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RESUMO 

Este artigo retrata sobre temas que se convergem em seus estudos, disrupção e empreendedorismo sobre o olhar da 

transformação tecnológica, neste sentido pode-se observar que a atual disrupção possui uma característica singular em relação 

as anteriores: a velocidade da transformação. Para que os empreendedores possam verificar as oportunidades no mercado 

disruptivo atual, existe a necessidade de reavaliações estratégicas constantes em seu negócio. Este estudo apresenta a 

necessidade da reflexão e pesquisas a cerca dos avanços do tema disrupção e empreendedorismo, desta forma favorecendo 

dados científicos e de análise para as organizações, em suas tomadas de decisão, bem como para a comunidade científica. A 

metodologia aplicada se baseia em estudos científicos, bibliográficos e de estudo de casos, para estruturação e organização 

deste artigo. Conclui-se que o enfoque no planejamento estratégico de qualquer empreendimento, não importando o seu 

tamanho e colocação no mercado, precisa ser revisto com mais efetividade e com mais agilidade para que as organizações 

verifiquem as disrupções do mercado e as oportunidades que surgirão com esses movimentos de inovação mais frequentes e 

com menor tempo. 
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ABSTRACT 

This article portrays on themes that converge in their studies, disruption and entrepreneurship on the look of technological 

transformation, in this sense it can be observed that the current disruption has a unique characteristic in relation to the previous 

ones: the speed of transformation. For entrepreneurs to check opportunities in the current disruptive market, there is a need 

for constant strategic reevaluations in their business. This study presents the need for reflection and research about advances 

in the topic of disruption and entrepreneurship, thus favoring scientific data and analysis for organizations, in their decision 

making, as well as for the scientific community. The applied methodology is based on scientific, bibliographic and case study 

studies for structuring and organizing this article. It is concluded that the focus on the strategic planning of any enterprise, 

regardless of its size and market position, needs to be reviewed more effectively and more quickly so that organizations can 

verify market disruptions and the opportunities that will arise with these movements more frequent and less time-consuming 

innovation processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o autor americano Eric Ries (2011) no livro “A Startup Enxuta”, atualmente, há 

mais empreendedores atuando do que em qualquer outro período da história. Tal crescimento se deu por 

conta de uma série de alterações no mecanismo socioeconômico mundial, principalmente norteado pelo 

surgimento, aprimoramento e ampliação da Internet, facilitando e acelerando a quantidade de 

informações na obtenção do conhecimento e também a forte competitividade com a globalização no 

mercado mundial. 

A velocidade também foi sentida no que tange as alterações das necessidade e desejos dos 

clientes, bem como nas relações fornecedor-cliente, nos meios de comunicação para o desenvolvimento 

mercadológico de seus produtos/serviços e da sua marca, e, sem dúvidas, da forma como administrar os 

processos organizacionais das empresas, principalmente quando abordamos os conceitos de 

planejamento estratégico do negócio. 

Segundo Christensen (2014) a disrupção é a quebra do curso natural de um processo. Importante 

frisar que ela sempre ocorreu durante a história do homem na Terra. Em termos administrativos, já foi 

percebida essa disrupção nas outras anteriores Revoluções Industriais, citadas em diversos livros, artigos 

e textos administrativos. 

Pode-se refletir que a atual disrupção possui uma característica singular em relação as anteriores: 

a velocidade da transformação. 

O  economista e cientista político austríaco Joseph Alois Schumpeter já citava em seus textos 

sobre as ondas de inovação – as famosas ondas Schumpeterianas. O que podemos perceber é um 

intervalo cada vez menor entre os grandes impactos inovadores, levando as empresas a repensar de forma 

cada vez mais ágil e eficaz suas formas de estratégia. 

Evidente que tais ondas de inovação vão atingir qualquer tipo de organização, não importando 

tamanho ou segmento. Assim, “o mundo globalizado, repleto de informações e totalmente disruptivo é, 

atualmente, um grande desafio para qualquer empresa, mesmo aquelas que conseguem ter escala e 

eficiência produtiva”. 

Para que os empreendedores possam verificar as oportunidades no mercado disruptivo atual, há 

a necessidade de reavaliações estratégicas constantes em seu negócio. 

Assim, os empreendimentos necessitam de um planejamento estratégico que contribua para o 

sucesso da organização dentro desse conceito disruptivo que vivemos. Podemos destacar três 

norteadores para o desenvolvimento de uma estratégia atual: 

- Compreensão do cliente e percepção de valor agregado do produto ou serviço ao cliente; 

- Competências empresariais; e 

- Novos modelos de estratégia e de projetos 

A seguir será discutido cada um desses três tópicos, de forma a perceber a importância desses 

itens no planejamento estratégico nas organizações. 



214 
 

O artigo apresenta a necessidade da reflexão e pesquisas a cerca dos avanços do tema disrupção 

e empreendedorismo, desta forma favorecendo dados científicos e de análise para as organizações, em 

suas tomadas de decisão, bem como para a comunidade científica. 

A metodologia aplicada se baseia em estudos científicos, bibliográficos e de estudo de casos, 

para estruturação e organização deste artigo.   

 

COMPREENSÃO DO CLIENTE 

 

Não podemos dizer que é uma novidade para as empresas que o cliente precisa ser atendido da 

melhor forma possível para que o empreendimento possa ter sucesso e atingir suas metas e objetivos.  

Porém, é possível ser observado que as empresas possuem um novo setor/cargo que tem como 

objetivo principal o sucesso do cliente – o Customer Success. Damin (2019), lembra que “antes de ser 

apenas mais um cargo na empresa, é uma mudança de pensamento”.  

Customer Success, portanto, tenta criar o que é conhecido como “Jornada do Cliente”, sendo 

mais do que um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), pois nessas organizações, “os clientes não 

têm que buscar ajuda; você já tem que estar lá por eles”. 

Importante perceber a alteração estratégica que as organizações precisam analisar e implementar 

para que possam perceber a importância de ter clientes que sintam sucesso ao comprar seus 

produtos/serviços. 

O nível de alteração já se inicia quando falamos da prospecção de clientes: a importância para as 

organizações com Customer Success na “aquisição do cliente certo”. 

Evidente que o processo passará por todas as etapas de venda, assim como será conduzida a pós-

venda com novas visões e atitudes junto aos clientes. Na prática, os clientes apresentam seus objetivos 

e desejos quando da aquisição dos produtos/serviços, e a empresa vendedora se prepara administrativa 

e operacionalmente para que esses objetivos e desejos sejam plenamente alcançados – o sucesso do 

cliente. 

Enfim, como já dito, não é uma novidade que as empresas necessitam trabalhar direcionadas ao 

atendimento, retenção e encantamento dos seus clientes, porém a novidade é “ter toda a organização 

alinhada em torno deste conceito”. 

Baseado nesses fatos, é possível dizer que a voz do cliente é cada vez mais levada em 

consideração, compreendida, e direciona as organizações para tal fim. Mcclain (2018), apresenta em seu 

livro “Strategic Planning in this Age of Disruption”, o VOC – Voice of the Customer. 

Esse tipo de estratégia já possui mais de dez anos no mercado empresarial e já é utilizado por 

diversas empresas. Claramente não basta somente ouvir a voz dos clientes (isso já é feito via SAC ou até 

mesmo via redes sociais que são altamente monitoradas pelas organizações), é necessário “resolver o 

problema do cliente mais facilmente, geralmente antes que o cliente saiba” (tradução direta dos autores). 

É evidente a importância dessa nova visão estratégica do relacionamento com os clientes, 
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trazendo uma alteração do planejamento estratégico em todas as áreas da empresa, não sendo focadas 

somente no setor de vendas e marketing, mas em todas os processos e subprocessos que ocorrem em 

uma organização empresarial. 

 

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

 

Devemos lembrar que em um mundo totalmente globalizado como vivemos agora, nossos 

concorrentes estão em todos os lugares. É possível afirmar, sem qualquer hesitação, que vivemos um 

momento onde até mesmo a identificação de possíveis concorrentes pode se alterar em uma velocidade 

nunca antes vista. 

Como visto anteriormente, as empresas precisam ter mais do que somente foco no cliente, 

necessitam compreender os desejos e necessidades desses para uma maior e melhor oportunidade de 

crescimento no mercado. 

Ao fazer mudanças de planejamento estratégico em toda a sua operação, a ponto de influenciar 

de forma direta a cultura da empresa, evidenciando a necessidade de responsabilidade e do envolvimento 

da alta direção. Em resumo, a empresa necessita de competências gerenciais para não ter a execução 

efetuada de forma diferente do planejado e organizado pelo setor estratégico e gerencial. 

Serão as competências gerenciais que levarão a empresa a atingir seus objetivos atuais que foram, 

ou devem ser reavaliados. Sabemos que essas competências são pautadas em conhecimentos, habilidade 

e atitudes que agregarão valores às organizações. 

Poderíamos detalhar os passos para atingir os objetivos junto aos colaboradores por parte dos 

setores estratégicos e gerenciais, tais como: a comunicação, a liderança e as metas/objetivos alcançáveis, 

mensuráveis e simples de serem compreendidos. 

Porém, a velocidade das mudanças causadas pelo momento de disruptura atual é um fator 

determinante para que as empresas demonstrem sua habilidade e conhecimento, e que tomem as atitudes 

necessárias para atuar dentro de novas realidades impostas pelo mercado, pela concorrência e/ou pelos 

clientes. 

Dito dessa forma, tem se indicado sistematicamente que, de forma prática nos últimos anos, 

diversas empresas, que mesmo sendo a pioneira ou a principal em seu segmento, não conseguem 

perceber as ondas de inovação que ocorrem a todo instante, e acabam por sucumbir. 

Como bons exemplos disso, temos a Blockbuster no segmento de aluguel de filmes que não 

entendeu os desejos dos clientes e a mudança da forma de atendimento/disponibilidade do seu serviço.  

Aqui, nesse caso, podemos destacar que todo um segmento sofreu o impacto da mudança. As 

videolocadoras no Brasil tiverem um crescimento tão expressivo que saltaram, em uma década, de 4.500 

em 1986 para quase 18.000 em 1996 (dados extraídos do artigo “A mudança no mercado de 

videolocadoras sob a perspectiva da ecologia das populações organizacionais” de Luciano Ferreira da 



216 
 

Silva, Meire do Santos Lopes, Paulo Sergio Gonçalves de Oliveira). 

Entretanto, atualmente, resistem em poucos espaços, principalmente nos grandes centros 

urbanos, porém com uma série de serviços e produtos associados, e uma provável extinção nos próximos 

anos com a mudança de atitude das novas gerações. 

Outro exemplo marcante é da empresa Kodak, citada em inúmeros livros e reportagens sobre 

como uma empresa não percebe a mudança no mercado e, acaba por se extinguir, mesmo sendo líder 

durante anos no seu segmento. 

Conforme o autor Vieira relata que 

 

O mundo globalizado, repleto de informações e totalmente disruptivo é, 

atualmente, um grande desafio para qualquer empresa, mesmo aquelas que 

conseguem ter escala e eficiência produtiva. Isto porque necessitam ter visões 

estratégicas constantes para serem reavaliadas a todo instante, buscando novas 

estruturas e percebendo novas ameaças do ambiente em seu negócio. (2019, p. 

9) 

 

Essa necessidade de visão estratégica constante e sendo avaliada a todo instante nos remete ao 

último item apontado por Ries: novos modelos de estratégia e de projetos. 

 

NOVOS MODELOS DE ESTRATÉGIA E DE PROJETOS 

 

Em 3“Patterns of Disruption - Anticipating disruptive strategies in a world of unicorns, black 

swans, and exponentials” publicado pela Deloitte University, temos a descrição de nove padrões de 

disrupção: 

- expandir o alcance do mercado; 

- desbloquear recursos adjacentes; 

- transformar produtos em plataformas;  

- conectar seus pares; 

- distribuir o desenvolvimento de produtos; 

- desacoplar produtos e serviços; 

- encurtar a cadeia de valor; 

- alinhar preço com uso; e  

- convergir produtos. 

Esses padrões ocorrem de forma tão constante para as organizações, que essas precisam ter 

agilidade para atualizar suas estratégias de negócio, acelerando seus projetos e processos para não perder 

as oportunidades do mercado e/ou para não sofrer de ameaças que antes não eram percebidas. 

                                                      
3 Tradução: “Padrões de perturbação - Antecipação de estratégias disruptivas em um mundo de unicórnios, cisnes negros e 

exponenciais.” 
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Através desse entendimento que começam a surgir as metodologias ágeis, como por exemplo o 

Scrum. Schuterland (2014), cita que a “metodologia ágil trabalha com ciclos mais curtos de 

desenvolvimento, retornos mais rápidos e maior geração de valor para os clientes”. 

Ries (2012) aponta que “o processo ágil é guiado pelas descrições do que o cliente considera 

necessário”, portanto sua validade tende a ser curta (devido às mudanças constantes) e as entregas devem 

atender as expectativas e necessidades dos clientes, para que estes consigam atingir o sucesso. Para tal, 

sem dúvida, as empresas necessitam de competências organizacionais que estejam direcionadas nessas 

novas metodologias ágeis de planejamento e projetos. 

Portanto, com novos modelos estratégicos mais ágeis e mais eficazes nas empresas é possível 

que as duas primeiras etapas: compreensão do cliente e competências gerenciais sejam atendidas pelas 

empresas a tempo de se utilizar dos processos disruptivos como ferramenta de aprimoramento, 

manutenção e atingimento de objetivos. 

 

 ESTUDO DE CASO 

 

Apesar de citados acima alguns exemplos da alteração dos processos e seus impactos nas 

empresas, tentaremos levantar o caso em um segmento que está passando por impactos fortes e sensíveis 

devido a uma série de disrupções: o setor automobilístico. 

Esse setor vem percebendo as alterações em diversos aspectos, desde o seu conceito com novos 

modelos de carros elétricos sendo introduzidos no mercado e/ou sendo projetados para um aumento de 

seu volume produtivo nos próximos anos, esse fato associado a visão de desenvolvimento sustentável 

por conta da redução do nível de poluentes por queima de combustível fóssil, até a percepção do cliente 

em relação ao produto ofertado. Nesse indicador, as empresas já percebem que as futuras gerações 

utilizarão automóveis como serviço, alterando de forma radical a visão de produto que a indústria 

automobilística teve até o momento. 

Em entrevista a UOL, na série UOL Líderes, o presidente da Fiat Chrysler Automobiles na 

América Latina, Antonio Filosa, deixou claro que “todos os competidores estão enxergando o chamado 

Taas (transportation as a service)” 

O conceito Taas pode ser entendido como uma disrupção na identificação dos clientes em relação 

ao produto automóvel. Segundo o relatório “Rethinking Transportation 2020-2030: The Disruption of 

Transportation and the Collapse of the Internal-Combustion Vehicle and Oil Industries” de 2017, 95% 

dos passageiros nos Estados Unidos utilizarão o transporte como serviço através de aplicativos. 

Essa mudança de comportamento em relação ao produto gera uma série de incertezas no mercado 

automotivo que fazem com que as empresas tenham que ter as competências gerenciais necessárias para 

entender as engrenagens sendo alteradas de forma contínua e, praticamente, sem a possibilidade de 

retorno aos conceitos passados, para que perceba como deve se replanejar para continuar ativa e 
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participativa no mercado. 

Um exemplo claro dessa alteração de visão estratégica é a decisão da empresa Toyota de iniciar 

um processo de aluguel de carros por meio de um aplicativo: O Toyota Mobility Services BR, conforme 

pode ser visto na fig.1 abaixo: 

 

   Figura 1 – Aplicativo Toyota Mobility Services BR  

     Fonte: App Google Play Store Toyota Mobility 

 

Com isso, qualquer pessoa pode alugar um carro diretamente da montadora e retirar um uma das 

suas concessionárias. Esse aluguel também poderá ser feito pagando por hora de uso do automóvel. 

Sem dúvida, vemos uma ação direta relacionada com o conceito Taas, acima citado, e com toda 

a estrutura disruptiva que os consumidores estão adquirindo em relação ao produto em questão. 

Fica evidente que a empresa compreendeu o cliente e suas novas necessidades, teve as 

competências gerenciais necessárias para com conhecimento, habilidades e atitudes efetuasse, por fim, 

um novo modelo de negócio ainda que firmado sobre seu core business, mas com uma nova visão de 

como fornecer o produto, se replanejando e criando uma outra estrutura que atenda as novas demandas 

do mercado. 

Por fim, se as montadoras precisam se replanejar e recriar modelos de negócio para atender as 

novas demandas, há necessidade que seja feito o exercício para toda a cadeia global da indústria 

automobilística que envolve não somente a parte produtiva com seus inúmeros fornecedores, mas 

também uma intensa gama de serviços que estão vinculados direta ou indiretamente a essa indústria, tais 

como: seguros e oficinas de reparo. 

Se pensarmos, como exemplo, no caso do segmento de “comércio, reparação de veículos e 

motocicletas” que, segundo o relatório “Panorama dos Pequenos Negócios 2018” efetuado pelo Sebrae-
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SP, é uma atividade gazela (empresa de alto crescimento com idade superior a 5 anos – segundo a OCDE 

- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e onde 18% dos empreendimentos 

desse setor no estado de São Paulo sequer fazem controle de seus estoques, há uma possibilidade muito 

grande de vários desses empreendedores não conseguirem sobreviver por não ter um planejamento 

administrativo que compreenda as mudanças do mercado disruptivo atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O planejamento estratégico de qualquer empreendimento, não importando o seu tamanho e 

colocação no mercado, precisa ser reavaliado com maior constância e com mais agilidade para que as 

organizações verifiquem as disrupções do mercado e as oportunidades que surgirão com esses 

movimentos de inovação mais frequentes e menos espaçados. 

A visão focada no sucesso do cliente é algo imprescindível para as empresas atuais, pois não 

pode-se falar somente em atendimento aos clientes nos dias atuais, esse tipo de estrutura organizacional 

e conceito de relação com o cliente não tem mais espaço em um mundo informatizado e conectado pela 

rede mundial de computadores, a internet, bem como não atende aos anseios de uma população 

consumidora que busca maior agilidade, maior qualidade e um vínculo de maior intimidade com a 

empresa que lhe fornece o produto/serviço. 

Simon Sinek (2009) cita em seu livro “Comece pelo Porquê”, que “a Apple conseguiu mais do 

que um encantamento ou uma fidelidade do cliente, mas sim uma integração psicossocial das 

características intrínsecas e extrínsecas do que está sendo ofertado aos clientes”. 

Esse entendimento depende de características fundamentais do empreendimento que tenha visão 

estratégica bem alinhada e com total comprometimento da alta direção para a tomada de atitudes que 

possam alterar e/ou renovar seus planejamentos e projetos com foco direto no cliente e com olhar crítico 

e dinâmico das ondas de inovação disruptivas que atingem o mercado. 

Por fim, é possível afirmar que os empreendedores percebam a importância de um 

acompanhamento do planejamento dentro dos passos e temas aqui abordados para que possam ter seus 

empreendimentos não apenas como sobrevivência no mercado, porém com capacidades de evolução e 

crescimento ao longo do tempo.  
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