLOVE, 

2014). 

De modo geral, as estratégias de inovação são referentes às escolhas dos 

caminhos que serão percorridos pela inovação (CHEN; YUAN, 2007). Para Dyer e 

Singh (1998), os planos voltados para o desenvolvimento de novos produtos/serviços 

com o foco na abertura de mercados são concebidos pelos esforços da empresa com 

estratégias de inovação. 

Neste contexto, um novo tipo de empresa cresce de maneira exponencial: 

startup, a qual é definida por Ries (2011, p.26) como sendo “uma instituição humana 

projetada para criar produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”. Estas 

organizações trazem a inovação em seu DNA, pois desenvolvem produtos/serviços 

com o pressuposto de serem inovadores e escaláveis. Por ser um segmento 

emergente, as startups necessitam desbravar novos mercados e desenvolver suas 

próprias estratégias (SIGNORI et al., 2014). 

Estudos que abordam a inovação em startups crescem a cada ano, mas 

entender como a inovação acontece é um campo ainda pouco explorado (ROCHA, 

2008). Aliado a isto, o fato de verificar como as estratégias de inovação contribuem 

no desenvolvimento de mercados também ainda necessita de mais pesquisas. Por 

isto, este estudo buscará entender como as estratégias de inovação ocorrem e sua 

contribuição na criação de novos mercados. 

Com o objetivo de obter uma vantagem perante seus concorrentes, muitos 

estudiosos se esforçam na busca de estratégias para o crescimento empresarial. 

Harry Igor Ansoff em 1965 escreveu o livro “Corporate Strategy”, no qual apresentou 

um conceito focado na expansão corporativa e na diversificação para o alcance de 

uma favorável em relação aos competidores. 

A evolução do conceito e aplicação da estratégia nas organizações ocorre 

analogamente as mudanças que ocorrem no mercado, pois a necessidade de 

adaptação que as empresas têm se tornado uma necessidade de sobrevivência para 
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as empresas que desejam manter-se vivas no mercado. Muitas vezes estas 

mudanças impactam diretamente um mercado, seja o modificando ou criando um 

novo. (WOERTER; ROPER, 2010; SILVA; DACORSO, 2013). 

Um fator que contribui para que as empresas desenvolvam mercados é a 

inovação, tema que eclodiu com Joseph A. Schumpeter em 1939, em sua obra 

intitulada “The theory of economic development”, na qual cita que a inovação surge 

do empreendedor (o protagonista da mudança econômica) e não somente a partir dos 

desejos e necessidades dos consumidores, pois estes podem ser doutrinados a 

quererem coisas novas ou que diferem daquelas que consomem habitualmente. 

Autores mais contemporâneos de inovação como Joe Tidd e John Bessant 

(2015) demonstram a relação entre inovação e a criação de novos mercados, 

explicando que, independente das condições tecnológicas, sociais ou mercadológicas 

envolvidas, a fonte para criar e manter um mercado tende a pertencer às organizações 

que inovam continuamente. Os autores também trabalham a inovação como um 

processo sistêmico e não algo casual ou acidental. 

A ligação dos conceitos de estratégia e inovação também está presente nas 

obras de Michael Porter, que em seu artigo “How competitive forces shape strategy”, 

de 1979, escreveu que a estratégia tem que estar atenta às condições de mudanças 

e uma empresa pode alcançar uma vantagem por meio da inovação. Em consonância, 

Montgomery et al. (1998) citou que algumas inovações criam vantagem competitiva 

por perceberem uma oportunidade de mercado inteiramente nova ou atenderem a um 

segmento de mercado que os demais ignoraram.  

Harrison (2005) também contribuiu aos estudos de inovação e estratégia, 

quando escreveu a respeito da diferenciação estar relacionada com a capacidade 

criativa da organização, para que os consumidores notem valor nos produtos da 

empresa. Neste sentido, o conceito de Inovação de Valor (Value Innovation) trazido 

por Kim e Mauborgne (1997) também é relevante, pois os autores abordam que para 

existir uma inovação de valor, é necessário que ela seja diferenciada a tal ponto de 

desenvolver um novo mercado. 

Assim, o estudo de estratégias de inovação para o desenvolvimento de 

mercado se torna relevante, tendo em vista as estratégias que visam a diferenciação, 

utilizam-se da inovação e, em muitos casos, o produto gerado desenvolve o mercado 

de atuação, podendo ser uma modificação ou a criação de um novo segmento 

(ANSOFF, 1965; PORTER, 1985; BEZERRA et al., 2012). 
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Ries (2011) evidencia o papel do empreendedor ou grupo de empreendedores 

que visam transformar uma ideia em um novo produto ou serviço e, para isto, criam 

uma startup, que segundo o autor, é uma empresa em fase embrionária e em processo 

de implementação e organização das suas operações, muitas ainda não possuem 

processos complexos e sua agilidade é uma de suas virtudes (SIGNORI et al., 2014). 

Em complemento, Graham (2005) cita que as startups são empresas 

projetadas para crescer rapidamente, devido à sua inovação e ao potencial de ganho 

de mercado. Entender como a agilidade e seu desenvolvimento acontecem e qual a 

participação da estratégia de inovação é um dos focos deste estudo. 

No Brasil, o crescimento do número de startups é evidente, conforme Tozetto 

(2016) demonstra que houve um crescimento de 18,5% no número de Startups 

brasileiras segundo o banco de dados StartupBase, da Associação Brasileira de 

Startups (ABStartups), o qual também demonstra que existem cerca de 4.200 startups 

no Brasil e o estado de São Paulo lidera o ranking com mais de 1.300 em atividade. 

Um recorte neste universo das startups foi feito para melhor entender um segmento 

destas empresas que são as startups plataforma, que são as que utilizam um modelo 

que conecta compradores e vendedores (ou usuários e fornecedores)  por meio de 

uma plataforma (EISENMANN; PARKER; ALSTYNE, 2006). 

Neste sentido, um estudo integrando os constructos de estratégia e 

desenvolvimento de mercado com inovação são relevantes para uma pesquisa em 

startups, por suas características ligadas à pouca estrutura, tecnologia e potencial de 

escalabilidade. É de grande valia para a academia entender como estas empresas 

desenvolvem suas estratégias de inovação diante um mercado altamente dinâmico e 

competitivo a qual estão inseridas. 

As startups possuem pouca estrutura e os estudos existentes ligados à 

inovação estudam o fenômeno já estabelecido, mas poucos buscam entender a 

concepção destas estratégias e seu potencial de desenvolver um mercado. Afinal, o 

estudo da economia deve estar intimamente ligado ao estudo das mudanças 

(SCHUMPETER, 1939). Com isto, a questão de pesquisa deste estudo é: Como as 

estratégias de inovação contribuem para o desenvolvimento de mercado em 

startups? 



 20 

1.1 Objetivos 

Com o intuito de contribuir para a produção acadêmica nas linhas de estratégia, 

desenvolvimento de mercado e inovação, este estudo tem como objetivos: 

Objetivo Principal 

- Identificar como as estratégias de inovação contribuem para o 

desenvolvimento de mercados em startups. 

Objetivos Específicos 

- Analisar como a inovação ocorre em startups; (a) 

- Identificar as estratégias utilizadas pelas startups para a inovação; (b) 

- Verificar a criação de mercado por meio de estratégias de inovação em 

startups; (c) 

1.2 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho possui sete capítulos, sendo o primeiro a Introdução, na qual os 

objetivos, problema de pesquisa e a estrutura do trabalho foram apresentados. O 

capítulo dois é constituído pelo referencial teórico, o qual abordará os constructos 

“Estratégias para o Desenvolvimento de Mercados” e “Inovação”. O terceiro capítulo 

descreve o âmbito do estudo (startups) e o quarto aborda os procedimentos 

metodológicos da pesquisa. No capítulo cinco, encontra-se o processo de obtenção 

dos dados e a análise dos resultados. Por fim, o sexto capítulo aborda as 

considerações finais encontradas neste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este trabalho permeou a área da estratégia e desenvolvimento de mercado e 

inovação. Buscando um melhor alinhamento entre os constructos, o referencial teórico 

está dividido em “Estratégias para o Desenvolvimento de Mercados” e “Inovação”, pois 

entender como as empresas traçam suas estratégias de inovação para o 

desenvolvimento de mercado é o objetivo deste estudo. 

Importante ressaltar que a relação entre os temas foi destacada no tópico 

“Síntese dos Constructos”, o qual inclui um quadro com o histórico dos principais 

autores que estudam estes temas, bem como uma síntese do referencial teórico, o 

qual é base para a pesquisa. 

2.1 Estratégias para o Desenvolvimento de Mercados 

2.1.1 O Contexto da Estratégia Empresarial 

O conceito de estratégia no âmbito da Administração, começou a ser debatido 

no final dos anos 1940. Mas muito antes disso, o conceito de estratégia foi escrito em 

um tratado militar durante o século IV a.C denominado “A arte da guerra”, de Sun Tzu, 

o qual é uma referência em conceitos como disciplina, preparação e planejamento. É 

considerado a obra precursora dos estudos de estratégia organizacional 

(MINTZBERG, 2004; CRAINER; DEARLOVE, 2014).  

Mas um estudo sistematizado e com o olhar para o mercado consumidor se 

iniciou na década de 1960. Para Chandler (1962), a fixação de objetivos e metas de 

longo prazo pelas organizações e a alocação dos recursos necessários para atingi-

los de forma organizada e com planejamento e estratégia.  

O crescimento da empresa, segundo Chandler (1962), pode acontecer por 

meio de três estratégias: 1) expansão da empresa por suas linhas de produtos 

existentes para o mesmo tipo de clientes; 2) busca por novos mercados e novas 

fontes de fornecimento; 3) abertura de novos mercados pelo desenvolvimento de 

uma gama ampla de novos produtos para diferentes tipos de clientes. 

Até o final da década de 1950 a lógica era que, ao praticar preços baixos, a 

empresa ganhava participação de mercado, mas, para Ansoff (1965), os clientes 

deixaram de buscar produtos com melhor preço, pois outros fatores decisórios 
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emergiram como: características pessoais, culturais, status e os demais atributos 

relacionados à decisão de compra.  

Ao focar na expansão corporativa e diversificação, os estudos de Ansoff (1965) 

complementaram o planejamento estratégico com o foco voltado para o mercado. 

Com isto, o autor desenvolveu “Matriz Produto x Mercado”, hoje conhecida como 

“Matriz de Ansoff”, na qual descreve as diferentes estratégias para a atuação dos 

produtos (existentes e novos) em mercados (existentes e novos). A matriz está 

ilustrada na Figura 1: 

 

Figura 1 - Matriz de Ansoff 
 

 

Fonte: Adaptado de Ansoff (1965). 

 

Ansoff (1965) cita que para a comercialização de produtos existentes em 

mercado já estabelecidos, a estratégia é de penetração de mercado. Para o 

lançamento de novos produtos nestes mesmos mercados, ocorre o desenvolvimento 

de produtos, a qual é uma estratégia muito utilizada por empresas já estabelecidas e 

que desejam manter sua vantagem no mercado em que atuam.  

Entretanto, para explorar um novo mercado por meio de produtos existentes, 

os esforços da organização será em desenvolver um mercado, o que se assemelha a 

trabalhar o posicionamento de produtos. Para que um novo produto alcance um novo 

mercado é necessário a utilização da estratégia de diversificação, a qual conta com 

um maior desafio, tendo em vista os esforços necessários serem mais altos, para que 

se inclua um novo produto em um mercado inexistente (ANSOFF, 1965). 
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A abordagem do ambiente externo passou a fazer parte do planejamento 

estratégico e a diferenciação de produtos/serviços se estabeleceu como estratégia 

competitiva importante, que sobrepôs à tradicional, que era baseada em custo e 

formação de preço (SANCHES; MACHADO, 2013; NEIS; PEREIRA, 2016). 

Ainda com uma abordagem holística da organização e com a visão baseada 

em produtos, Andrews (1971) propôs que a estratégia é um padrão de decisões que 

uma empresa determina e revela seus objetivos e metas, produzindo as principais 

políticas e planos para alcançar esses propósitos e define a gama de negócios que a 

empresa deve prosseguir e a natureza da contribuição econômica e não econômica 

que pretende fazer para seus acionistas, funcionários, clientes e para a comunidade.  

Andrews (1971) desenvolveu a Análise de SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) ou, em Português, FOFA (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas, Ameaças). Esta matriz é fortemente utilizada até hoje em empresas para 

a definição de estratégias. A Figura 2 ilustra os quadrantes e o foco nos ambientes 

interno e externo da empresa:  

 

Figura 2 - Matriz SWOT 

 

Fonte: Adaptado de Andrews (1971). 

 

A definição das estratégias da organização a partir da matriz SWOT é uma das 

ferramentas mais populares na gestão estratégica competitiva. Os contextos do 

ambiente interno e externo contribuem em um mapeamento do cenário e este, por sua 

vez, é uma ferramenta para a inovação, pois conhecer suas forças e fraquezas e as 

oportunidades e ameaças do mercado é essencial no processo de criação ou 

melhorias de produtos. 
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Para Porter (1979), a definição de estratégias tem o objetivo de criar uma 

posição favorável para a empresa enfrentar com sucesso as forças competitivas e, 

com isto, obter um maior retorno sobre o investimento. Em consonância, Dierickx e 

Cool (1987), citaram esta estratégia como sendo uma habilidade de prover aos 

consumidores um alto valor percebido. 

Segundo Porter (1996), uma vantagem estratégica é adquirida pelo 

posicionamento da empresa na estrutura industrial e sua influência no mercado. Para 

obter sucesso, as empresas desenvolvem três tipos de estratégias genéricas: 1) a 

liderança em custos; 2) diferenciação; 3) focalização. A Figura 3 ilustra a atuação 

de cada uma das estratégias: 

 

Figura 3 - Estratégias Genéricas 
 

 

Fonte: Adaptado de Porter (1996). 

 

O foco na diferenciação, segundo Porter (1996), está condicionado ao valor 

criado pela empresa e capturado pelos consumidores. Já a liderança em custo, tem 

sua ênfase na busca pela maximização dos lucros por meio da diminuição dos custos 

de produção, um olhar mais interno à organização. Já a focalização, está relacionada 

com empresas que buscam segmentos específicos de atuação, fazendo com que 

seus produtos/serviços sejam únicos no mercado em que atua. 

Em consonância com os estudos das estratégias genéricas de Porter (1996), 

Day e Wensley (1988) escreveram que para converter os recursos e competências 

em vantagem competitiva são necessárias as Alavancas de Custos – potencializam 
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a economia de escala ou as Alavancas de Diferenciação de Produtos – escolhas 

de políticas internas, de localização geográfica, de relacionamento com os 

stakeholders, e de escolhas do momento de entrar ou sair de um mercado. 

Autores mais recentes escrevem que o foco somente em custo não é o bastante 

para manter uma vantagem no mercado, tendo em vista o dinamismo e a velocidade 

que as mudanças estão ocorrendo (MCGRATH, 1996; KIM; MAUBORGNE, 1999). 

Segundo AAKER (2007), a diferenciação é a base para o sucesso da organização, 

tendo em vista que ela deve possuir qualidade e ser um produto inovador. Com isto, 

o foco em diferenciação hoje está muito mais em voga do que a liderança em custo 

(SIGNORI et al., 2014). 

Além da diferenciação, a capacidade de mudança é observada por Nelson e 

Winter (1982) e Henderson (1989), os quais citaram a evolução e adaptação como 

fatores determinantes do sucesso. Barney e Hesterly (2007) escreveram que para a 

empresa obter um desempenho superior perante seus concorrentes, ela deve se 

dedicar às atividades valiosas e raras. Deve se estruturar para criar valor econômico 

com recursos que as outras empresas não possuem. Isto significa que a empresa 

precisa ser pioneira na utilização bem-sucedida de seus recursos. 

O entendimento do mercado é fundamental na escolha das estratégias e estas, 

por outro lado, influenciam o meio ambiente a qual estão inseridas. Dougherty (1990) 

também cita o processo de seleção e retenção de recursos ou competências para o 

desenvolvimento de um novo mercado como sendo mecanismos codificados nas 

táticas das empresas. 

Antes da empresa esperar os lucros de uma inovação, ela deve ser 

estabelecida em um mercado, que pode ser um existente ou um novo, senão os 

ganhos serão captados por empresas concorrentes (MCGRATH, 1996). Um projeto 

de inovação somente irá criar vantagens competitivas se ele for capaz de demonstrar 

a realização bem-sucedida e confiável de seus objetivos de negócios, o que sugere 

que criou competências, os quais são combinações particulares de recursos de uma 

específica firma (TEECE, 1992). 

Teece, Pisano e Shuen (1997) desenvolveram a teoria das Capacidades 

Dinâmicas que trata dos processos de mercado que envolvem capacidades 

caracterizadas pelo dinamismo, turbulência ambiental e por processos de inovação e 

de renovação contínua. Para os autores, a dinâmica é entendida como situações em 

que existem mudanças rápidas na tecnologia e forças de mercado que exercem 
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efeitos de feedback nas empresas. Isto está em consonância com Tidd e Bessant 

(2015) que citam a inovação como propulsora de mudanças tecnológicas nas 

organizações. 

Este dinamismo também é abordado por D’Aveni e Gunther (1995), os quais 

escreveram sobre a “era da hipercompetição”, que é a descrição da atual conjuntura 

que o mercado se encontra, fazendo com que as organizações tenham a capacidade 

de se reinventar continuamente para sobreviverem. Isto também é descrito por 

Woerter e Roper (2010) em relação à velocidade que as mudanças acontecem e como 

as organizações necessitam acompanhar esta dinâmica. 

Kim e Mauborgne (1997) desenvolveram o conceito de “Value Innovation” 

(Inovação de Valor), no qual agrega o conhecimento como fator-chave de sucesso 

para a inovação. Com isto, a estratégia não foca nos recursos ou capacidades, mas 

sim no conhecimento que a empresa adquire e faz com que ela possa desenvolver 

novos mercados, pois o conhecimento está atrelado ao comportamento do consumo. 

No entanto, os estudos de Nelson e Winter (1982), Henderson (1989) e Barney e 

Hesterly (2007) são que as empresas devem sair da competição “sangrenta” por meio 

da criação de produtos/serviços que sejam únicos, agreguem valor e que sejam 

percebidos pelos consumidores do segmento em que está inserido. 

Em relação aos estudos de Porter (1979; 1989), a busca pela diferenciação 

também se relaciona com o foco da inovação de valor de Kim e Mauborgne (1999), 

mas, enquanto para Porter (1989), a empresa deve escolher entre diferenciação ou 

liderança em custos, para Kim e Mauborgne (1997) a diferenciação fará com que os 

lucros obtidos pelo novo mercado criado minimizarão os custos da organização. 

Autores mais atuais e também relevantes para este estudo, pois têm seu foco 

no mercado tecnológico, são Eisenmann, Parker e Alstyne (2006) que escreveram 

“Strategy for Two-Sided Markets”, artigo que esboça um novo olhar para a estratégia 

empresarial focada em “empresas plataformas”, que são aquelas que possuem uma 

sistema no qual compradores e vendedores realizam as trocas comerciais, além de 

viabilizarem o C2C (Customer to Customer), modalidade de venda na qual pessoas 

físicas comercializam para pessoas físicas (SCHNEIDER; BOWEN, 2010).  

Eisenmann, Parker e Alstyne (2006) citam que as empresas plataformas são 

caracterizadas por terem que desenvolver estratégias para os dois públicos 

(vendedores e compradores) e, por isto são denominadas empresas de mercados de 

dois lados. O mercado desenvolvido por estas empresas inclui este novo tipo de 
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negociação, na qual pessoas físicas interagem por meio de uma plataforma 

tecnológica e muitas dessas são ou já foram startups. 

Este tópico apresentou os principais autores de Estratégia que abordaram em 

seus estudos a importância do mercado, o qual será abordado no próximo tópico. Isto 

é relevante pois o âmbito da pesquisa são empresas recentes e seus modelos de 

negócios são, muitas vezes, criados para atender à inovação desenvolvida pela 

startup. 

2.1.2 A Busca pela Criação de Mercado 

Para melhor explicitar sobre este tema, é importante definir o que é mercado e 

segundo Kotler (1978) é um grupo distinto de pessoas ou organizações que possuem 

recursos que desejam trocar, ou seja, comercializar. O autor ressalta que, do ponto 

de vista da empresa, mercado é o palco em potencial para que as trocas aconteçam. 

Em consonância, Do Amaral (2011) escreve que o potencial do mercado depende do 

número de compradoras que possa existir para uma determinada oferta. 

O conceito de mercado é muito difundido nos estudos de marketing, por isto 

um dos principais autores do tema, Philip Kotler (1878; 2000) divide o mercado em 

cinco modelos básicos: 1) Mercados Produtores: que engloba os fabricantes; 2) 

Mercados de Recursos: com o foco nas matérias-primas; 3) Mercados 

Intermediários: que engloba a venda para o atacado ou o B2B (Business-to-

Business); 4) Mercados Consumidores: é a comercialização para o consumidor final; 

e 5) Mercados Governamentais: que são os impostos retidos para o oferecimento 

do serviço público. 

Contudo, para este estudo, cujo foco é analisar a contribuição da estratégia de 

inovação para o desenvolvimento de mercado, o enfoque foi entender o mercado 

como sendo o local onde e como a empresa vende seus produtos (HENDERSON, 

1989). Neste sentido, independente de qual o tipo do mercado em que a organização 

atua, é preciso entender como ele foi desenvolvido e como são constituídos os 

comportamentos de compra. 

Henderson (1989) ressalta que as empresas devem buscar se diferenciar em 

seu mercado de atuação, para conseguir sobreviver. Para isto, muitas vezes, é 

necessário que a empresa crie um novo ou invés de buscar aumentar sua fatia de 

mercado. No mesmo sentido, Kim e Mauborgne (1997) escrevem que as empresas 
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devem buscar o ‘‘oceano azul’’, que, segundo os autores, são mercados inexplorados 

pois não existia uma demanda e por isto, são altamente lucrativos. Esta estratégia se 

contrapõe às tradicionais em seu plano, mas os objetivos são semelhantes. 

O desenvolvimento e a criação de novos mercados também estão presentes 

nos estudos de Chandler (1962), o qual escreveu que as empresas podem buscar seu 

crescimento por meio da busca por novos mercados ou pela abertura de novos 

mercados, com a criação de novos produtos para diferentes tipos de clientes. Em 

consonância, Barney (1991) cita que uma empresa poderá conseguir uma vantagem 

competitiva quando implementar uma estratégia focada na criação de valor, a qual 

não deve ser praticada por nenhuma empresa e também quando estas não forem 

capazes de replicar os benefícios do valor criado. 

Ahn (2002) e Bonazzi e Zilber (2014) corroboram sobre a importância da 

análise do ambiente externo das organizações para a inovação, uma vez que é 

perceptível sua influência na produtividade da empresa. Os autores englobam as 

variáveis “tecnologia” e “mercado”, estabelecendo quatro possíveis estratégias de 

inovação: 

 a) expansão da produção utilizando a mesma base tecnológica: são 

consideradas como as inovações incrementais e possuem baixíssima capacidade de 

desenvolvimento de mercado.  

b) entrada em novos mercados com novos produtos da mesma base 

tecnológica: também são classificadas como inovações incrementais, mas tem o foco 

na segmentação de clientes em mercados pouco explorados. Assim, possibilitam o 

desenvolvimento de mercado. 

c) expansão no mesmo mercado, com novos produtos baseados em 

tecnologias diferentes: foco no produto, busca melhorias no desenvolvimento do 

produto e não do mercado. 

d) entrada em novos mercados, com novos produtos, também em uma 

base tecnológica diferente: são inovações radicais, na maior parte das vezes, e 

buscam a diversificação, com um novo produto para um novo mercado. 

No mesmo sentido, Eisenmann, Parker e Alstyne (2006) escrevem que as 

estratégias das empresas do século XXI necessitam ter essa visão de mercado, para 

atender às necessidades que, muitas vezes, são facilitadores para o desempenho 

superior da organização. Isto, está de acordo com Schumpeter (1961), quando o autor 
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cita que uma das possíveis consequências da inovação é a abertura de um novo 

mercado, ou seja, de um segmento que ainda seja inexplorado. 

Se a empresa busca obter lucros em mercados já existentes, mesmo que 

estejam em crescimento e sejam atraentes, não se pode ignorar o fato de que muitas 

outras organizações podem estar fazendo uma avaliação semelhante (MCGRATH, 

1999). Assim, Hamel e Prahalad (1990) comentam a importância trabalhar a 

competência essencial da organização. 

A competência essencial é uma capacidade que a empresa desenvolveu e faz 

diferente de seus concorrentes, mas para isto, precisa contribuir para a criação de 

valor e ser percebida pelo cliente (HAMEL; PRAHALAD, 1990). Além da singularidade 

e do valor criado para os clientes, a competência essencial necessita ter uma 

capacidade de expansão, a qual se fundamenta em como a organização conseguirá 

desenvolver o mercado que atua ou criar um novo. 

Para Day e Wensley (1988), a base para a criação de um novo mercado são 

habilidades superiores que as empresas criam e isto é identificado pelos benefícios 

significativos percebidos pelo consumidor. As habilidades superiores estão 

relacionadas aos novos produtos ou serviços diferenciados, os quais permitem que a 

empresa possa desenvolver ou criar um mercado. Estas habilidades de criar um novo 

mercado são tratadas por Meirelles e Camargo (2004) como sendo aquelas que 

possuem a capacidade de criação e transmissão de novas ideias, gerando um 

diferencial com o potencial de causar uma ruptura no mercado. 

A capacidade de se diferenciar é um dos tipos de vantagem de que a 

organização pode dispor. Muitas organizações observam a diferenciação em termos 

de práticas de marketing ou características de produtos, em vez de considerarem que 

elas podem ser originar por meio da inovação. Assim, estas empresas se apresentam 

como diferentes para que os consumidores possam reconhecer um valor diferenciado 

destas empresas. (PORTER, 1989; CARRETEIRO, 2000). 

Para que os consumidores possam ver valor nos produtos/serviços de uma 

empresa, é essencial que haja uma diferenciação. Para a organização se manter 

competitiva e conseguir diferenciar-se é necessário que ela inove (PORTER, 1979). 

As empresas necessitam assumir riscos, pois além do custo do desenvolvimento, a 

inovação também necessita de um massivo investimento de marketing para que os 

estudos de mercado sejam produzidos (CARRETEIRO, 2000). 
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Inovar em mercados pouco explorados pelos concorrentes, contribui para que 

as empresas possam alcançar um retorno acima da média e possibilitar a criação de 

uma vantagem competitiva (BARNEY, 2002). Na busca do desenvolvimento de um 

novo mercado, Kim e Mauborgne (1999) escrevem que a inovação de valor tem esta 

capacidade e Christensen (2001) cita as tecnologias disruptivas como fundamentais 

para o alcance de novos mercados, mas ressalta que a inovação deve estar associada 

ao lançamento para um público-alvo adequado. 

Dierickx e Cool (1987) escreveram que para uma empresa obter retornos acima 

do normal elas devem captar as informações do mercado, para terem mais informação 

que seus concorrentes e assim conseguir utiliza-las como uma vantagem. Isto pode 

acontecer por meio da criação de novos produtos/serviços. Compreender como o 

produto de uma empresa cria valor econômico e se ele pode continuar a criar, é o 

primeiro passo para diagnosticar o potencial que uma organização tem para atingir 

vantagem em um mercado (BESANKO et al., 2006).  

O desenvolvimento de um novo mercado ocorre nos processos de inovação e 

tem como base a descoberta interativa de novas informações e conhecimentos, para 

que as oportunidades sejam identificadas (SILVA; DACORSO, 2013). Isto está de 

acordo com Barney (1991) que citou as mudanças imprevistas na economia ou na 

estrutura da indústria, definidas como “Schumpeter Shocks” e que contribuem para 

que as empresas redefinam suas fontes de vantagem competitivas, adaptando-as aos 

novos parâmetros do mercado.  

Nesse sentido, as firmas que mais rapidamente desenvolverem os novos 

recursos poderão se beneficiar do “first mover advantage”, o qual Wernerfelt (1984) 

descreveu como sendo a vantagem da firma que cria novas oportunidades com base 

na organização e exploração de seus recursos antecipadamente, ou seja, aquela que 

consegue obter resultados de sua inovação, gerando impacto no mercado. 

Entretanto, Ghemawat (1986) escreveu que a inovação merece atenção como 

fonte de vantagem, pois, mesmo com patentes, as inovações podem ser imitadas 

pelos concorrentes à um custo inferior em relação à empresa inovadora, sendo assim, 

o autor citou três aspectos que contribuem para que a inovação consiga criar valor no 

mercado em que atua: 

1) Benefícios do tamanho: uma grande empresa utiliza da sua estrutura e 

poder de barganha para assegurar o mercado em que atua; 
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2) Vantagem de acesso: a preferência de acesso à recursos ou a 

consumidores pode conferir uma vantagem no desenvolvimento de um mercado, 

independente de seu porte; 

3) Exercício de opções: as escolhas feitas pela concorrência podem ser muito 

diferentes das que a empresa elege, limitando ou atrasando as respostas dos 

concorrentes àquela inovação desenvolvida pela organização. 

Assim, a chave para o crescimento e, eventual, sobrevivência das 

organizações é o desenvolvimento de um novo mercado, o qual será uma defesa 

contra um ataque de seus concorrentes, pois a empresa encontrará em um “oceano 

azul” (KIM; MAUBORGNE, 1997) e também torna possível o estabelecimento se uma 

posição superior no mercado (PORTER, 1989). Com isto, o estudo do 

desenvolvimento de mercado por meio da inovação se torna relevante ao ponto que 

recursos intangíveis como a capacidade de criação de valor têm sido apontados como 

fonte de sucesso empresarial, pois a intangibilidade está associada à dificuldade de 

serem imitados ou substituídos pelos competidores (BRITO; BRITO; MORGANTI, 

2009; SILVA; DACORSO, 2013). 

As mudanças no mercado são caracterizadas por apanhar as empresas de 

determinado setor desprevenidas, mostrando-se um problema para algumas, mas 

gerando oportunidades para as que inovam. Para Drucker (2014), a estratégia de 

inovação pode ser direcionada pela necessidade de mudança no processo, criação 

de novos produtos/serviços, mas também em mudanças na percepção, disposição e 

significado no modo em que as inovações impactam na estrutura do mercado. Isto, 

está em consonância com Schumpeter (1961) que cita a abertura de novos mercados 

como uma das consequências da inovação. 

Em consonância, Bueno e Balestrin (2012) escrevem que a inovação contribui 

para a abertura de novos mercados, mas que este processo contém riscos e altos 

gastos até que a organização consiga obter os retornos. Uma das estratégias de 

minimizar os riscos e minimizar os investimentos é a inovação colaborativa, na qual 

varias empresas (de um mesmo segmento ou complementares) se unem na busca da 

diferenciação para desenvolver um novo mercado. 

Neste sentido, Schiavi e Behr (2017) escrevem que as empresas estão 

inseridas em um mundo caracterizado por mudanças constantes e, por isto, precisam 

estar preparadas para reconhecer as possíveis ameaças e alternativas que podem 
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surgir com as novas tecnologias, com o propósito de fornecer uma reação rápida por 

meio da criação de novos produtos/serviços baseado em estratégias de inovação. 

 

2.2 Inovação 

Desde Joseph Schumpeter (1939) em sua obra “Business Cycles”, o tema 

inovação começou a ser discutido nos âmbitos econômicos e organizacionais. Nesta 

obra, Schumpeter descreve a inovação como: 

[...] a criação de uma nova função de produção. Isso abrange o caso de uma 
nova mercadoria, bem como as de uma nova forma de organização, como 
uma fusão, a abertura de novos mercados, e assim por diante. Recordando 
que a produção no sentido econômico é nada além de combinar serviços 
produtivos, podemos expressar a mesma coisa dizendo que a inovação 
combina fatores de uma maneira nova, ou que consiste na realização de 
novas combinações. (1939, p. 84) 

 

Schumpeter (1939; 1961) ressaltou a importância do empreendedor como o 

agente da mudança e criou o conceito de “destruição criativa” como consequência de 

uma inovação. Inclusive, em sua obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico” ele 

cita que as grandes empresas, ao burocratizarem a atividade de inovação, tornando-

a uma tarefa internalizada em seu departamento de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), substitui o ímpeto individual do empresário na busca do novo, 

devido a ações rotineiras de equipes alocadas especialmente para a busca da 

inovação. Para o autor, a quebra do status quo é fator primordial da inovação. 

Burns e Stalker (1961) fazem parte dos autores da Teoria da Contingência e 

também foram autores pioneiros que trabalharam a gestão da inovação, sua influência 

na performance e na estratégia da empresa. Os autores citam a importância do 

ambiente externo e da tecnologia como propulsores da mudança ocasionada pela 

inovação, o que revela a relação com a visão de estratégia de Ansoff (1965). 

Os estudos de Dosi (1982) ampliaram o escopo da inovação, integrando o 

conceito da trajetória tecnológica como fonte das descontinuidades e ao surgimento 

de um novo paradigma. Para o autor, as explicações do processo inovador e, em 

particular, as que geram valor no mercado são inadequadas para explicar o 

surgimento de novos paradigmas tecnológicos. Para Freeman (1982), inovação é 

transformar oportunidades em novos produtos e implanta-los para que todos possam 

ter acesso. O autor também ressaltou a importância da inovação e da tecnologia para 
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o crescimento econômico, e a relevância do investimento das empresas em inovação 

para a difusão e promoção de incentivo à inovação tecnológica. 

Outro autor que segue a linha schumpeteriana é Afuah (1998), que definiu a 

inovação como a combinação da invenção e da comercialização, ou seja, usar de 

novos conhecimentos para oferecer um novo produto/serviço que exista aceitação dos 

consumidores. Neste mesmo sentido, a inovação, para Schiavi e Behr (2017) é uma 

iniciativa, modesta ou revolucionária, que surge como uma novidade para a empresa 

e o mercado e que, tem o potencial de trazer resultados econômicos para a 

organização. 

Neste sentido, é importante destacar a diferença entre invenção e inovação, 

que é destacada por Afuah (1998) e Grant (2008) escrevendo que se não houver 

aplicação comercial uma invenção não se transforma em inovação, pois a participação 

sobre o valor criado é fator determinante para a lucratividade de uma inovação, da 

qual o inovador ou a empresa inovadora conseguem se apropriar, para isto a inovação 

necessita de método, processos e técnicas inerentes ao novo produto/serviço. 

Tidd e Bessant (2015) são autores referência no estudo da gestão da inovação 

nos dias de hoje. Para eles, inovação é a exploração bem-sucedida de novas ideias 

e que deve ser sistematizado, organizado e gerenciado para que a organização 

consiga se desenvolver e criar valor. Em complemento, Dougherty (1990) cita que 

para o sucesso comercial, os novos produtos dependem de quão bem as 

oportunidades de marketing são identificadas, analisadas e incorporadas no escopo 

do produto/serviço. 

Segundo Carreteiro (2000) existem duas razões básicas para se inovar: as 

tecnológicas e as econômicas. As razões tecnológicas envolvem o desenvolvimento 

de novos produtos, a melhoria dos processos existentes, a adaptação das tecnologias 

às necessidades da empresa para um melhor desempenho. Já as razões econômicas 

estão ligadas a substituição de produtos obsoletos, a abertura de novos mercados, a 

redução dos custos de produção, a melhoria das condições de trabalho e o aumento 

da produtividade.  

Em complemento, Tidd e Bessant (2015) escrevem que o propósito de inovar 

não está em somente criar algo novo, mas capturar tipo de valor a partir delas, seja 

um sucesso comercial, redução de custos, fatia de mercado e até uma mudança no 

mundo, denominadas de inovações sociais. Assim, é importante destacar que 
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atualmente o significado de inovação vai além da apenas criação de um novo 

produto/serviço, mas sim na busca por uma maior produtividade e desempenho. 

Portanto, inovar é adotar novas tecnologias que permitam aumentar a 

competitividade da empresa e não somente obter novas ideias. É o ato de atribuir 

novas capacidades aos recursos existentes na empresa, para gerar riqueza 

(PRAHALAD, 1993; CARRETEIRO, 2000; TIDD; BESSANT, 2015). Para Zilber et al. 

(2008), a inovação é precedida de um processo de evolução tecnológica, mas também 

da evolução das necessidades dos clientes. A inovação pode envolver radicalmente 

novas tecnologias; ser baseada na combinação de novas tecnologias existentes ou 

ainda ser derivada do uso de um novo conhecimento. 

Apesar da inovação ser associada aos relevantes avanços tecnológicos em 

produtos/processos, a grande maioria destas estão baseadas na acumulação de 

evoluções incrementais (ZILBER et al., 2008). Os estudos de Afuah (1998) também 

definem a inovação incremental como parte do conhecimento já existente que é 

requerido para oferecer um novo produto. Já, a inovação radical necessita de um 

conhecimento tecnológico maior, entretanto os resultados modificam o mercado 

existente, podendo até criar um novo. 

As diferenças entre os graus de inovação (radical e incremental) também foram 

abordadas por Tidd et al. (2005) que citam a inovação incremental como “fazer o que 

sabemos, mas melhor”, no qual acontece os ganhos de produtividade e a inovação 

radical é “fazer o que fazemos de forma diferente”, que modifica fortemente o 

produto/serviço, possibilitando até a criação de um novo mercado. Entretanto, a 

inovação incremental também tem seu impacto no mercado e, por isto, analisar os 

diferentes graus de inovação nas startups é fundamental para analisar a relação com 

o desenvolvimento de mercado. 

A OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por 

meio do Manual de Oslo (2005), indica que a inovação incremental seja mais presente 

no setor de serviços, pois neste segmento a inovação é organizada de forma menos 

formal e possui natureza mais incremental. Do mesmo modo, nas indústrias de média 

e baixa tecnologia também ocorre a inovação incremental com mais frequência, tendo 

em vista que estas empresas são focadas na eficiência da produção. Neste sentido, 

além dos graus, é essencial que este estudo busque verificar os diferentes tipos de 

inovação. 
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2.2.1 Tipos de Inovação 

Conforme já explicitado, autores como Afuah (1998), Zilber et al (2008) 

escreveram a respeito dos graus de inovação e suas nuances. Contudo, o Manual de 

Oslo (2005) amplia este escopo e abordam que existem tipos de inovação, que Tidd 

e Bessant (2015) denominam de dimensões.  

Segundo eles, são quatro tipos de inovação: 1) inovação de produto: 

mudanças no que uma empresa oferece; 2) inovação de processo: mudanças na 

forma como os produtos/serviços são criados e entregues; 3) inovação de posição 

(de marketing): mudanças no contexto em que produtos/serviços são introduzidos; 

4) inovação de paradigma: Mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. Estes tipos são categorias utilizadas para mapear a 

inovação. Tidd e Bessant (2015) integraram estas dimensões com os paradigmas 

radical e incremental da inovação, conforme destacado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Inovações radicais e incrementais e suas dimensões 
 

Tipo de 

Inovação 
Incremental Radical 

Produto 
Versão aprimorada de um 

produto/serviço. 
Mudança Radical. Um novo produto/serviço 

Processo 
Diminuição de custos de entrega, de 

produção, etc. 

Desenvolvimento de uma nova ferramenta de 

entrega, de produção, etc. 

Posição 

(Marketing) 

Abertura para um novo segmento de 

mercado, aumentando o portfolio de 

produtos. 

Mudar o perfil da empresa. Criar um novo 

mercado. 

Paradigma 
Revisão do modelo de negócio. Exemplo: 

mudança da venda offline para online. 

Mudança radical na mentalidade da 

organização.  

Exemplo: Alterar da produção baseada em 

produtos para a baseada em serviços. 

Fonte: Tidd e Bessant (2015). 

 

Com estes tipos de inovação identificados pelo Manual de Oslo (2005) e Tidd 

e Bessant (2015), é possível observar que as dimensões possibilitam uma melhor 

análise da inovação. Neste sentido, Christensen (2001) escreve que as empresas 

estão preparadas para lidar com as inovações incrementais, pois estas além de mais 

corriqueiras, objetivam atingir mercados já conhecidos e explorados.  

As inovações disruptivas desenvolvem um novo mercado e esse é um ponto 

de destaque para este estudo, que visa entender com a estratégia de inovação 

desenvolve um mercado. Importante destacar que inovação disruptiva se difere da 
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radical, pois as inovações disruptivas, segundo Christensen (2001), afetam o ciclo de 

vida dos produtos e as dinâmicas competitivas. Estes produtos tendem a ser mais 

simples, mais baratos e mais confiáveis e convenientes dos existentes no mercado. 

Assim, podemos concluir que toda inovação disruptiva é radical, mas o contrário não 

é uma regra, pois existem inovações radicais que não são disruptivas, mas também 

tem seu impacto no mercado (SCHIAVI; BEHR, 2017). 

Os princípios da inovação disruptiva podem gerar o dilema da inovação e o 

fracasso de grandes empresas, pois as tecnologias disruptivas geram baixas 

margens, lucros menores no início de suas atividades, muitas vezes demorando para 

dar o retorno aos investidores (CHRISTENSEN, 2001). Em relação ao mercado, o 

autor revela que atuar em pequenos mercados pode não atender às necessidades de 

crescimento das grandes empresas, as quais não consideram o potencial deste novo 

mercado, mas este pode tornar os seus produtos obsoletos.  

Este tipo de inovação está em consonância com os estudos de Kim e 

Mauborgne (1997) sobre a inovação de valor, pois ambas têm como característica a 

criação de novos mercados, que não podem ser analisados facilmente. Fornecedores 

e clientes devem descobri-los juntos (CHRISTENSEN, 2001). Ambos os autores citam 

que a estratégia empresarial deve estar focada na inovação para obterem resultados 

acima da média, gerando retorno do investimento. 

A criação de um novo produto/serviço é a razão de existir de uma startup que, 

muitas vezes, cria uma nova demanda de mercado ou supre uma necessidade 

existente de um modo disruptivo, inclusive impactando em questões legais, pois 

muitas vezes não existe legislação para atendê-las (DULLIUS e SCHAEFFER, 2016). 

Para entender a estratégia de inovação é preciso entender como ela ocorre, se 

realmente está alinhada com a gestão da startup. Portanto, entender os diferentes 

processos de inovação são essenciais para esta pesquisa. 

2.2.2 Processos de Inovação 

Alguns autores buscaram transformar o processo de inovação em um sistema 

institucionalizado e por isto pode ser considerado algo complexo. Ele envolve muitas 

variáveis, propriedades técnicas e interações que nem sempre são entendidas com 

perfeição (SILIPRANDI, 2010). Para Pavitt (2003), o processo de inovação deve 
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contribuir para que a empresa coordene e integre seus conhecimentos especializados 

e a possibilite aprender sob condições de pressão e incerteza. 

Clark e Wheelwright (1993) introduziram o modelo “Funil de Desenvolvimento 

da Inovação” que descreve a busca pela geração de inovação em três etapas: 1) 

Geração de ideias e desenvolvimento do conceito: etapa na qual as ideias são 

concebidas ou uma necessidade é identificada; 2) Detalhamento da proposta e do 

projeto: levantamento de informações e pesquisa em relação às ideias 

preconcebidas; 3) Desenvolvimento da ideia e focado no projeto: Estruturação e 

seleção da melhor ideia para a concepção da inovação.  Para melhor explicar este 

modelo, a Figura 4 ilustra o Funil de Inovação:  

 

Figura 4 - Funil de desenvolvimento da inovação 

 

 

Fonte: Clark e Wheelwright (1993). 

 

Clark e Wheelwright (1993) desenvolveram este funil com o objetivo principal 

de orientar as atividades dos agentes externos e das organizações em busca de novas 

criações. Segundo os autores, a dinâmica deste modelo é interativa entre as áreas 

envolvidas e o fluxo de criação possibilita a retroalimentação, revisão e recriação 

sempre que necessário. Importante destacar que o funil de Clark e Wheelwright (1993) 

é base para o processo de inovação de Tidd e Bessant (2015), os quais citam que o 

entendimento da gestão da inovação evoluiu e, por isto, a elaboração de um processo 

contribui em um melhor entendimento de tudo que está envolvido na criação de uma 

inovação.  
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 O modelo de processo de inovação de Tidd e Bessant (2015) é composto por 

quatro etapas: 1) Busca por oportunidades para inovar; 2) Seleção do que fazer 

e o porquê; 3) Implementação da inovação; 4) Captura de valor da inovação. A 

Figura 5 ilustra as etapas do processo de inovação de Tidd e Bessant (2015): 

 

Figura 5 - Processo de inovação de Tidd e Bessant 

 

Fonte: Tidd e Bessant (2015). 

 

Assim como Tidd e Bessant (2015), outros autores escrevem que a inovação 

pode ser vista como um processo estratégico para as empresas competirem em 

ambientes muito dinâmicos, contribuindo para que estas adotem a inovação como 

algo intrínseco à organização, capaz de criar novos produtos, serviços e processos. 

(AFUAH, 1998; HAMEL; PRAHALAD, 2006; ZILBER et al., 2008; DRUCKER, 2014). 

Tidd et al. (2005) escrevem que a gestão eficaz da inovação é resultado da 

concepção e incremento de rotinas efetivas. Os autores definem rotinas como padrões 

que refletem o modo de fazer as coisas na empresa. De modo similar, para Levitt e 

March (1988), rotinas são procedimentos sequenciais formados por ações 

estruturadas para a execução de tarefas cotidianas. 

Outro autor que desenvolveu um modelo do processo de inovação foi Rothwell 

(1992), que criou um modelo chamado de “coupling”, integrando os setores da 

organização, bem como o mercado e o desenvolvimento tecnológico, além de ilustrar 

as rotinas do processo. A Figura 6 explica o funcionamento deste modelo: 
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Figura 6 - Modelo “Coupling” do Processo de Inovação 

 

 

Fonte: Rothwell (1992). 

 

O modelo “coupling” do processo de inovação de Rothwell (1992) faz parte das 

cinco gerações de modelos de inovação que o autor descreveu em seu artigo, o qual 

analisa a tendência do uso da inovação tecnológica e o impacto no mercado. As cinco 

gerações do processo de inovação de Rothwell (1992) são descritas no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Cinco gerações de modelos de inovação de Rothwell 
 

Geração Características Básicas 

Primeira 

“Technology Push” 

Modelo simples e linear, estabelece que o processo de inovação começa por uma 

descoberta, por uma ideia, normalmente estimulada pela tecnologia. 

Segunda 

“market pull” 

As necessidades são percebidas pelo gestor ou investigadas em sua essência para saber 

até onde podem ser remediadas por melhorias nos produtos existentes ou se é necessário 

o desenvolvimento de novos produtos. 

Terceira 

“Coupling model” 

Trata-se de um processo sequencial, mas, com feedback de conhecimento. Pode ser tanto 

influenciada pelo mercado ou pela empresa. Existe certa sincronia entre a área de P&D e o 

mercado. A importância do entendimento da base do sucesso da inovação é necessária, 

para reduzir custos e a incidência de falhas. 

Quarta 

“Functional 

Integration” 

As características de integração e desenvolvimento são importantes. É o modelo paralelo, 

com a participação de fornecedores e com ênfase em alianças e parcerias.  

Quinta 

“System integration 

and networking” 

A rapidez na inovação é vista como um fator importante na competitividade da empresa. 

Processos flexíveis e customizados estão presentes, além do conceito de inovação 

contínua, principalmente em segmentos nos quais as taxas de mudança são elevadas e os 

ciclos de vida dos produtos são curtos. 

Fonte: Adaptado de Rothwell (1992). 

 

As gerações do processo de inovação de Rothwell (1992) demonstram uma 

evolução da inovação, iniciando na primeira geração, que tem com base somente a 

evolução tecnológica como fonte para a inovação. A segunda é marcada pela 
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importância do mercado, enquanto a terceira cita a conexão entre o mercado e os 

fatores internos da organização. Já a quarta geração, incluiu a integração entre 

diferentes áreas como catalisador e, por fim, a quinta que agrega a velocidade como 

fator crítico da inovação e o networking entre as empresas como solução ágil. 

Siliprandi (2010) escreve que a quinta geração de Rothwell (1992) pode ser 

considerada como uma evolução das demais, pois possui características como o foco 

no cliente, a busca pelo feedback rápido e a integração com stakeholders como 

fundamental no processo de inovação, que deve ser contínuo nas organizações e 

estar presente em sua estratégia competitiva, tornando-se a essência das empresas 

que buscam se diferenciar no mercado em que atuam.  

Os processos de inovação descritos neste estudo demonstram o amplo escopo 

de atuação que a estratégia de inovação pode ser trabalhada nas organizações. 

Portanto, é de extrema relevância para este estudo que seja demonstrado as diversas 

características da inovação por se tratar de uma pesquisa exploratória no segmento 

de startups, as quais não possuem muitos estudos focados em entender como 

ocorrem suas estratégias de inovação e desenvolvimento de mercado. 

2.3 Síntese dos Constructos 

A finalidade da estratégia empresarial, de maneira geral, é estabelecer os 

caminhos que serão trilhados para o alcance dos objetivos. Por vezes, estes caminhos 

são construídos pelas próprias empresas que desenvolvem soluções para as 

necessidades humanas que, às vezes, nem existiam, configurando a criação de um 

novo mercado. Neste sentido, a inovação atua como um propulsor de soluções melhor 

do que a concorrência, garantindo um desempenho superior aos seus rivais. (COYNE, 

1986; PORTER, 1989; GRANT, 2008). 

Kim e Mauborgne (1997) citam que as empresas que buscam “oceanos azuis” 

perseguem a diferenciação e a liderança de custos ao mesmo tempo, diferentemente 

das estratégias tradicionais. Isto faz com que a inovação de valor, proposta pelos 

autores, seja considerada uma estratégia de inovação que busca o desenvolvimento 

de novos mercados. 

No mesmo sentido, Christensen (2001) escreve que a gestão da empresa deve 

estar focada em desenvolver mercados por meio da otimização das forças motrizes 

subjacentes, nas quais elas desenvolverão uma competência de vincular a estratégia 
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às realidades de seu mercado. E se a estratégia e a inovação estiverem estreitamente 

ligadas por meio do processo anual de planejamento de projetos, os gerentes 

desenvolverão uma competência na implementação de mudanças em mercados. 

Assim, o conceito de estratégia de inovação é utilizado, demonstrando o foco 

estratégico da empresa ser a inovação. 

A importância da estratégia de inovação também fica evidente no processo de 

criação de valor empresarial proposto por Mintzberg (1967), o qual cita três atividades 

para o desenvolvimento de um planejamento estratégico: 1) Atividade de 

Inteligência: é o primeiro estágio no qual um problema é descoberto ou uma 

oportunidade surge; 2) Atividade de Desenho: etapa que acontece a busca, feita 

pela invenção, e o desenvolvimento de alternativas para a resolução do problema ou 

na exploração da oportunidade; 3) Atividade de Escolha: na terceira etapa é feita a 

escolha das melhores alternativas, integrando-as ao plano operacional da 

organização.  

O processo de criação de um planejamento estratégico proposto por Mintzberg 

(1967) está em consonância com o modelo “Funil do Desenvolvimento da Inovação”, 

proposto por Clark e Wheelwright (1993), já citado neste estudo, os quais descrevem 

a busca pela geração de inovação também em três etapas: 1) Geração de ideias e 

desenvolvimento do conceito; 2) Detalhamento da proposta e do projeto; 3) 

Desenvolvimento da ideia e focado no projeto. A ligação entre os modelos de 

Mintzberg (1967) e Clark e Wheelwright (1993) demonstram a sintonia entre os 

constructos que podem ser facilmente correlacionados. 

McGrath e MacMillan (1996) escreveram que administrar a inovação de forma 

estratégia costumava ser rara no passado, mas cada dia isto se torna mais popular. 

Esta conversão se dá ao fato de que hoje com a velocidade das informações, as 

empresas devem desenvolver mecanismos enxutos e adaptáveis para as mudanças 

que ocorrem em um curto espaço de tempo.  

Outro autor que escreve sobre a importância das estratégias de inovação nos 

dias atuais é Hamel (2010) que cita a “estratetização criativa”, como sendo 

desenvolvimento do planejamento estratégico por meio da inovação. O autor também 

cita que a principal barreira da estratégia das empresas está no topo do organograma, 

ou seja, o papel dos gestores como fundamentais para a utilização desta estratégia. 

Sanches e Machado (2013) abordam que as organizações que desenvolvem 

estratégias de inovação têm maior potencial de sucesso no mercado em que atuam. 
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Essas estratégias são as que possuem, no centro de sua concepção, o processo de 

inovação como direcionador de suas ações por meio do surgimento de novas práticas 

em produtos, processos ou serviços. Ademais, esta estratégia possui um potencial de 

criação de novos mercados, pois contempla a capacidade de inovar como 

direcionador de suas ações. 

Lengnick-Hall (1992) complementou escrevendo que a estratégia de inovação 

com o foco no mercado tem um grande potencial de gerar vantagem competitiva, pois 

atuam em pontos fundamentais, dos quais: a configuração estratégica da empresa; a 

escolha de mercado com foco na criação de valor e na diferenciação; a capitalização 

do tempo de vantagem em um segmento específico, o qual ainda é pouco explorado; 

e o desenvolvimento de capacidades organizacionais específicas que permitem que 

a empresa explore os resultados da atividade de inovação. 

A importância da inovação para o desenvolvimento de mercado também é 

abordada por Besanko et al. (2006) como sendo fundamental, pois as oportunidades 

aparecem para as empresas por meio dos “choques de mercado”, os quais acontecem 

com a inovação e o empreendedorismo. Para Christensen (2001), isso ocorre porque 

o potencial disruptivo de uma inovação tecnológica se apresenta como uma forma de 

interromper uma trajetória estabelecida, abalando o mercado e sendo capaz de 

“varrer” empresas dominantes.  

Nesse contexto, é relevante abordamos os estudos de Kim e Mauborgne (1997) 

e Christensen (2001) que apresentam os conceitos de “inovação de valor” e “inovação 

disruptiva”, respectivamente, que estão baseadas em tecnologias que modificam os 

parâmetros de concorrência ao derrubar um mercado existente, por meio da criação 

de novos grupos de produtos, serviços e/ou processos. Em contraponto, Galanakis 

(2006) escreve que a maioria das empresas possuem novos produtos em seu 

portfólio, embora muitas vezes evitem se envolver em projetos que levem a tipos de 

produtos altamente inovadores porque sentem que estes envolvem maior risco e 

incerteza.  

Entretanto, as startups, foco deste estudo, apresentam características de 

disrupção e baixo índice de medo para encarar os altos riscos envolvidos em 

processos de inovações radicais, pois possuem estrutura mais enxuta e a alta 

capacidade de se renovar (RIES, 2014; VARRICHIO, 2016). Sbragia, Krugliankas e 

Arango-Alzare (2002) citam em sua pesquisa que as empresas de menor porte são 
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mais inovadoras do que as maiores e seus índices de projetos finalizados é menor, o 

que demonstra a busca contínua pela melhoria. 

Em outro aspecto que é possível analisar o impacto das estratégias de 

inovação é no modelo de negócio, o qual Chesbrough (2012) escreve que é tão 

importante quanto a inovação na tecnologia, pois uma mesma tecnologia 

comercializada de duas maneiras distintas irá produzir dois resultados distintos. Isto 

significa que muitas empresas podem se destacar inovando no modo que 

comercializam seus produtos/serviços e isto pode ser considerado como inovação. 

Neste sentido, Schiavi e Behr (2017) verificaram que em um processo de 

criação de mercado não é causado somente pela nova tecnologia, mas pelo modo 

como ela é aplicada. Christensen (2001) também cita que os modelos de negócios 

estão fortemente envolvidos na aplicação da inovação disruptiva. Portanto, as 

inovações que buscam novos mercados e que apresentam soluções mais eficientes 

do que as existentes, são classificadas como inovações disruptivas, as quais têm o 

potencial de desenvolver mercados e novos modelos de negócios. 

Contudo, Tidd et al. (2005) e escrevem que embora a inovação seja vista como 

uma importante maneira de obtenção de lucros acima da média, o sucesso não é 

sempre garantido. Estudos de Brito, Brito e Morganti (2009) no setor químico e Zilber, 

Perez e Lex (2009) no setor de eletro-médicos demonstraram que a relação entre 

inovação e lucratividade não pode ser estabelecida nas pesquisas elaboradas pelos 

autores.  

Entretanto, a contribuição da inovação para o crescimento das empresas foi 

observada por Brito, Brito e Morganti (2009) e o alto risco envolvido foi um ponto 

destacado na pesquisa de Zilber, Perez e Lex (2009). Do mesmo modo, McGrath e 

MacMillan (2000) citam que o ambiente altamente competitivo em que estamos 

inseridos são poucos segmentos que emplacam e conseguem criar um novo mercado. 

Como forma de explicitar as principais correntes do pensamento que estudam 

os constructos abordados neste trabalho, o Quadro 3 foi desenvolvido como um 

resumo dos conceitos citados no referencial teórico deste estudo: 
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Quadro 3 - Principais Autores dos Constructos Abordados 

Autor(es) Ano Contribuição para os estudos de Estratégia, Desen. de Mercado e Inovação 

Joseph 

Schumpeter 

1939, 

1961 

Precursor no estudo da inovação. Definiu-a como a criação de um novo produto 

ou processo por meio da destruição criativa. 

Alfred Chandler 1962 
É fundamental a determinação de objetivos e metas de longo prazo em conjunto 

com a alocação dos recursos necessários para que estes sejam alcançados. 

H. Igor Ansoff 1965 
Trouxe a visão e a importância do mercado para a definição das estratégias e 

estruturou a Matriz Produto x Mercado. 

Kenneth Andrews 1971 
A estratégia é um padrão de decisões que uma empresa desenvolve e que 

revela seus objetivos e metas. Desenvolveu a Matriz SWOT. 

Henry Mintzberg 1973 
A criação de estratégia é um processo dinâmico organizacional de decisões para 

reorganizar, expandir ou desenvolver um novo produto da empresa. 

Michael Porter 
1979, 

1989 

A estratégia como ações ofensivas ou defensivas com o objetivo de criar uma 

posição favorável para a empresa. Citou a criação de valor através da 

dominação dos custos, diferenciação ou focalização. 

Giovanni Dosi 1982 
Integrou o conceito da trajetória tecnológica à interação com os agentes 

econômicos como fonte de inovação. 

Christopher 

Freeman 
1982 

Ressaltou a importância da inovação e da tecnologia para o crescimento 

econômico empresarial. 

Bruce Henderson 1989 
Citou que a estratégia também requer a habilidade de entender a complexa rede 

da competição natural. 

Hamel e Prahalad 1990 
Desenvolveram o conceito das competências essenciais, como forma da 

empresa focar seus esforços em seus principais recursos. 

Roy Rothwell 1992 

Escreveu sobre as gerações dos modelos de processo de inovação, 

demonstrando a evolução da inovação baseada em tecnologia para a integrada 

e contínua. 

Richard D’Aveni 

Robert Gunther 
1995 

Criaram o conceito da “hipercompetição”, a qual influencia a estratégia e ressalta 

a importância da empresa se reinventar continuamente. 

Rita McGrath 1996 
A estratégia deve buscar a criação de valor e deve ser percebida pelos 

consumidores. Ressalta a importância da inovação neste processo. 

David Teece 

Gary Pisano 

Amy Shuen 

1997 

Criam o conceito das Capacidades Dinâmicas, que trata dos processos de 

mercado que envolvem capacidades caracterizadas pelo dinamismo, turbulência 

ambiental e por processos de inovação contínuos. 

Chan W. Kim  

e Reneé 

Mauborgne 

1997 

Desenvolveram o conceito da ‘‘inovação de valor’’, indicando que a estratégia 

não foca nos recursos ou capacidades, mas sim no conhecimento que a 

empresa adquire e faz com que ela possa desenvolver novos mercados. 

Allan Afuah 1998 
Escreveu que para ser uma inovação, deve ter aceitação do mercado. Também 

citou as diferenças entre a inovação radical e incremental. 

Clayton 

Christensen 
2001 

Criou o conceito de “inovação disruptiva” e sua capacidade de criar um novo 

mercado a partir da estratégia de inovação. 

Sanghoon Ahn 2002 
Estudou a relação entre inovação e produtividade, incluindo o ambiente externo 

como fundamental neste processo. 

Henry Chesbrough 2003 
Criou o conceito de inovação aberta e escreveu sobre a inovação no modelo de 

negócio. 

Gary Hamel 2010 
Criou o conceito de “Estratetização Criativa’’, que revela a inovação como 

referência do planejamento estratégico. 

Joe Tidd e  

John Bessant 
2015 

Concebem inovação com processo contínuo, o qual deve ser sistematizado, 

organizado e gerenciado para a captura de valor. Também discriminam os tipos 

e dimensões da inovação. 

Thomas Eisenmann 

Geoffrey Parker 

Marshall Alstyne 
2006 

Desenvolvem um novo olhar para a estratégia empresarial focada em empresas 

“plataformas”, que necessitam ter visão de mercado e ser ágil. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O estudo da inovação, com o foco nas organizações, tem muita influencia de 

Schumpeter (1939; 1961) que explicitou a importância do papel do empreendedor e o 

aspecto econômico da inovação. Sua influência está presente nos estudos de Dosi 

(1982), Freeman (1982) e Afuah (1998), os quais são considerados estudiosos neo-

schumpeterianos. Estes autores, assim como Schumpeter, acreditam que a para 

existir uma inovação é necessário que haja a aceitação do mercado. 

Entretanto, existem alguns pontos divergentes entre estes autores, tais como: 

Dosi (1982) e Freeman (1982) reforçam a importância da capacidade tecnológica para 

a existência da inovação, enquanto Afuah (1998) cita o valor resultante da inovação 

sendo um benefício ou melhoria para a organização e esta pode ser uma melhoria 

incremental em algum processo e não, necessariamente, uma inovação tecnológica.  

Drucker (1954) e Chandler (1962) difundiram o conceito de estratégia e a 

importância de planejar e também trabalhar com metas e objetivos de longo prazo. Já 

Ansoff (1965), Andrews (1971), Henderson (1989), D`Aveni e Gunther (1995), 

incluíram a relevância da análise do ambiente externo, ou seja, do mercado e seus 

concorrentes para a formulação de uma estratégia bem-sucedida.  

Mintzberg (1973) e Porter (1979) demonstraram a estratégia como um 

processo dinâmico e a importância das empresas desenvolverem ações para a 

implantação da estratégia com o objetivo do aumento de sua lucratividade. Hamel e 

Prahalad (1990) desenvolveram o conceito das competências essenciais com o foco 

da firma nos principais recursos para a obtenção de retornos acima da média. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) introduziram o conceito das capacidades 

dinâmicas à estratégia organizacional, as quais devem acompanhar as mudanças do 

mercado, possibilitando que a empresa consiga se adaptar mais rapidamente. Autores 

contemporâneos como McGrath (1999), Kim e Mauborgne (1997) e Eisenmann, 

Parker, Alstyne (2006) citam a estratégia de inovação, a qual é capaz de criar um novo 

mercado. Os autores ressaltam a importância de as organizações observarem o 

mercado, mas também, buscar soluções que transcendam as atuais necessidades do 

consumidor. 

Isto está em consonância com autores de inovação como Burns e Stalker 

(1961), Rothwell (1992), Pavitt (2003), Tidd e Bessant (2015), os quais reforçam a 

importância da inovação ser gerida e sistematizada por meio de processos dinâmicos 

definidos. Kim e Mauborgne (1997) incluíram o conceito de inovação de valor como 
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sendo aquelas que criam um novo mercado. Já para Christensen (2001), estas 

inovações são denominadas de “disruptivas”, que mudam as regras do mercado 

existente, desenvolvendo-o ou criando um novo. 

Este estudo se fundamenta em autores de estratégia com o foco no 

desenvolvimento de mercado para que seja possível identificar as estratégias 

utilizadas pelas startups para a inovação, um dos objetivos específicos deste 

estudo. Os principais autores que reforçam a importância do mercado para a 

estratégia e são base para a pesquisa são Ansoff (1965), Andrews (1971), Mintzberg 

(1973), Porter (1979).  

O segundo constructo pesquisado é inovação, a qual é possível analisarmos 

com a presença de autores como Schumpeter (1939, 1961), Rothwell (1992), Kim e 

Mauborgne (1997), Christensen (2001), Ahn (2002) e Tidd e Bessant (2015), os quais 

trazem grande parte dos conceitos de inovação utilizados na atualidade e contribuirão 

para um outro objetivo específico que é analisar como a inovação ocorre em 

startups. 

 O outro objetivo específico deste trabalho é verificar a criação de mercado 

por meio de estratégias de inovação em startups, e autores que reforçam a 

importância das empresas buscarem novos mercados com o intuito de obterem 

retornos acima da média (HENDERSON, 1989; MCGRATH, 1996; TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997; KIM; MAUBORGNE, 1997; EISENMANN; PARKER; ALSTYNE, 2006). 

Com isto, é possível observar que a estratégia de inovação possui o potencial 

de desenvolvimento de mercado, mas ainda necessitam de pesquisas em uma gama 

maior de segmentos para a verificação in loco desta relação. Neste sentido, este 

estudo tem como objetivo a pesquisa no âmbito de startups. Para melhor visualizar o 

modelo da pesquisa, o item 2.3.1 – Modelo Conceitual da Pesquisa foi criado. 

2.3.1 Modelo Conceitual da Pesquisa 

Com o objetivo de ilustrar o modelo conceitual da pesquisa deste trabalho, 

integrando os constructos apresentados com o âmbito (startup) e os objetivos 

traçados, a Figura 7 – Modelo Conceitual da Pesquisa é apresentada para esboçar a 

estrutura da pesquisa deste trabalho: 

 



 47 

Figura 7 - Modelo Conceitual da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo conceitual da pesquisa traz os conceitos de estratégia e 

desenvolvimento de mercado alinhado com os de inovação como sendo o arcabouço 

teórico para verificar nas startups os objetivos específicos que estão representados 

pelas perguntas. Com as respostas das inquietações e compilando os dados obtidos 

por meio de uma pesquisa qualitativa, foi possível atingir o objetivo principal deste 

trabalho. 

O âmbito da pesquisa (startup) foi inquerido por meio do referencial teórico que 

está contido nos constructos apresentados pelas circunferências “Estratégias para o 

Desenvolvimento de Mercado” e “Inovação”. A área sobreposta é a representação da 

ligação entre os temas. As setas pontilhadas representam as relações que serão 

obtidas por meio da pesquisa de campo e estão relacionadas com os objetivos 

específicos do trabalho. Por fim, as setas pontilhadas em direção ao último quadrante 

demonstram a busca pela concisão da investigação em alcançar o objetivo principal 

deste estudo. 

Portanto, a pesquisa desenvolvida neste estudo terá como base os autores 

supracitados para identificar as estratégias utilizadas pelas startups, entender como 

estas empresas inovam e identificar sua contribuição no desenvolvimento de 

mercado. No próximo tópico será apresentado o âmbito da pesquisa: startup. 
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3 ÂMBITO DA PESQUISA: STARTUP 

O termo startup ganhou popularidade com o avanço da Internet, a qual 

estimulou o avanço de empresas de tecnologia em meados dos anos 1990 

(MACHADO, 2017). O termo start up, significa o início de algo de modo rápido, 

acelerado e, naquele momento, no âmbito corporativo, ficou associado à execução de 

uma ideia por uma ou mais pessoas com o intuito de criar uma empresa que tenha o 

potencial de crescer rapidamente e ser lucrativa (BANDEIRA, 2015).  

Em complemento, Machado (2014) cita que, normalmente, essas empresas 

são de base tecnológica, possuem espírito empreendedor e buscam um modelo de 

negócio inovador. Existem vários exemplos de startups que cresceram e hoje são 

consideradas grandes empresas, como, por exemplo, o Google, Facebook, Twitter, 

Buscapé, Amazon.com, entre outros. 

Startups são consideradas empresas nascentes, em grande parte de base 

tecnológica, que possuem pelo menos uma inovação disruptiva como base para sua 

estratégia competitiva (DULLIUS; SCHAEFFER, 2016). Para Blank (2007), startup é 

uma empresa em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo. 

Segundo Bandeira (2015), as startups nascem de ideias empreendedoras em um 

contexto criativo e inovador, tendo por objetivo solucionar um problema real, utilizando 

um modelo de negócio que seja rentável e escalável. 

Segundo Graham (2005) e Nagamatsu et al. (2013), as startups são 

empreendimentos inovadores com potencial de crescimento em grandes proporções 

por serem negócios identificadores de novos segmentos de mercado e exploram 

ideias anteriormente nunca testadas. Em complemento, Taborda (2006) escreve que 

muitas ainda não iniciaram a comercialização dos seus produtos/serviços em grande 

escala, mas já estão funcionando com seu MVP (Minimum Viable Product ou, em 

Português, Produto Mínimo Viável) ou em processo final de implantação e lançamento 

ao mercado. 

De acordo com Sutton (2000), algumas características são inerentes às 

startups, dentre elas: 1) Pouca experiência acumulada; 2) Recursos limitados; 

3)Múltiplas influências do mercado (outras empresas, investidores); 

4)Tecnologias e mercados dinâmicos. O autor também cita a necessidade de 

rápida adaptação como fator relevante para estas empresas e por isso muitas não 

possuem estrutura e processos bem estruturados. Em consonância, Nardes e Miranda 
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(2014) escrevem que prevalece a experimentação e não um planejamento minucioso 

nas startups. Isto acontece pois em um ambiente dinâmico e de extrema incertezas, 

as empresas não podem perder tempo.  

Entretanto, os mesmos autores ressaltam que as startups necessitam 

desenvolver um planejamento, o qual contribui, inclusive, na captação de recursos 

junto às instituições financeiras e investidores (NARDES; MIRANDA, 2014). Isto se 

reflete no fato de muitas startups desenvolverem seu próprio modelo de negócio, 

tendo em vista que, por ser inovador, os gestores não conseguem adapta-lo aos 

modelos existentes, o qual precisa ser repetível e escalável. Estes conceitos se 

referem ao produto/serviço poder ser comercializado em uma escala potencialmente 

ilimitada. A ideia de escalabilidade também está ligada a estimativa do crescimento 

do negócio, a qual precisará aumentar algum de seus recursos, seja mão-de-obra, 

estrutura física ou capacidade produtiva, na mesma proporção (BLANK, 2007). 

Segundo D’Avino et al. (2015), as startups sempre desempenharam um papel 

importante na economia, mas, na atual conjuntura, sua relevância aumentou 

significativamente. Entretanto, as estatísticas mostram que as startups têm uma taxa 

de mortalidade extremamente alta, muitas vezes devido à falta de planejamento 

estratégico, alocação ineficiente de recursos ou equívocos nos investimento em 

marketing. 

Segundo Ries (2011), a estratégia empresarial é fundamental para ajudar os 

gestores a identificar com clareza as hipóteses geradas para o crescimento de seu 

negócio. Com isto, a pesquisa a ser desenvolvida neste estudo, buscará identificar 

quais as estratégias as startups utilizam, analisar como a inovação acontece nestas 

empresas e verificar a criação de mercado por meio destas estratégias. 

As startups são constituídas de ideias inovadoras, que, em sua maior parte, se 

utilizam de financiamento próprio para o seu desenvolvimento. Normalmente, a 

solução inovadora é simples e gera um novo modelo de negócio. A maioria dos 

criadores de startups não almejam o lucro máximo em pouco tempo, mas sim na 

implantação da empresa, a fim de torná-la rentável a longo prazo (ALVES; DUARTE, 

2016).  

As empresas tradicionais buscam fazer um plano de negócios minucioso, 

analisando a viabilidade técnica, econômica e financeira para só depois colocar em 

execução. Já nas startups, a fase inicial do processo é, basicamente, definida como 



 50 

tentativa e erro, ou seja, o empreendedor tem a ideia e vai à campo verificar se sua 

hipótese tem aceitação de mercado. 

Isto faz com que as startups tenham uma maior incerteza a respeito do modelo 

de negócio, pelo menos nos primeiros anos de operação, gerando uma posição 

indefinida de mercado na busca de novos nichos (DULLIUS; SCHAEFFER, 2016). O 

lançamento de um novo produto/serviço em um mercado pouco explorado ou 

inexistente é abordado na inovação de valor de Kim e Mauborgne (1997) e na 

inovação disruptiva de Christensen (2001). Neste sentido, Ries (2011) apresenta o 

conceito da Startup Enxuta, que será melhor descrita no próximo tópico. 

3.1 O Conceito da Startup Enxuta 

Eric Ries é um autor de referência no estudo de startups. Ele criou o conceito 

da “Lean Startup” (Startup Enxuta), abordando um conjunto de processos utilizados 

por empreendedores para desenvolver produtos e mercados. O autor define startup 

como sendo uma “instituição humana cujo objetivo é desenvolver um novo 

produto/serviço sob condições de extremas incertezas, com algo que se pode 

reproduzir repetidamente em grande quantidade e com grande ganho de 

produtividade” (RIES, 2011). 

Ries (2011) escreve que as startups devem buscar a validação de suas 

hipóteses, antes de tudo, obtendo aprendizagem validada junto aos clientes, criando 

o mais rápido possível um produto pelo qual os clientes pagarão. Em consonância, 

Nardes e Miranda (2014) citam que as startups estão envoltas em um cenário de 

dúvidas, por isto quanto antes ela aprender, mais rápido conseguirá melhorar seus 

processos e serviços/produtos.  

Para Guimarães (2015), as empresas que almejam crescer no mundo da 

ciência e tecnologia devem analisar e considerar suas limitações e circunstâncias 

históricas, os aspectos como recursos e capacitações, intrínsecos e extrínsecos à 

organização. Portanto, para este modelo de empresa jovem em fase de estruturação 

de seus processos, a investigação, pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras 

é essencial, na busca de um modelo de negócios que seja lucrativo, repetível e 

escalável.  

Ries (2014) vai além e escreve que a startup existe para aprender e 

desenvolver um negócio sustentável e não somente fabricar coisas para ganhar 
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dinheiro. Para o autor, a atividade fundamental de uma startup é transformar boas 

ideias em negócios inovadores, medindo a reação dos clientes e, se esta é positiva, 

devem acelerar e implementar a solução, caso contrário, deve ser ágil nos ajustes ou 

migração para um novo projeto. 

Neste sentido, Ries (2011) cita que as empresas necessitam criar um Produto 

Mínimo Viável (MVP - Minimum Viable Product), o qual é um protótipo que permite a 

startup testar o ciclo de comercialização gastando o mínimo de recursos possíveis, 

tanto de tempo quanto de dinheiro. O autor complementa citando que o MVP ajuda os 

empreendedores a começar o processo de aprendizagem o mais rápido possível. O 

processo da Startup Enxuta proposto por Eric Ries é ilustrado na Figura 8: 

Figura 8 - Ciclo da Startup Enxuta 

 

 Fonte: Ries (2011). 

No ciclo da Lean Startup é possível observar as poucas etapas desde a ideia 

até a aplicação no mercado e aprendizado com a experiência. Os pilares deste ciclo 

são: Construir, Medir e Aprender. Na Construção, o protótipo é elaborado e já é criado 

um código para a mediação dos testes que serão feitos na etapa de Medição. Por fim, 

após a análise dos dados é a etapa de Aprendizagem, na qual é feita a escolha entre 

a “pivotagem” ou perseverança.  

“Pivotar” é um neologismo criado a partir da busca pela tradução da definição 

da palavra inglesa pivot, e seu significado mais próximo é descontinuidade, que 

acontece quando o produto não obteve sucesso e, sem perder tempo, a startup deve 

eliminar a invenção e buscar novas soluções. A segunda opção, perseverar, ocorre 
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quando o teste foi bem-sucedido e, a partir disto, novas ideias de melhorias serão 

desenvolvidas visando o aprimoramento do produto/serviço até que ele possa ganhar 

escala. 

Este ciclo traduz o que Ries (2014) escreve como sendo característica 

fundamental de uma startup: a maneira de desenvolver produtos/serviços novos e 

inovadores, relevada por uma rápida percepção e interação do consumidor, agrupada 

com uma grande visão e ambição dos empreendedores. Em resumo, Startup Enxuta 

para Ries (2014) consiste em validar um modelo de negócios que incide em um 

conjunto de hipóteses que necessitam ser validadas ou repudiadas rapidamente, em 

ciclos curtos que geram produtos comercializáveis que justificam o negócio e o seu 

suposto mercado de consumo. 

Inspirada nos conceitos da Startup Enxuta, Nardes e Miranda (2014) 

estruturaram um modelo que integra os estudos de Ries (2014) com o Business Model 

Canvas (BMC ou apenas Canvas) de Osterwalder e Pigneur (2002). A Figura 9 “Como 

inserir uma startup no mercado?” ilustra o fluxo de validação da Startup Enxuta:  

Figura 9 - Como inserir uma startup no mercado? 

 

Fonte: Nardes e Miranda (2014). 
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O modelo desenvolvido por Nardes e Miranda (2014) contribui para a análise 

das startups, tendo em vista que engloba conceitos muito utilizados por estas 

empresas. Conforme pesquisa de Alves e Duarte (2016), 52% das startups estudadas 

pelos autores utilizam o Canvas para definição do modelo de negócio. 23,9% faz o 

uso do BMC em conjunto com um Plano de Negócios; 15,2% de outras ferramentas 

de gestão. Isto é relevante para o melhor entendimento do âmbito desta pesquisa, 

pois estas ferramentas estão ligadas à criação de estratégia por parte das startups. 

Sutton (2000) escreve que as startups devem ter processos estruturados, pois 

estes guiam as ações a serem desenvolvidas. Contudo, é essencial que a empresa 

se mantenha flexível e aprenda sempre a se reciclar ao longo do caminho. Segundo 

Nardes e Miranda (2014), o modelo Canvas possibilita às startups determinar com 

mais antecedência e agilidade um negócio sustentável. Por isto que esta ferramenta 

é mais aderente ao perfil destas empresas em relação ao plano de negócio tradicional. 

Contudo, os autores reforçam que o Plano de Negócios não perde totalmente seu 

valor com o BMC, mas foi percebido que estas empresas nascentes necessitam de 

métodos mais ágeis para conseguirem sobreviver em um mercado incerto. 

Uma outra ferramenta utilizada pelas startups é o “Roadmapping”, a qual Lee 

et al. (2009) definem como um método que ajuda as empresas a trilhar o caminho de 

sua estratégia, integrando tecnologia ao desenvolvimento de produtos. que Caetano 

e Amaral (2011) citam que o Roadmapping possibilita uma representação visual e 

estruturada e contribuem na busca pela melhoria em processos e serviços. 

Importante analisar que as startups possuem características de empresas de 

pequeno porte, fazendo com que elas tenham mais autonomia quanto à mudança e 

capacidade de adaptação (RIES, 2011). Em consonância, os estudos de Christensen 

(2001) demonstraram que o novo negócio originado das tecnologias disruptivas tem 

muito mais agilidade e capacidade para se ajustar às mudanças. Assim, estas 

empresas desempenham um papel fundamental na inovação no início de um 

segmento de mercado ou inserção de uma nova tecnologia (FREEMAN; SOETE, 

2008). 
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3.2 Perfil das Startups Brasileiras 

Segundo dados do relatório de 2018 da Associação Brasileira de Startups 

(ABStartups), existem cerca de 4.200 startups no Brasil. Segundo Matos (2017) o 

surgimento destas empresas em nosso país acontece de forma pulverizada, mas o 

estado de São Paulo tem larga vantagem com 1.304 startups em funcionamento. O 

Gráfico 1 “Número de Startups por Estado” demonstra um levantamento da 

quantidade de startups nos 10 (dez) estados brasileiros com mais representatividade: 

 
Gráfico 1 - Número de Startups por Estado 

 

 

Fonte: Matos (2017). 

Outro dado relevante é que 74,8% estão nas fases de Tração ou Operação, o 

que significa que possuem pelo menos um MVP em funcionamento, como é possível 

observar no Gráfico 2 – Momento da startup: 
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Gráfico 2 - Momento da Startup 

 
Fonte: Relatório ABStartups (2018). 

Importante destacar que nas fases de Curiosidade e Ideação ainda não existe 

nem um produto/serviço no mercado. Já na fase de Tração, a startup já possui um 

MVP no mercado, ainda em pequena escala. Por isto, o foco desta pesquisa foram as 

empresas que estão nas fases de Tração e Operação, o que representa 74,8% do 

universo das associadas à ABStartups (2018). Com isto, pode-se perceber que do 

total de 4.200 startups existentes no Brasil, cerca de 3.150 que estão com um produto 

no mercado e, portanto, fazem parte do universo desta pesquisa. 

Um outro recorte feito para este trabalho está relacionado ao modelo de 

negócio, os quais são divididos pela ABStartups (2018) conforme Gráfico 3, o qual 

demonstra que 57,7% são utilizam o modelo de assinatura, 11,5% marketplace e 7,7% 

são de cunho social, sendo estes os mais representativos, destacando ainda que 

15,4% são definidos como outros. 

Gráfico 3 - Modelo de Negócio da Startup 

 

Fonte: Relatório ABStartups (2018). 
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Entretanto, para este trabalho, serão utilizadas na pesquisa as startups que 

utilizam o modelo “plataforma”, as quais incluem marketplace e C2C, somando uma 

representatividade de 13,4% do universo das associadas à ABStartups (2018). Assim, 

o universo de pesquisa deste trabalho foi em startups “plataforma” que estão nas fases 

de tração ou operação. Isto está melhor descrito no item “3.3 Recorte da Pesquisa: 

Startups Plataformas”.  

Os setores nos quais as startups estão presentes são diversos, sendo mais 

comum em áreas de base tecnológica conforme ilustra o Gráfico 4 “Segmento das 

Startups”, o qual demonstra que o segmento com o maior percentual é o de “outros” 

com um pouco mais de 15% de representatividade. Os ramos “internet” e “educação” 

vêm na sequência, sendo os segundos que mais contemplam empresas com 12% 

cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório ABStartups (2018). 

 

Conforme é possível observar nos Gráficos 3 e 4, existe uma gama de 

diferentes segmentos atuantes no âmbito das startups, o que corrobora com os 

estudos de Kim e Mauborgne (1997) e Christensen (2001) quando os autores citam 

Gráfico 4 - Segmento das Startups 
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que a inovação de valor cria um mercado e a inovação disruptiva altera a maneira que 

as pessoas comercializam certos produtos. 

Isto também é revelado em pesquisa realizada pela Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial – ABDI (2017) que consultou as grandes empresas do 

setor industrial do Brasil em relação ao interesse em startups. O Gráfico 5 – soluções 

na busca por startups demonstra que soluções inexistentes no mercado, novos 

modelos de negócios são os itens mais citados com um total de 28,5% e 17,7% das 

respostas, respectivamente: 

Gráfico 5 - Soluções na Busca por Startups 

 

Fonte: Sondagem de Inovação, ABDI (2017). 

O Gráfico 5 ilustra que soluções mais baratas e eficientes nos processos 

internos também são itens de destaque que as grandes empresas enxergam nas 

startups. Isto está de acordo com os estudos de Christensen (2001) e Ries (2014) que 

citam a capacidade das inovações de mudarem o status quo do mercado por trazerem 

soluções mais eficientes e baratas. 

As startups estão inseridas em ambientes que exigem agilidade na 

transformação da ideia em produto/serviço, cumprindo etapas de desenvolvimento do 

negócio de forma mais simples e direta do que é visto em uma empresa de grande 

porte (SIGNORI et al., 2014). 

O Gráfico 6 – Idade das startups demonstram que a maior parte das startups 

brasileiras associadas à ABStartups (2018) tem de 2 a 3 anos, tendo um percentual 

de 65% do total e isto demonstra que não existe uma relação entre o momento da 

startup (ver Gráfico 2) e sua idade, demonstrando que existem startups que podem 
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crescer mais rapidamente do que outras, alcançando assim diferentes patamares em 

um curto espaço de tempo. 

Gráfico 6 - Idade das Startups 

 

Fonte: Relatório ABStartups (2018). 

A comparação destes dados merece um destaque, pois existe um baixo 

número de startups com 1 (um) ano ou menos (total de 4%), mas o índice de startups 

em fases de curiosidade e ideação chegam a 25,2%, segundo o mesmo relatório da 

ABStartups (2018). Isto demonstra que muitas startups possuem mais de 2 anos e 

ainda não conseguiram sair da fase de tração. 

O relatório da ABStartups (2018) também cita que 86% das empresas ainda 

não receberam nenhum tipo de investimento. Interessante verificar que, mesmo a 

inovação sendo uma característica essencial para a designação de uma startup, a 

pesquisa de Abreu e Campos (2016) demonstrou que 35,5% destas empresas não 

recebem um aporte pelo seu negócio não ser considerado inovador. Este ponto 

corrobora com a relevância da pesquisa para analisar como ocorre a inovação em 

startups.  

Neste sentido, fica evidente que mesmo sendo empresas com um grande 

potencial de crescimento, certos pontos merecem atenção de seus gestores, 

conforme pesquisa realizada por Júnior (2004), a qual listou os principais obstáculos 

para o sucesso das startups brasileiras: o elevado custo da inovação e riscos 

econômicos excessivos foram citados por 82,8% e 76,4%, respectivamente. 

Com o perfil das startups brasileiras traçado, é importante destacar o recorte 

no âmbito que a pesquisa abordará. Para que se possa ter um estudo mais dedicado 

a segmentos destas empresas, este trabalho estudou as startups que trabalham no 
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modelo de plataforma, que estão inseridas em um novo mercado ou alteraram o nicho 

existente e estão em fase de operação com pelo menos um produto no mercado.  

3.3 Recorte da Pesquisa: Startups Plataformas 

Com o intuito de atingir os objetivos estabelecidos neste estudo, a pesquisa foi 

feita em um recorte das startups, o qual buscou-se entender quais estratégias de 

inovação e como ela ocorre nestas empresas que utilizam o modelo de plataforma e 

que serão denominadas neste estudo como startups plataformas. 

O conceito de plataforma é abordado por Alstyne, Parker e Choudary (2016) 

como “os lugares que possibilitam que as trocas aconteçam”, assim como shopping 

centers, que nada mais são do que ambientes que colocam consumidores e lojistas 

em contato. Incluindo uma base tecnológica, os autores citam as lojas de aplicativos 

dos celulares (Play Store e App Store, por exemplo), que podem ser caracterizados 

como plataformas nas quais os desenvolvedores de aplicativos para dispositivos 

móveis se conectam com os usuários destes dispositivos. 

As plataformas funcionam em ecossistemas de negócios, os quais possuem a 

mesma estrutura básica, dos quais existem quatro protagonistas: os proprietários: 

controlam a propriedade do conteúdo e fazem a governança; os fornecedores: que 

servem como a interface entre a plataforma e o usuário; os produtores: que 

comercializam os produtos; os consumidores: que adquirem os produtos 

(ALSTYNE; PARKER; CHOUDARY, 2016). A Figura 10 “Ecossistema de Empresas 

Plataformas” ilustra o funcionamento deste modelo: 

Figura 10 - Ecossistema de Empresas Plataformas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Alstyne, Parker e Choudary (2016). 
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A plataforma fornece a estrutura e as regras para o mercado, por meio da 

conexão entre produtores e consumidores. Além destes, os fornecedores são aqueles 

que contribuem para a viabilização da interface e os proprietários são os responsáveis 

pelo controle intelectual e fazem a governança da plataforma (ALSTYNE; PARKER; 

CHOUDARY, 2016). Os autores reforçam que entender os relacionamentos entre 

estes personagens é fundamental para a formulação de sua estratégia e para esta 

pesquisa, as startups fazem o papel das proprietárias neste ecossistema. 

Por se tratar de um tema recente, alguns autores no Brasil utilizam a palavra 

marketplace ou intermediadores para citar este modelo de negócio. Mas, este modelo 

vai além do marketplace tradicional, como observado na Figura 10 “Ecossistema de 

Empresas Plataformas”. Campos et al. (2015) destacam que existem plataformas que 

não promovem a troca de mercadorias, sendo, portanto, um conceito mais abrangente 

e podemos escrever que os marketplaces são plataformas, mas nem toda plataforma 

é um marketplace.  

Por isto, o recorte desta pesquisa também incluiu o percentual do C2C citado 

no Gráfico 3, “modelo de negócio da startup’’, como pertencente ao escopo da 

pesquisa, startups plataformas, pois a comercialização entre consumidores é 

viabilizada por meio de uma plataforma, como os exemplos do Uber e Airbnb, porque 

criaram uma base tecnológica na qual fornecedores e consumidores se conectam 

para a realização de um serviço e, por isto, são consideradas empresas plataformas. 

A ligação do modelo de plataforma com os constructos deste trabalho é 

evidente pois a mudança de mentalidade de produto para a mentalidade de plataforma 

é uma forma das empresas buscarem novas oportunidades, transformando ameaças 

em oportunidades e que isto deve ocorrer de maneira sistemática e organizada para 

que a empresa consiga retornos acima da média (ZHU; FURR, 2016). 

Isto está em consonância com os estudos de Christensen (2001) e Chesbrough 

(2003), quando os autores abordam que a capacidade de criar um mercado por meio 

da inovação é potencializada quando as empresas trabalham buscando uma nova 

maneira de comercializar um produto ou como um serviço é executado. 

Outro fator relevante para o escopo desta pesquisa para analisar o impacto da 

inovação desenvolvida pela startup é importante que esta tenha passado pelo crivo 

dos consumidores, corroborando com o fato de que uma inovação só existe, quando 

tem aceitação do mercado (TIDD; BESSANT, 2015). Portanto, o recorte das startups 

plataformas inclui somente as que estão com, no mínimo, um MVP em operação.  
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Conforme apresentado na Figura 7 “Modelo Conceitual da Pesquisa”, para que 

os objetivos deste trabalho sejam alcançados e verificar in loco no âmbito das startups, 

uma pesquisa qualitativa descrita foi realizada e os procedimentos metodológicos 

estão contidos no próximo tópico. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com vistas a alcançar os objetivos deste trabalho, o procedimento 

metodológico utilizado foi o descritivo-exploratório por meio de uma pesquisa de 

campo qualitativa com fundadores de startups plataformas, conforme descrito no item 

3.3 “Recorte da Pesquisa”. Creswell (2010) escreve que a pesquisa qualitativa 

possibilita ao pesquisador estudar fenômenos que envolvem as relações entre as 

pessoas, bem como entender suas aspirações e comportamentos. 

Segundo Vergara (2000), a pesquisa metodológica é o estudo dos instrumentos 

de captação e análise da realidade. Portanto está associada a caminhos, maneiras e 

procedimentos para atingir determinado fim. A autora também cita o estudo 

exploratório, o qual é realizado em âmbito pouco explorado. Sua essência é de 

sondagem, não comportando hipóteses, porém, estas poderão surgir durante ou ao 

final da pesquisa.  

Barros e Lehfeld (2003) também contribuem nessa direção quando escrevem 

que a pesquisa científica é a exploração do objeto de pesquisa por meio de um 

procedimento sistemático e intensivo, cujo objetivo é descobrir e/ou compreender os 

fatos que compõem uma determinada realidade. 

4.1 Tipo e Método de Pesquisa 

A lógica que prevalece no paradigma descritivo é indutiva, pois o pesquisador 

não impõe seu entendimento prévio sobre a situação pesquisada (SACCOL, 2009). 

Em relação à pesquisa exploratória, Costa (2008) escreve que é utilizada quando o 

objetivo principal do estudo é auxiliar o pesquisador a entender melhor um problema 

encontrado. 

Este estudo exploratório é de paradigma descritivo, tendo em vista que o 

objetivo é compreender um fenômeno, buscar padrões e gerar significados de forma 

indutiva (CRESWELL, 2010). Wolcott (1994) ressalta que o método qualitativo é, em 

grande parte, descritivo, pois o pesquisador faz uma análise de suas observações 

com base em dados, incluindo a descrição de uma pessoa ou de um cenário. 

Portanto, o método de pesquisa deste trabalho é qualitativo, que, segundo 

Godoy (1995) é o que melhor pode ser compreendida no contexto em que ocorre e do 

qual é parte, devendo ser realizada em uma perspectiva integrada. Para tanto, o 
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pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo, a partir da 

perspectiva das pessoas envolvidas, considerando os pontos de vista relevantes. 

Segundo Malhotra (2012), a pesquisa qualitativa é uma metodologia baseada 

em percepções e na busca da compreensão do contexto do problema de pesquisa. 

Em consonância, Creswell (2010) escreve que no método qualitativo o pesquisador 

descreve um problema de pesquisa que possa ser melhor compreendido ao explorar 

um conceito ou um fenômeno. O autor também cita que a pesquisa qualitativa 

exploratória é aquela na qual o pesquisador a utiliza para explorar um tópico quando 

as variáveis ou o âmbito ainda é pouco conhecido. 

A pesquisa qualitativa descrita, segundo Marconi e Lakatos (2003) se orienta à 

observação dos fatos para registra-los, analisa-los, classifica-los e interpreta-los sem 

a interferência do autor nos dados. Em consonância, Gil (2002) cita que a pesquisa 

descritiva tem como objetivo descrever características de determinada população, 

fenômeno ou estabelecimento de relação entre as varáveis. Uma de suas 

características mais fortes é a presença de métodos padronizados para a coleta de 

dados. 

Este método foi escolhido para esta pesquisa pois visa identificar quais 

estratégias as startups plataforma utilizam e entender o como a inovação acontece 

nestas empresas, bem como a verificação de criação de mercado por meio de 

estratégias de inovação. A pesquisa qualitativa descritiva exploratória é a mais 

indicada, porque existem poucas com este foco neste âmbito, conforme citam Rocha 

(2008) e Bandeira (2015), os quais indicaram a pesquisa qualitativa como sugestão 

de futuras pesquisas em startups, visando a contribuição científica para melhor 

entender estas empresas, que ainda é muito recente no Brasil. 

4.2 Instrumento de Coleta de Dados 

Para Vergara (2000), a coleta de dados é parte fundamental na pesquisa e lista 

os principais tipos existentes, os quais são: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, pesquisa de campo por meio de entrevista. Neste sentido, este estudo 

traz a pesquisa de campo por meio de entrevista como um procedimento para a coleta 

de dados. 

Para Collis e Hussey (2005), as entrevistas constituem uma técnica de coleta 

de dados por meio da qual são selecionados participantes para responderem as 



 64 

questões relacionadas às suas atitudes e comportamentos. Por meio destas 

entrevistas é possível obter informações com mais detalhes e a interpretação de 

nuances existentes no modo em que cada respondente reage às perguntas. 

Denominada como entrevistas “em profundidade” por autores como Gil (2002) 

e Creswell (2010), este método é indicado para campos de estudos que ainda são 

poucos explorados, como é o caso das startups, inclusive pela estrutura 

descentralizada e poucos processos, estas empresas possuem peculiaridades 

inclusive em sua estrutura física como disposição das mesas e o ambiente corporativo 

(SIGNORI et al., 2014). 

Com isto, a presença física é muito importante no momento da entrevista, para 

que aspectos visuais e comportamentais possam ser melhor interpretados pelo 

pesquisador. Entretanto, Vergara (2000) ressalta que o pesquisador pode utilizar as 

“mídias interativas”, as quais contam com a tecnologia existente na atualidade 

promovendo videoconferências online em tempo real e com qualidade por meio de 

softwares como Skype, Google Hangout e Facebook Messenger.  

Vergara (2000) classifica a pesquisa de campo como sendo a investigação 

empírica realizada no local em que ocorre um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo. Para isto, um Roteiro de Entrevistas (Apêndice B) foi desenvolvido 

como ferramenta para a coleta de dados. A construção deste roteiro foi auxiliada pela 

criação da Matriz de Amarração (Apêndice A), que segundo Telles (2001) possibilita 

uma maior conexão entre os constructos estudados e as perguntas formuladas, além 

de trazer coerência entre as relações constituídas e que neste trabalho, foi 

apresentada no item 2.3.1 “Modelo Conceitual da Pesquisa”. 

A definição do âmbito da pesquisa já definido para startups plataformas e estão 

descritos os critérios no item 3.3 “Recorte da Pesquisa”. Isto é importante destacar 

pois o universo da pesquisa fica mais concentrado, fazendo com que a pesquisa tenha 

mais assertividade, tendo em vista que as startups selecionadas possuem 

características semelhantes. Segundo Mattar et al. (2014) isto simboliza que a seleção 

dos elementos da população depende, em menor parte, do julgamento do 

entrevistador no campo, mas sim, dos atributos inerentes aos sujeitos. 

Importante ressaltar que os entrevistados são fundadores de startups 

plataformas, os quais possuem um vasto conhecimento de suas empresas, bem como 

vivenciam as estratégias de sua startup, o que contribui com o alcance dos objetivos 

deste estudo. 
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4.3 Técnica para Análise de Dados 

O processo de análise de dados envolve várias etapas para obter significação 

nos dados coletados (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Neste sentido, um relevante 

método é a análise de conteúdo, que segundo Bardin (2010), designa um conjunto de 

técnicas de apreciação das comunicações visando obter indicadores, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de recepção destas 

mensagens. 

Em consonância, Godoy (1995) e Mozzato e Grzybovski (2011) escrevem que 

a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. Neste modelo, a pré-análise é 

identificada como uma fase de organização, no qual o escopo da pesquisa é 

estabelecido e é feito a “leitura flutuante”.  

A exploração do material é segunda etapa que consiste na exploração de todo 

o conteúdo captado e a definição das categorias (sistema codificação) e a terceira 

fase é o tratamento dos resultados no qual os achados da pesquisa são trabalhados, 

fazendo a tabulação dos dados e o destaque das informações que serão analisadas 

neste momento em que o pesquisador irá fazer suas interpretações inferenciais. Neste 

sentido, Flick (2012) cita que o processo de análise dos dados envolve um grande 

esforço do pesquisador para obter significação em relação aos dados coletados. 

Bardin (2010) complementa que a análise de conteúdo busca conhecer aquilo 

que está por trás das palavras que são ditas, o que contribui para um entendimento 

mais aprofundado do tema estudado. Para facilitar a compreensão, a Figura 9 ilustra 

o processo da análise de conteúdo, proposto por Bardin (2010). 
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Figura 11 - Processo da Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2010). 

 

É possível examinar que no processo de análise de conteúdo da Bardin (2010), 

as etapas de pré-análise, exploração do material e análise dos resultados são bem 

definidas. Para que isto ocorra, a autora descreve os principais direcionadores do 

trabalho de análise de conteúdo, que está listada nas etapas abaixo: 

Preparação: tem por objetivo organizar o material, operacionalizando e 

sistematizando as ideias iniciais. 

Codificação: é a etapa na qual os dados coletados são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades de registro, as quais permitem uma 

descrição das características do conteúdo. 

Unidades de Registro: possuem como característica principal representar os 

principais termos em recortes em nível semântico, podendo ser de natureza e 

dimensões variáveis. 

Unidade de Significado: após uma análise temática ocorrida com a formação 

das unidades de registro, o pesquisador busca descobrir os “núcleos de sentido” que 

compõem a comunicação. Sua frequência de aparição pode significar algo para 

contribuir no alcance do objetivo definido. 

Categorização: é a classificação de elementos que compõem um conjunto de 

unidades de significado. As categorias são marcas que reúnem um grupo de 

Análise dos Resultados

Análise estatística descritiva Análise de conteúdo
Inferências e interpretações 

(triangulação)

Exploração do Material

Construção das unidades de significado Codificação e categorização

Pré-Análise

Leitura Flutuante Definição das Unidades de Análise
Identificação das dimensões, 
categorias e subcategorias



 67 

elementos sob um título genérico, realizado em razão das características comuns 

entre os elementos. 

Inferência: nesta etapa acontece a operação intelectual do pesquisador para 

chegar a conclusões com base em conhecimentos prévios. Existem as inferências 

específicas, as quais são respostas às perguntas diretas e as inferências gerais que 

ocorrem quando se pretende verificar a existência de uma relação de causalidade. 

Com isto, a análise de dados é etapa fundamental na pesquisa qualitativa e deve 

ser pautada pela busca científica e o processo de análise de conteúdo proposto por 

Bardin (2010) contribui para que os objetivos deste estudo sejam alcançados. 

4.4 Amostra da Pesquisa 

Conforme já citado neste trabalho por meio dos itens 2.3.1 “Modelo Conceitual 

da Pesquisa”, e 3.3 “Recorte da Pesquisa”, a pesquisa se utilizou dos constructos 

estratégia, desenvolvimento de mercado e inovação e foi aplicada no âmbito das 

startups plataformas, as quais foram determinadas com base no perfil das startups 

brasileiras, chegando a um universo estimado em 422 empresas. 

As entrevistas foram realizadas com dez fundadores de startups plataformas, 

escolhidos por conveniência e acessibilidade, dentro do universo determinado e já 

explicitado neste trabalho. Segundo Creswell (2010), a amostragem de conveniência 

é utilizada em casos no qual os sujeitos são caracterizados e agrupados naturalmente, 

fazendo com que o pesquisador apenas filtre de acordo com as propriedades definidas 

no escopo de seu âmbito de pesquisa. O roteiro das entrevistas utilizado está 

disponível no Apêndice B – Roteiro de Entrevistas. 

Entre os meses de abril e maio de 2018 foram realizadas as entrevistas, sendo 

6 (seis) presencialmente e 4 (quatro) por videoconferência com o software Skype, 

possibilitando a participação de empresas de diferentes cidades. Todas entrevistas 

foram gravadas com a utilização de um gravador digital e depois foram transcritas em 

sua íntegra. Com o objetivo de validar o roteiro, bem como para um primeiro 

reconhecimento do campo foi realizada uma entrevista piloto com a startup S1. 

Para conhecer as diferentes características dos entrevistados, como formação 

acadêmica e das startups como a fase, faturamento, número de funcionários, cidade, 

setor de atuação e o ano de fundação, o Quadro 4 é apresentado para que os 

participantes sejam conhecidos: 
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Quadro 4 - Perfil dos Entrevistados 

Código Startup Fundação Setor 
Cidade 

Sede 

Nº de 

Func. 

Faturamento 

em 2017 
Fase 

Formação do 

Entrevistado 

E1 S1 2012 Tecnologia São Paulo 3 n/i Operação Administração 

E2 
S2 

2014 Internet Curitiba 16 R$1.800.000 Operação 
Relações 

Internacionais 

E3 
S3 

2017 Logística Curitiba 16 n/i Tração 
Desenvolvedor de 

Sistemas 

E4 
S4 

2015 
Recursos 

Humanos 
São Paulo 9 R$200.000 Operação Economia 

E5 
S5 

2016 
Desenv. de 

Software 

Porto 

Alegre 
35 R$5.000.000 Operação Administração 

E6 S6 2014 Urbanismo São Paulo 5 R$140.000 Tração Arquitetura 

E7 S7 2017 Financeiro São Paulo 4 R$160.000 Tração Administração 

E8 S8 2014 Serviços São Paulo 2 n/i Tração Administração 

E9 
S9 

2015 
Recursos 

Humanos 
São Paulo 10 n/i Tração 

Publicidade e 

Propaganda 

E10 S10 2015 Tecnologia 
Belo 

Horizonte 
13 R$2.000.000 Operação 

Publicidade e 

Propaganda 

Fonte: Elaborado pelo autor.                  n/i = não informado 

 

Pelo perfil dos entrevistados é interessante observar que a amostra contou com 

startups plataformas sediadas em quatro diferentes capitais brasileiras, demonstrando 

uma heterogeneidade e maior riqueza no recorte definido. O setor de atuação também 

reforça a diversidade abarcada pela pesquisa de campo. Em relação à fase é possível 

observar um equilíbrio no qual foram entrevistados 5 (cinco) startups de cada fase. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

Após a realização das entrevistas e feita a transcrição, foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo (BARDIN, 2010), descritas na seção 4.3 “Técnicas para Análise 

de Dados”, na qual contou com uma “leitura flutuante” do material e foi utilizado o 

software ATLAS.ti, versão 8.2, para a identificação das unidades de registro por meio 

de uma detalhada leitura. Para melhor explicitar este processo e relatar as primeiras 

impressões da pesquisa feita, foi elaborado o item 5.1 “Identificação das Unidades de 

Registro”. 

5.1 Identificação das Unidades de Registro 

Para determinar as unidades de registro da pesquisa, uma leitura detalhada foi 

efetuada. Mas, para uma melhor visualização dos termos mais presentes em todas as 

entrevistas, foi criada uma “nuvem de palavras” por meio do software ATLAS.ti e sua 

representação consta na Figura 12: 

Figura 12 - Nuvem de Palavras das Entrevistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 
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A nuvem foi criada com palavras que foram citadas no mínimo 15 vezes e é 

possível analisar que o termo “mercado” foi o que mais teve ocorrências na pesquisa 

com 215 aparições. Outra palavra que merece destaque é “plataforma” que apareceu 

86 vezes e está relacionada ao recorte do âmbito da pesquisa. Somado à estas, em 

um campo mais amplo, as palavras “produtos”, “startup”, “modelo” e “inovação” 

também tiveram relevância (todas com mais de 50 citações) e demonstram o contexto 

que as entrevistas estavam inseridas. 

Foi utilizado os “codes” do ATLAS.ti para destacar as palavras e/ou expressões 

que possuem ligação com os constructos do trabalho e com o modelo conceitual da 

pesquisa, explicitada no item 2.3.1 deste trabalho. Isto é fundamental para a formação 

das unidades de significado e a categorização, que serão destacadas no próximo 

tópico. 

 

5.2 Formação das Unidades de Significado e Categorização 

A formação das Unidades de Significado (US) foi feita por meio do agrupamento 

das Unidades de Registro (UR) e o critério utilizado foi a semelhança na significação. 

Por meio do ATLAS.ti foi possível destacar as palavras e/ou expressões das Unidades 

de Significado, que são os núcleos de sentido, que englobam os registros que 

possuem semelhança em seu sentido.  

O processo de categorização é, em sua essência, um processo de redução de 

dados, pois representam o resultado de um esforço de síntese de uma comunicação, 

além disto precisam ter objetividade e consistência com os constructos apresentados 

no estudo (BARDIN, 2010). Neste trabalho as categorias serão denominadas como 

fatores. 

A Tabela 1 apresenta as frequências das unidades de registro nas sentenças 

de cada fator (categorização), demonstrando a coesão na representatividade de cada 

entrevista que se observa pelo pela similaridade entre as nuances de cada tema: 
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Tabela 1 - Frequência das Categorias em Sentenças 
 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 

 

O Quadro 5 “Unidades de Significado e Categorização” ilustra a formação dos 

fatores que estão alinhados com os objetivos da pesquisa: 

 

Quadro 5 - Unidades de Significado e Categorização 

Unidade de Significado US Fator Código Fator 
Processo de Inovação US01 

 Ocorrência 
da inovação 

FT01 
Nova Tecnologia US02 

Realização de Mudança US03 

Ineditismo e Vanguarda US04 

Métodos Próprios (Tácito) US05 Estratégias de 
inovação utilizadas 

pelas startups 
FT02 

Lean Startup US06 

Roadmapping US07 

Canvas US08 

Novo Mercado US09 

Potencial de criação 
de mercado 

FT03 
Diferenciação US10 

Novo Segmento US11 

Transformação do Mercado US12 

Criação de Valor US13 Implantação da 
inovação em um 

mercado 
FT04 Fator de Crescimento US14 

Resultados Positivos US15 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 

Os subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 irão explicitar como foram fundamentadas 

as relações entre as unidades de significado para a criação dos fatores organizados 

por meio do ATLAS.ti e apresentar as análises de cada fator. 

Entrevista 
Ocorrência da 

inovação 

Estratégias de 
inovação utilizadas 

pelas startups 

Potencial de 
criação de 
mercado 

Implantação da 
inovação em um 

mercado 

E1 5 6 7 9 

E2 15 9 16 16 

E3 5 3 6 2 

E4 17 6 10 12 

E5 9 5 7 8 

E6 14 10 12 3 

E7 5 5 7 4 

E8 6 5 8 2 

E9 10 9 13 4 

E10 10 11 12 4 

Total 96 69 98 64 
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5.2.1 FT01 – Ocorrência da inovação 

Para analisar como ocorre a inovação nas startups plataformas foram utilizadas 

as unidades de significado “Processo de Inovação” (US01), que englobam as 

Unidades de Registro (UR) que demonstram como a startup realiza a inovação,  “Nova 

Tecnologia” (US02), que são as UR que citam o desenvolvimento de uma nova 

tecnologia, “Realização de Mudança” (US03), que ilustra o impacto de sua inovação 

e “Ineditismo e Vanguarda” (US04) que elenca as UR ligadas à criação de um novo 

produto/serviço.  

A Figura 13 – “Formação do Fator 01” demonstra como que as unidades de 

significado (US) foram agrupadas para se chegar no fator “Ocorrência da Inovação” 

(FT01) no qual as unidades de significado foram unificadas com o operador  “ou” 

do ATLAS.ti. Isto quer dizer que todas as sentenças que possuam, pelo menos uma 

das unidades de significado elencadas foram consideradas. 

Figura 13 - Formação do Fator 01 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 

A fim de explicitar a relevância das unidades de significados deste fator, o 

Quadro 6 apresenta os autores que citam os termos com o foco na “Ocorrência da 

Inovação. 

Quadro 6 - Unidades de Significado x Autores – FT01 

Código  Fator Unidade de Significado US Autores 

FT01 
Ocorrência 
da inovação 

Processo de Inovação US01 Rothwell (1992); Tidd e Bessant (2015) 

Nova Tecnologia US02 Carreteiro (2000); Freeman e Soete (2008) 

Realização de Mudança US03 Pavitt (2003); Ries (2011); Chesbrough (2003) 

Ineditismo e Vanguarda US04 Schumpeter (1939); Siliprandi (2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A primeira análise evidencia que as startups observam as necessidades não 

atendidas de determinado nicho de mercado para a realização de sua inovação. Isto 

ocorre também por meio de melhorias em serviços que possuem grandes gargalos 
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como os setores de logística, mobilidade urbana e recrutamento e seleção, que foram 

citados nas entrevistas.  

A importância desta observação do mercado para a geração de inovação fica 

evidente em trechos de 8 (oito) entrevistas: 

E1 – [...] hoje o que muda é a forma de fazer, na verdade. Então para a gente 
mudar a forma de fazer eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do 
outro e tentar imaginar e ser aquela pessoa por alguns momentos para sentir 
a necessidade que ela tem... ir se colocando no lugar do outro para ver se 
aquilo faz sentido. 
 
E2 - a gente começou a desenhar produtos baseado no feedback do que que 
os clientes precisavam e quais eram os desafios deles. E aí a gente foi 
crescendo dessa forma aí, criando produtos e desenvolvendo soluções 
baseado no feedback dos clientes mesmo de PMEs. 
 
E3 – a gente inova indo falar com o cliente. Conversar com o cliente e 
entender as dificuldades dele, acabou surgindo um outro produto que não 
estava no nosso radar, que é um outro produto que hoje mais gera 
faturamento pra S3, que é um produto de logística reversa e isto veio de um 
estudo de mercado mesmo, ouvindo o cliente, falando com clientes, 
entendendo as necessidades. 
 
E5 - todo dia a gente está sempre desenvolvendo junto com a comunidade, 
isso acaba sendo o próprio motor de inovação, porque toda hora surge uma 
nova tecnologia, surge ideias das pessoas da própria comunidade que estão 
usando o sistema começam a querer introduzir essas novas funcionalidades. 
 
E7 - A gente fez um estudo no início do E7. A primeira coisa que fizemos, nós 
fizemos um estudo do mercado, enorme. Uma coisa que a gente gastou uns 
30 mil reais. Uma coisa super elaborada. Pesquisa no Brasil todo. 
 
E8 - O que nós percebemos observando o mercado é que pro (sic) nosso 
piloto, que era o tênis, por exemplo, a gente tinha a oportunidade de juntar o 
tenista com as quadras. 
 
E9 - Não existe criação de produto sem uma... sem uma demanda inicial do 
mercado. Então a gente tem que estar de olhos abertos pra (sic) entender o 
que que o mercado pede e aí sim desenvolver um produto em cima disso. 
Nem sempre o mercado vai dizer isso de forma clara. Então as pessoas não 
sabem o que querem, mas elas têm um problema. Então acho que o principal 
é você observar o problema e a partir daí traduzir esse problema numa 
demanda e criar uma solução em cima disso. 
 
E10 - a gente entendeu que existe uma dor maior de mercado que a gente 
podia resolver, e que não existia uma plataforma consolidada de espaços de 
trabalho no Brasil com o modelo inovador que a gente trouxe. 

 

Conforme observado nos trechos selecionados, o feedback dos 

clientes/usuários como fonte de informações para a inovação é outro achado relevante 

desta pesquisa que elencou 5 (cinco) fundadores que citam pesquisas com seus 

clientes como sendo fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos ou 

implementação de melhorias, o que podem ser consideradas inovações incrementais. 
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Isto reforça a importância que as startups dão para o mercado e como ouvir os clientes 

é importante fonte de informação para as empresas, conforme presente nos estudos 

de Rothwell (1992) e Siliprandi (2010). 

Interessante ressaltar que mesmo sendo todas startups plataformas, elas 

possuem diferentes tipos de inovação e características distintas nesse modelo de 

negócio. Isto faz com que a amostra da pesquisa seja enriquecida pelas diferentes 

formas de inovação, sendo que 3 (três) foram de processo, 3 (três) de posição, 2 

(duas) de paradigma e 2 (duas) de produto/serviço.  

Chesbrough (2003) e Tidd e Bessant (2015) citam que o tipo de inovação não 

é o essencial na busca pela criação de valor e isto é constatado por meio dos 

resultados que demostram a inexistência de uma relação entre o tipo de inovação e 

seu impacto no mercado, mas sim, que independentemente do modo pelo qual a 

empresa gere sua inovação, isto pode ser um fator de desenvolvimento de mercado.  

De acordo com os critérios da OCDE (2005) e abordados por Tidd e Bessant 

(2015), o Quadro 7 “Tipo de Inovação das Startups” foi criado para melhor demonstrar 

os diferentes tipos e graus de inovações existentes nas startups entrevistadas: 

Quadro 7 - Tipo de Inovação das Startups 

Código Setor Qual foi a principal inovação? Tipo de Inovação 

S1 Tecnologia 
Aplicativo de mobilidade urbana colaborativo e 

online. 
Paradigma 

S2 Internet 
Plataforma que criou um modo de contratar 

serviços de TI. 
Processo 

S3 Logística 
Uma nova maneira de enviar e receber 

encomendas. 
Processo 

S4 
Recursos 

Humanos 

Plataforma tecnológica para análise de perfil 

profissional. 
Produto 

S5 
Desenv. de 

Software 

Um software open source para a comunicação 

corporativa 
Paradigma 

S6 Urbanismo 
Plataforma de crowdfunding para espaços 

públicos 
Posição 

S7 Financeiro 
Plataforma de crowdfunding para pequenas 

transações 
Posição 

S8 Serviços Marketplace para a prática de esportes. Posição 

S9 
Recursos 

Humanos 

Plataforma de atendimento omnichannel ao 

cliente PME. 
Produto 

S10 Tecnologia 
Plataforma para a contratação de escritórios 

compartilhados. 
Processo 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tidd e Bessant (2015). 
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Com isto, podemos analisar como a inovação ocorre em startups por meio do 

fator “Ocorrência da Inovação” que abordou a importância do mercado e dos 

feedbacks para a criação de uma inovação e demonstrou que, mesmo se utilizando 

de modelos de negócios similares (baseados em uma plataforma, neste caso), o tipo 

de inovação pode variar em cada estratégia adotada. Isto está em consonância com 

a quinta geração do modelo de inovação de Rothwell (1992), denominado de “System 

integration and networking”, que cita os processos flexíveis e customizados, além do 

conceito de inovação contínua, conforme demonstrado no Quadro 2. 

Também foi possível analisar que a ocorrência da inovação em startups se 

inicia pela vontade do fundador em romper com a barreira do status quo em 

determinada necessidade observada por ele e está em consonância com Schumpeter 

(1939) quando o autor cita o “ímpeto do empreendedor” como um gatilho para seu 

desejo em obter algo inédito ou à frente de seu tempo. A capacidade realizar 

mudanças também fica evidentes nestas empresas, o que facilita a ocorrência da 

inovação, conforme citado por Pavitt (2003). 

5.2.2 FT02 – Estratégias de inovação utilizadas pelas startups 

Para identificar as estratégias de inovação utilizadas pelas startups, o FT02 

agrupou as unidades de significado ligadas ao modo como estas empresas planejam 

suas ações e desenvolvem suas inovações. 

A US05 “Métodos Próprios (Tácito)” aborda todas as sentenças que os 

entrevistados falaram que não existe uma estratégia explícita e/ou não possuem 

processos estruturados. As unidades de significado “Lean Startup” (US06), 

“Roadmapping” (US07), “Canvas” (US08) se referem aos registros nos quais os 

entrevistados citaram estas metodologias ou termos específicos como “Pivotar”, que 

está ligada à Lean Startup.  

A Figura 14 – “Formação do Fator 02” ilustra o processo para se chegar no fator 

“Estratégias de inovação utilizadas pelas startups” (FT02), que foi criada com base na 

unificação das US por meio do operador  “ou” do ATLAS.ti. Isto quer dizer que 

todas as sentenças que possuam, pelo menos uma das unidades de significado 

elencadas foram consideradas na criação deste fator. 
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Figura 14 - Formação do Fator 02 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 

A seleção das unidades de significados (US) supracitadas para a formação do 

FT02 é demonstrada pelo Quadro 8, o qual apresenta os autores que escrevem sobre 

a utilização ferramentas das US. 

Quadro 8 - Unidades de Significado x Autores – FT02 

Código  Fator Unidade de Significado US Autores 

FT02 

Estratégias 
de inovação 

utilizadas 
pelas 

startups 

Métodos Próprios 
(Tácito) 

US05 
Blank e Dorf (2012); Signori et al. (2014) 

 

Lean Startup US06 Ries (2011; 2014); Nardes e Miranda (2014) 

Roadmapping US07 Lee et al. (2009); Caetano e Amaral (2011)  

Canvas US08 Osterwalder e Pigneur (2011) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O resultado obtido por meio desta análise é que 4 (quatro) empresas citaram 

conceitos da Lean Startup (Startup Enxuta) para a sua estratégia de inovação, 3 (três) 

abordaram que os processos não são explícitos, ou seja, aderem à métodos próprios 

(tácitos) para suas estratégias de inovação. Por fim, 2 (dois) entrevistados falaram 

que empregam o “Roadmapping” e apenas 1 (um) citou a utilização do “Canvas” para 

desenvolver sua estratégia de inovação.  

Importante observar que mesmo com reuniões semanais de alinhamento e 

mensais para a definição de planos de ação semestrais, o que ficou evidente na 

maioria das entrevistas é que as startups não possuem um plano estratégico acima 

de 5 anos, mas sim norteadores de curto e médio prazo para que se alcancem os 

objetivos e possam evoluir a cada nova meta proposta. 

Isto está em consonância com os estudos de Nardes e Miranda (2014) que 

citam a predominância da experimentação em contraposição à um planejamento 

minucioso e isto pode ser observado em trechos de 5 (cinco) entrevistados: 

E1 - identificar necessidades em nós mesmos e depois conversar com as 
pessoas para ver se essa necessidade é de fato importante, se as pessoas 
usariam, o que que elas acham, tal. E aí com isso a gente modela um produto 
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e lança uma versão, um MVP, que é uma versão mais curta, mas já 
trabalhando com as principais funcionalidades para depois ir sentindo do 
mercado. Acho que a melhor estratégia é essa. 
 
E2 – [...] foi muito mais tipo feeling, timing e saber que, cara, se a gente não 
mudasse logo de um mercado de grandes empresas para um outro mercado, 
a gente ia quebrar. Então a gente chegou à beira de quebrar. Toda mudança 
de mercado, a gente fala, "cara, a gente vai quebrar se a gente continuar 
batendo nessa tecla", então a gente mudava de mercado para testar outras 
coisas, sabe? Então não existia um processo exato para isso, sabe? Acho 
que a vantagem de ser pequena empresa é que você consegue fazer uma 
mudança rápida. 
 
E6 - Não importa o como é feito, o que importa é se o resultado é obtido, 
sabe? Então a gente não busca tanto seguir um tipo de metodologia, a gente 
só buscar fazer uma coisa que faça sentido e, enfim, mais nessa linha de 
raciocínio. 
 
E8 - A gente tem a ideia de um novo produto, de uma nova solução, de uma 
nova ideia. E se houver a possibilidade de implantar sem haver um esforço 
grande ou um investimento grande, a gente testa o mercado com uma 
pequena solução que não custe um valor muito grande pra tentar oferecer 
pro mercado esse tipo de solução. E aí a gente vê se a solução realmente 
adequa ao que o cliente está querendo, se é que tem cliente pra aquilo (sic). 
 
E10 - Quando grandes empresas hoje falam de inovação, a diferença é que 
elas buscam essas metodologias primeiro, pra adotar num (sic) modelo que 
é tradicional. A gente já nasce com isso, é inerente. 
 
 

A tecnologia e a velocidade das informações são os catalisadores deste 

movimento, onde vantagens são rapidamente substituídas por um conjunto de 

estratégias dinâmicas. Assim, o inovador só consegue explorar sua vantagem por um 

restrito período antes que os concorrentes lancem um “contra-ataque”. Para D`Aveni 

e Gunther (1995), esta nova dinâmica faz com que não seja possível desenvolver uma 

estratégia de longo prazo, para 10, 20 anos, tendo em vista que em um mundo tão 

dinâmico, em 5 anos mercados sólidos ruem e são substituídos por outros novos.  

A startup S4 passou por dificuldades na elaboração de seu planejamento de 

longo prazo e agora enfatizam que estão em constante mudança e revisão de sua 

estratégia, conforme descreve o entrevistado E4: 

E4 - A gente passou uma dificuldade de planejamento, que agora a gente 
ultrapassou, mas que era o meio desse caminho assim, depois que você virou 
de fato um produto, de fato uma empresa, você está rodando, você tem os 
seus primeiros clientes, mas você ainda não tem uma maturidade, você ainda 
está testando teu MVP, você ainda está validando, revalidando ou mudando 
o modelo de negócio, etc e tal. 

  

Ries (2014) escreve que os empreendedores de startups são cautelosos em 

relação à implementação de práticas gerenciais tradicionais, pois têm o receio que 

estas irão burocratizar seu negócio ou, ainda, reprimir a criatividade de seus 
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funcionários. Contudo, mesmo estando de acordo com Ries (2014), a entrevistada 

E10 ressaltou que, mesmo não utilizando uma metodologia neste momento, acredita 

que conforme a empresa cresça, ter processos estruturados é normal: 

E10 - Como a gente faz isso na nossa essência, e até engraçado a gente 
parar para entender que a metodologia já está muito embutida. Acho que no 
início você não precisa de complicar o que é fácil, sabe? Claro que depois, à 
medida que o time vai crescendo e você vai, enfim, tendo várias linhas de 
desenvolvimento, você vai precisando ter cada vez mais uma estrutura 
formal. 

 

Os entrevistados citam que a agilidade e o timing são fundamentais para o 

sucesso de uma startup. Isto é abordado também nos estudos de Rocha (2008), o 

qual destaca que o processo de definição de estratégia é emergente em startups, 

gerando uma flexibilidade para se adaptar a cada passo de sua trajetória, em 

contraposição à percepção de estratégia competitiva como algo planejado. Isto está 

em consonância do que Blank e Dorf (2012) escreveu a respeito da característica 

essencial das empresas emergentes é que não existe “regras do jogo”, pois é tudo 

novo, fazendo com que surjam grandes incertezas, mas, também, grandes 

oportunidades para os participantes destes mercados. 

Este modo de planejar, aparentemente tão vanguardista, está alinhado com 

Porter (1989) e Mintzberg (1973), quando escreveram que a criação de estratégia é 

um processo dinâmico organizacional de decisões para reorganizar, expandir ou 

desenvolver um novo produto da empresa. O foco da estratégia nas startups 

estudadas é voltado para o desenvolvimento de um produto que satisfaça uma 

necessidade real do mercado. Isto também está alinhado com o conceito de 

“estratetização criativa” proposto por Hamel (2010), quando o autor citou a importância 

da inovação como direcionador da estratégia empresarial na busca pela vantagem 

competitiva. O entrevistado E4 cita como que a estratégia de inovação está alinhada 

com o modelo da startup enxuta: 

E4 - a gente sempre vai para um modelo da lean startup assim, de validar 
hipóteses e testar o mais rápido possível para errar logo e refazer o que 
precisa ser refeito. Mas para criar inovação, a gente não tem um método 
assim. Existe um lugar de resposta ao que a gente está sentindo no mercado 
e de pensamento de como é que a gente evolui pra frente (sic). 

 

Enquanto as empresas estabilizadas necessitam desenvolver seus recursos, 

as startups enfrentam o desafio de sua limitação de recursos, sejam tecnológicos, 

humanos ou financeiros (DE MEDEIROS BEZERRA et al., 2012). Os autores também 

escreverem que a falta de experiência de maturidades destas empresas faz com que 
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elas possuam poucas informações sobre o mercado, mas esta pesquisa contrapõe 

este argumento, pois os entrevistados ressaltam muito o papel do mercado em suas 

decisões, conforme descrito no item 5.2.1. 

5.2.3 FT03 – Potencial de criação de mercado 

Com vistas à verificar a criação de mercado por meio das estratégias de 

inovação em startups, a Figura 15 – “Formação do Fator 03” demostrará o método 

utilizado para a criação do fator “Potencial de criação de mercado” (FT03) na qual as 

unidades de significado “Novo Mercado” (US09), “Diferenciação” (US10), ”Novo 

Segmento” (US11) e “Transformação do Mercado” (US12) foram agrupadas com o 

operador  “ou” do ATLAS.ti, idêntico ao feito nos outros fatores.  

Figura 15 - Formação do Fator 03 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 

A US09 “Novo Mercado” utilizou as unidades de registro que se relacionam com 

novidade e mercado. A US10 “Diferenciação” abordou as UR que citaram o modo que 

a comercialização foi alterada e a US11 “Novo Segmento” ao público diferente que 

seus produtos/serviços estão inseridos. Por fim, a US12 “Transformação de Mercado” 

abordou as mudanças no local onde ocorrem as trocas.  

A clareza das unidades de significado (US) se torna relevante devido ao fato 

que tanto a criação quanto o desenvolvimento de mercado estão relacionados à um 

novo nicho que os produtos/serviços podem gerar e que segundo Kim e Mauborgne 

(1997) são altamente lucrativos pois não há concorrência e que os autores 

denominam como “oceanos azuis”. Com isto, as US foram relacionadas no Quadro 9 

para explicitar a formação do FT03: 
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Quadro 9 - Unidades de Significado x Autores – FT03 

Código  Fator Unidade de Significado US Autores 

FT03 

Potencial de 
criação de 
mercado 

Novo Mercado US09 Ansoff (1965); Kim e Mauborgne (1997) 

Diferenciação US10 Porter (1979; 1996); Day e Wensley (1988) 

Novo Segmento US11 Montgomery et al. (1998); Dougherty (1990) 

Transformação do 
Mercado 

US12 Henderson (1989); Ahn (2002); Aaker (2007) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Henderson (1989) ressalta que as empresas devem buscar se diferenciar em 

seu mercado de atuação, para conseguir sobreviver. Relacionando a pesquisa com 

os estudos de Ahn (2002), é possível identificar o potencial de criação de mercado 

existentes em 8 (oito) startups plataformas por meio de suas estratégias de inovação, 

o que representa um número expressivo. 

Das 10 (dez) startups analisadas, 6 (seis) possuem o potencial para 

desenvolveram mercado sem criar uma tecnologia, 3 (três) desenvolveram mercado 

a partir da inovação tecnológica e apenas 1 (uma) que sua inovação não criou um 

mercado e é baseada na expansão de mercado, utilizando uma nova tecnologia.  

Schiavi e Behr (2017) ressaltam que a criação de mercado não é ocasionada 

somente por uma nova tecnologia, mas também pelo modo como ela é aplicada. O 

Quadro 10 “Impacto das Startups no Mercado” demonstra estas características, 

incluindo as informações do tipo de inovação que foi apresentada no Quadro 7: 

Quadro 10 – Impacto das Startups no Mercado 

Código Qual foi a principal inovação? 
Tipo de 

Inovação 

Nova 

Tecnologia? 

Potencial de 

Criação de 

Mercado? 

S1 Aplicativo de mobilidade urbana colaborativo e online. Paradigma Sim Sim 

S2 Plataforma que criou um modo de contratar serviços de TI. Processo Não Sim 

S3 Uma nova maneira de enviar e receber encomendas. Processo Não Sim 

S4 Plataforma tecnológica para análise de perfil profissional. Produto Sim Sim 

S5 Um software open source para a comunicação corporativa. Paradigma Sim Sim 

S6 Plataforma de crowdfunding para espaços públicos Posição Não Sim 

S7 Plataforma de crowdfunding para pequenas transações Posição Não Sim 

S8 Marketplace para a prática de esportes. Posição Não Sim 

S9 Plataforma de atendimento omnichannel ao cliente PME. Produto Sim Não 

S10 
Plataforma para a contratação de escritórios 

compartilhados. 
Processo Não Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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É possível observar que as startups possuem um grande potencial de criação 

de mercado tendo em vista características como a propensão ao risco ao encarar um 

ambiente de extremas incertezas, que é um mercado desconhecido, e Blank (2007) 

cita como sendo inerente às startups. Alguns trechos das entrevistas são possíveis 

identificar como as inovações dessas empresas têm o potencial de explorar um 

mercado inexistente. Contudo o entrevistado E6 atenta para algumas dificuldades no 

processo: 

E1 - Era uma coisa que não existia, assim, e até porque na época os celulares 
não tinham tanta capacidade que têm hoje. Então eu acho que o impacto foi 
legal porque a gente conseguiu meio que criar... se for pensar foi meio que 
um segmento “novo”, você usar mobilidade junto com os recursos do celular. 

 
E2 - A gente não inovou nada a questão de informática, o serviço prestado 
ele é o mesmo. O que a gente inovou de fato foi o meio. A gente testou vários 
mercados até chegar no B2B de PMEs quando a gente percebeu que 
realmente é um mercado que não tem solução há décadas, e aí a gente falou, 
“putz, aí tem uma oportunidade pra gente entrar nesse mercado” (sic). 
 
E5 - A gente criou um produto e achou um mercado maior que a gente 
esperava, aí quando entraram investidores, eles pediram para a gente tirar o 
produto de dentro da empresa e criar uma empresa só para comercializar 
esse produto. 
 
E6 - A gente está criando um mercado... Hoje o meu grande dilema é se de 
fato existe um mercado de um tamanho suficiente pra gente se sustentar (sic). 
[...] não existe uma pesquisa, algum lugar, algum banco de dados sobre o 
mercado que a gente está atuando, porque é um mercado meio que 
inexplorado. 
 

 
Relevante observar que os entrevistados citam o potencial de criação de 

mercado por meio de uma transformação e/ou diferenciação, a qual Day e Wensley 

(1998) e Aaker (2007) citam como fonte de para o sucesso da organização. Outro 

ponto é que buscar um novo segmento pode se tornar um novo mercado, pois ele tem 

características que potencializam a criação de mercado (MONTGOMERY et al.,1998; 

DOUGHERTY, 1990). 

Portanto, o potencial de criação de mercado por meio de estratégias de 

inovação é possível, tendo em vista que as startups utilizam metodologias ágeis e 

conseguem modificar seu modelo de negócio facilmente e por isto estão mais 

expostas aos riscos de desenvolver um mercado que ainda não tem relevância.  

Esta característica para que as startups sejam escaláveis e diferentes de outras 

pequenas empresas, pois em pouco tempo elas podem explorar um segmento que 

apenas possui um potencial como os casos do Uber e Airbnb, cujas inovações 

alteraram o mercado de transporte e de hospedagem, respectivamente. 
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5.2.4 FT04 – Implantação da inovação em um mercado 

O último fator encontrado nesta pesquisa aborda aspectos do objetivo geral 

deste trabalho e contou com três unidades de significado. O FT04 contou com uma 

estrutura semelhante às demais, pois as US foram agrupadas com o operador  

“ou” do ATLAS.ti. 

A Figura 16 “Formação do Fator 04” elucida o processo para se chegar no fator 

“Implantação da inovação em um mercado” (FT04) no qual as unidades de significado 

“Criação de Valor” (US13), abordou os registros nos quais foi observado a criação de 

valor. Já a US14 “Fator de Crescimento”, agrupou os conceitos de que a inovação foi 

importante para um crescimento e “Resultados Positivos” (US15) elencou os retornos 

positivos que os entrevistados obtiveram com suas inovações. 

 
Figura 16 – Formação do Fator 04 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do ATLAS.ti, versão 8.2. 

As unidades de significados (US) foram relacionadas com os autores que 

abordam os temas no Quadro 11 para melhor descrição da criação do fator 

“Implantação da inovação em um mercado” (FT04): 

Quadro 11 - Unidades de Significado x Autores – FT04 

Código  Fator Unidade de Significado US Autores 

FT04 

Implantação 
da inovação 

em um 
mercado 

Criação de Valor US13 Porter (1979); Kim e Mauborgne (1997) 

Fator de Crescimento US14 Chandler (1962); McGrath (1996) 

Resultados Positivos US15 Freeman (1982); Graham (2005) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foram selecionados os quatro principais trechos que se referem ao FT04 e 

expõem características relevantes para o objetivo de identificar como as estratégias 

de inovação contribuem para o desenvolvimento de mercados em startups, o qual é o 
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objetivo geral deste estudo. As citações são de empresas que conseguiram obter 

sucesso em um novo mercado por meio de suas inovações: 

E1 - eu acho que muitas empresas começaram a se preocupar depois com 
isso, até porque a gente foi o primeiro aplicativo, então a gente percebeu valor 
e o impacto foi bem bacana porque as pessoas aderiram a esse novo, 
digamos, segmento, né? [...] Então eu acho que o maior feedback que a gente 
recebeu foi esse, de como conseguir fazer o meio de campo de uma forma 
mais perfeita possível. 
 
E2 - A gente desenvolveu um processo de arrumar a empresa do cliente 
antes de começar a atender ele por demanda. Então isso gera um valor 
gigante para o cliente porque, como ele não entende de TI, a gente vai lá, 
estrutura toda a empresa dele, e isso gera um valor muito grande para o 
cliente (sic). 
 
E4 – O mercado de RH, cara, assim, era um lugar só de DP (Departamento 
Pessoal), muito avesso à inovação. [...] Daí, a gente era uma plataforma de 
vagas antes e agora a gente é um sistema voltado 100% para o B2B, então 
a gente desenvolveu essa nova plataforma que usa a metodologia Big Five. 
[...] a gente está fazendo praticamente todas as vagas do Itaú (sic), fizemos 
o trainee da PepsiCo porque de fato a gente consegue mostrar muito mais 
valor hoje em dia. 
 
E5 - E quando a gente abriu o código, ele virou notícia em muitos lugares, e 
aí um monte de gente começou a utilizar, e por isso que a gente viu valor e 
muito mais demanda do que a gente esperava. [...] A gente vê ele (sic) muito 
mais como uma plataforma do que um aplicativo, então ele foi feito para ser 
estendido e modernizado, cria mais valor pois que preza pela customização, 
pelas empresas poderem ter o seu.... tornamos o produto exatamente como 
tu precisa e não pra tu ter que se adequar só ao que o produto já oferece 
(sic). 

 

Um ponto de destaque foi que a palavra “valor” foi a segunda expressão mais 

citada neste fator. A importância dos clientes/usuários neste processo de aceitação 

do mercado também foi outra observação interessante e que reforça as características 

de ouvir os clientes (receber feedback) citadas no item 5.2.1.  

Os trechos das entrevistas destacados no fator “Implantação de uma inovação 

em um mercado” demonstram estar alinhados com os conceitos de Graham (2005), o 

qual escreve que as startups obtêm um crescimento em grandes proporções mesmo 

com pouca maturidade e estes são aferidos pelos resultados acima da média. Isto 

está alinhado com a aposta no desenvolvimento de mercados que aparecerem nas 

startups pesquisadas neste estudo. 

Foi constatado que as estratégias de inovação contribuem para o 

desenvolvimento de mercados e o fator “Implantação da inovação em um mercado” 

verificou o sucesso em 4 (quatro) startups entrevistadas. Este número pode ser 

considerado baixo, entretanto é importante ressaltar 5 (cinco) empresas ainda estão 

na fase de tração, assim os entrevistados comentam que não podem comprovar que 
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o seu impacto no mercado, pois estão em processo de validação de seu produto 

(RIES, 2014). 

Portanto, 4 (quatro) das 5 (cinco) startups que estão na fase de operação 

revelaram que suas estratégias de inovação possibilitaram o desenvolvimento de um 

mercado, o qual os capacita para obterem uma vantagem por criarem valor (PORTER, 

1989; MCGRATH, 1996). Também estão alinhados com Kim e Mauborgne (1997) por 

meio do conceito de “inovação de valor”. Por estas características, somadas com os 

fatores anteriores (FT01, FT02 e FT03), é possível inferir que as estratégias 

contribuem para o desenvolvimento de mercado através do modo como a inovação 

ocorre, recorrendo muito às informações de mercado e feedback de clientes (FT01), 

e, também, pois possuem potencial de criar um mercado, conforme explicitado no 

FT03. 

A partir destas análises, um modelo para demonstrar a relação entre os fatores 

da pesquisa foi criado. É importante ressaltar que a Figura 17 não tem a intenção de 

propor um acréscimo na teoria, mas, sim, ilustrar a relação entre os fatores: 

Figura 17 – Relação entre os Fatores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por meio da Figura 17 é possível analisar que existe uma relação entre os 

fatores 01 e 02, pois a ocorrência da inovação influencia as estratégias utilizadas pelas 

startups e o contrário também acontece, pois, por meio de métodos, como a Lean 

Startup, a inovação é estimulada. 

O “Potencial de criação de mercado” (FT03) é gerado após as etapas que 

englobam os FT01 e FT02 ocorrerem. A potencialidade é ocasionada com a existência 

de um produto/serviço que extrapola os limites do mercado. Isto pode ser percebido 

por estudos e/ou feedbacks dos clientes/usuários.  

Ocorrência da 
Inovação

FT01

Estratégias de 
inovação 

utilizadas pelas 
startups - FT02

Potencial de 
criação de 

mercado - FT03

Implantação da 
inovação em um 
mercado - FT04
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Por fim, o fator “Implantação da inovação em um mercado” (FT04) é o reflexo 

da validação do produto/serviço em um mercado, que ocorre quando se cria valor e 

obtém retornos acima da média. Assim, interessante ressaltar que as categorias 

encontradas por meio da pesquisa contribuíram para o alcance dos objetivos deste 

estudo. 
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6 CONCLUSÕES 

Este estudo se propôs em responder à seguinte proposta de pesquisa: Como 

as estratégias de inovação contribuem para o desenvolvimento de mercados em 

startups? Para isto, um objetivo geral e três específicos foram desenvolvidos 

buscando encontrar a resposta para esta inquietação.  

O referencial teórico foi baseado nos conceitos de Estratégia, Desenvolvimento 

de Mercado e Inovação, para entender os constructos que estão ligados ao problema 

de pesquisa. O âmbito escolhido foi startups, um campo ainda pouco explorado e com 

grande potencial de estudos, devido ao crescimento de empresas deste tipo.  

Foi conduzida uma pesquisa qualitativa, de caráter descrito e exploratório, por 

meio de entrevistas com dez fundadores de startups e o método de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2010) foi o escolhido para a apreciação dos dados. 

Com base nas categorias criadas para a análise de conteúdo, o Quadro 12 

apresenta a ligação entre os objetivos deste trabalho e os fatores que foram relevantes 

para as conclusões e o alcance dos objetivos deste trabalho. 

Quadro 12 – Relação entre os objetivos e os fatores 

Objetivos Fatores 

Analisar como a inovação ocorre em startups; (a) 
Ocorrência da inovação – 

FT01 

Identificar as estratégias utilizadas pelas startups 

para a inovação; (b) 

Estratégias de inovação 

utilizadas pelas startups – 

FT02 

Verificar a criação de mercado por meio de 

estratégias de inovação em startups; (c) 

Potencial de criação de 

mercado – FT03 

Identificar como as estratégias de inovação 

contribuem para o desenvolvimento de 

mercados em startups. 

Implantação da inovação em 

um mercado – FT04 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O primeiro fator “Ocorrência da inovação” (FT01) explicitou como ocorre a 

inovação nas startups, com alguns pontos a serem destacados por estarem muito 

presente na fala dos fundadores entrevistados como o ímpeto na busca pelo novo e 

o conceito de “destruição criativa” como consequência de uma inovação 

(SCHUMPETER, 1939). Outro ponto destacado foi a importância do mercado para a 
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inovação (ANSOFF, 1965), bem como o feedback dos clientes (ROTHWELL, 1992), 

que são muito recorrentes pois eles criam um produto mínimo viável (MVP) para 

validar suas ideias (RIES, 2011). 

O FT01 contribuiu no alcance do objetivo específico (a), analisar como a 

inovação ocorre em startups, pois verificou-se que as startups plataformas seguem 

o modelo da quinta geração de inovação de Rothwell (1992) - “System integration and 

networking” - que possui características de: ter processos flexíveis e customizados, 

buscar a inovação continuamente, e possuir altas taxas de mudanças. Com base nos 

tipos de inovação de Tidd e Bessant (2015) foi possível descrever que as startups 

analisadas inovam de diferentes modos e isto não tem relação com o grau ou 

relevância da mesma (CHESBROUGH, 2003). 

O objetivo específico (b), identificar as estratégias utilizadas pelas startups 

para a inovação, esteve alinhado com o FT02 “Estratégias de inovação utilizadas 

pelas startups” no qual foram apresentadas as estratégias de inovação que as startups 

utilizam e essa análise demonstrou que a lean startup é a mais utilizada, mas um 

grande percentual das empresas não conta com processos explícitos em suas 

estratégias, buscando sempre o dinamismo e agilidade como diferenciais 

(BLANK;DORF, 2012; SIGNORI et al., 2014), obtendo assim processos dinâmicos 

para poderem se reorganizar facilmente (MINTZBERG, 1973). 

O fator “Potencial de criação de mercado” evidenciou aspectos inerentes às 

inovações das startups para verificar a criação de mercado por meio de 

estratégias de inovação (objetivo específico (c)), que foi confirmada por meio da 

análise dos produtos/serviços criados pelas empresas, que estão em operação em 

mercados inexistentes ou novos segmentos que foram ocasionados por meio da 

diferenciação com o objetivo busca por ganhos acima da média (ANSOFF, 1965; 

PORTER, 1979; KIM; MAUBORGNE, 1997). A relação entre o potencial de criação de 

mercado por meio de uma nova tecnologia foi analisada com base nos estudos de 

Ahn (2002) e os resultados apontaram que a maioria das startups possuem um 

potencial de criação de mercado, sem ter uma nova tecnologia.  

Em complemento da análise, o fator “implantação da inovação em um mercado” 

(FT04) também demonstrou que algumas startups, mesmo utilizando um modelo de 

negócio já existente, inovam no segmento ou no modo como entregam seus 

produtos/serviços, gerando assim uma inovação de valor (KIM; MAUBORGNE, 1997). 

A palavra “valor” foi muito representativa no FT04, demonstrando que a aceitação de 
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mercado por meio de estratégias de inovação somente ocorre quando o valor é 

percebido pelos clientes. 

Assim, o processo de seleção e retenção da inovação acontece por meio da 

identificação de oportunidades, as quais também foram observadas na pesquisa, 

tanto na busca no mercado, quanto por meio de feedback dos clientes. As empresas 

buscam atender uma necessidade do mercado criando novas maneiras de prestar um 

serviço ou criando um novo produto (DOUGHERTY, 1990). Portanto, as estratégias 

de inovação contribuem para o desenvolvimento de mercado pelo modo que as 

inovações acontecem nas startups, bem como, pelo valor da inovação que é gerado 

pelo feedback dos clientes, os quais colaboram, inclusive, para a criação de um novo 

mercado.  

 

6.1 Implicações Gerenciais 

Este estudo ampliou os conhecimentos na área de inovação, estratégia e 

desenvolvimento de mercado, pois foi possível compreender como a inovação ocorre 

nestas empresas nascentes e isto se traduz em uma nova forma de encarar o 

desenvolvimento de produtos e serviços, com metodologias ágeis e processos 

enxutos, que podem ser potencializados com estudos mais amplos, buscando a 

comprovação de hipóteses e validando o sucesso de empresas que surgiram como 

startups e hoje já estão em outro patamar. 

A integração entre a academia e as startups se apresenta como uma grande 

oportunidade de aprendizagem mútua. Por um lado, as startups poderiam se 

aprofundar em estudos e autores que analisam aspectos inerentes à formulação de 

estratégia, inovação e desenvolvimento de mercado, ampliando o leque de autores e 

obras que possam contribuir na criação destas empresas, tendo em vista que muitos 

entrevistados confirmam que se baseiam nos autores atuais, deixando uma lacuna 

para outros conhecimentos estudados especialmente em cursos de pós-graduação e 

que podem ser aplicáveis aos seus modelos de negócios. 

Por outro lado, a academia também tem muito a ganhar se aproximando das 

startups e buscando entender sua cultura, suas estratégias e capacidades que estão 

modificando o modus operandi das organizações e impactando até grandes 

corporações que desejam implementar táticas utilizadas pelas startups. A grande 
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agilidade destas empresas nascentes, aliada com o perfil arrojado e de propensão ao 

risco identificado nos fundadores entrevistados, são características que levam a 

acreditar que uma nova geração de gestores e líderes mudará a forma de gestão e 

administração de recursos, pois a colaboração e a cooperação são traços do perfil 

destes fundadores e, consequentemente, de todos os empregados das startups. 

Denominado como “ecossistemas” as startups também estão na frente no 

quesito de parcerias e alianças, pois elas promovem muitos encontros e se unem no 

desenvolvimento de produtos e soluções que podem ser complementares. Isto é 

potencializado pelos coworkings (escritórios compartilhados), que são estruturas 

abertas e que possibilitam as trocas e o networking, nos quais a maioria das startups 

entrevistadas fazem parte. 

Aparentemente, mesmo sendo mundos diversos, os acadêmicos e os 

fundadores de startups possuem características semelhantes como a capacidade de 

buscar a melhoria constantes em seus projetos e a experimentação, via tentativa e 

erro, que é a base para a construção de seus trabalhos e que também reforça a 

aproximação como uma grande oportunidade de cooperação.  

 

6.2 Limitações e Recomendações 

Algumas limitações foram encontradas na pesquisa, como os poucos dados 

sobre startups brasileiras, o que já indica um caminho para futuras pesquisas, bem 

como buscar entender o funcionamento da estrutura organizacional destas empresas, 

que ainda necessitam ser melhores estudadas.  

Este estudo focou em startups plataformas, ocasionando uma limitação nos 

resultados obtidos que podem ser aperfeiçoados em outros estudos visando ampliar 

os conhecimentos sobre as estratégias de inovação e o desenvolvimento de mercados 

em startups baseadas em outros modelos de negócios como por exemplo as de 

assinatura, pois estas possuem um grande número de startups (vide Gráfico 03). 

Com os estudos apresentados não é possível a formulação de inferências 

completas, devido ao número restrito de empresas entrevistadas, fazendo com que 

este tema ainda necessite de mais trabalhos para a ampliação da pesquisa para que 

seja possível uma análise mais generalista. 
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A figura 17 – ‘‘Relação entre os Fatores’’ também apresenta oportunidades de 

futuros pesquisas quantitativas, analisando os constructos deste trabalho com a 

formulação de hipóteses e de relações estatísticas sobre o tema, o que pode contribuir 

ainda mais com esta área do conhecimento e na relação entre os fatores encontrados 

nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 
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Ansoff (1965),  

Andrews (1971), 
Mintzberg (1973), 

Porter (1979). 

- Identificar as estratégias utilizadas pelas startups para a inovação: 

 

1) Como surgiu a startup? 

2) Quais os diferenciais de sua empresa em comparação aos concorrentes? 

3) Como a empresa percebe o mercado para a criação de produtos/serviços?  

4) Como ocorre a remuneração/rentabilidade da startup? 
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Schumpeter (1939), 

Rothwell (1992), 

Kim e Mauborgne (1997), 

Ahn (2002), 

Tidd e Bessant (2015). 

- Analisar como a inovação ocorre em startups: 

 

5) Qual é o método de criação de novos produtos/serviços? Como ele ocorre? 

6) Existe um modelo adotado para o processo de inovação? Comente a respeito. 

7) Existe alguma área específica que cuida do desenvolvimento de novos produtos? 
Comente. 

8) Além de produtos/serviços, a empresa já desenvolveu outro tipo de inovação que 
contribuiu para obter uma vantagem perante seus concorrentes? Comente. 

9) Como suas inovações impactaram o mercado? Houve alguma mudança no 
segmento? 
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. Henderson (1989), 
McGrath (1996), Teece, 
Pisano e Shuen (1997), 

Kim e Mauborgne (1997), 

Eisenmann, Parker e 
Alstyne (2006). 

- Verificar a criação de mercado por meio de estratégias de inovação em 
startups: 

 

10) A sua empresa está ganhando espaço no mercado? Como isto é avaliado? 

11) Como a empresa determina o mercado que irá explorar? 

12)  De que forma é realizada a busca e captura de informações do mercado para 
sua empresa? 

13)  Cite algum exemplo de situação em que as informações do mercado contribuíram 
ou inibiram a criação de um novo produto/serviço? 

14)  Existe alguma consideração adicional sobre o tema desta pesquisa? 

Fonte: adaptado de Telles (2001).
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Esta pesquisa faz parte da Dissertação de Mestrado do acadêmico Eros Augusto 

Asturiano Martins, cujo título é: ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE MERCADOS: UM ESTUDO EM STARTUPS, com a 

orientação do Prof. Dr. Moises Ari Zilber, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Objetivos do Estudo 

Principal: Identificar como as estratégias de inovação contribuem para o 

desenvolvimento de mercados em startups. 

Específicos: 

- Analisar como a inovação ocorre em startups; (a) 

- Identificar as estratégias utilizadas pelas startups para a inovação; (b) 

- Verificar a criação de mercado por meio de estratégias de inovação em 

startups; (c) 

 

Questão de Pesquisa 

Como as estratégias de inovação contribuem para o desenvolvimento de mercados 

em startups? 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

 Nome (iniciais):   

 Cargo:   

 Formação Profissional:   

 
II - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

 Nome da empresa: 

 Ano de sua fundação:  

 Setor de Atuação: 

 Número de Funcionários: 

 Faturamento em 2017: 
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III - PERGUNTAS 

A. Identificar as estratégias utilizadas pelas startups para a inovação. 

1) Como surgiu a startup? 

2) Quais os diferenciais de sua empresa em comparação aos concorrentes? 

3) Como a empresa percebe o mercado para a criação de produtos/serviços?  

4) Como ocorre a remuneração/rentabilidade da startup? 

 

B. Analisar como a inovação ocorre em startups. 

5) Qual é o método de criação de novos produtos/serviços? Como ele ocorre? 

6) Existe um modelo adotado para o processo de inovação? Comente a 
respeito. 

7) Existe alguma área específica que cuida do desenvolvimento de novos 
produtos? Comente. 

8) Além de produtos/serviços, a empresa já desenvolveu outro tipo de inovação 
que contribuiu para obter uma vantagem perante seus concorrentes? 
Comente. 

9) Como suas inovações impactaram o mercado? Houve alguma mudança no 
segmento? 

 

C. Verificar a criação de mercado por meio de estratégias de inovação em 
startups. 

10) A sua empresa está ganhando espaço no mercado? Como isto é avaliado? 

11) Como a empresa determina o mercado que irá explorar? 

12)  De que forma é realizada a busca e captura de informações do mercado 
para sua empresa? 

13)  Cite algum exemplo de situação em que as informações do mercado 
contribuíram ou inibiram a criação de um novo produto/serviço? 

14)  Existe alguma consideração adicional sobre o tema desta pesquisa? 
 

 

 

 


