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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo 

de Gestão da Inovação, utilizando a descoberta da ósseo integração, 

em 1965. Essa descoberta representou um grande marco na medicina e 

odontologia, pois descobriu-se que o mmetal titânio integra-se 

perfeitamente ao osso humano. Já a Gestão da Inovação (GI) é um 

tema que tem ganhado destaque, uma vez que as empresas precisam 

delas para se manter competitiva. No contesto de inovação, a literatura 

aborda dois tipos de redes, as redes de exploração, responsáveis pela 

criação do conhecimento e as redes de utilização, responsáveis pela 

aplicação do conhecimento gerado, levando as inovações ao mercado 

e um terceiro tipo de rede emergente, denominada por Harryson et al., 

(2008), de redes de transformação. Este tipo de rede seria responsável 

por realizar a interface entre as redes de exploração e aplicação. 

Gobbo Júnior e Olsson (2010) abordam sobre as redes de 

transformação e apresentam um modelo para a inovação. Com base no 

modelo apresentado por Gobbo Júnior e Olsson (2010) e um 

levantamento documental sobre a ósseo integração, foi mapeado o 

caminho que esta inovação percorreu. Portanto o objetivo deste 

trabalho é mapear o caminho da descoberta da ósseo integração, 

verificando se esta segue o caminho proposto pelo referido modelo. 

Como objetivo secundário, verifica-se se houve algum papel 

desempenhado pelas redes de transformação. A abordagem 

metodológica selecionada foi o estudo de caso e a limitação do 

trabalho refere-se a poucas publicações existentes sobre como a 

descoberta da ósseo integração chegou ao mercado. Devido a 

dificuldade de contato com o inventor, que mora na Suécia, não foi 

possível realizar entrevistas nem aplicar questionários junto a este, o 

que poderá ser objeto de estudo em pesquisas futuras. 

 

Palavras-chaves: Palavras-chave: inovação, redes de empresa, ósseo 

integração. 
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1. Introdução 

A inovação é uma prática cada vez mais presente nas empresas. Impulsionadas por 

necessidades de mercado ou pela identificação de oportunidades, cada vez mais as empresas 

tem procurado se adequar a esta nova realidade, para se manter competitiva. Desta forma, 

percebemos que os arranjos em rede constituem uma forma de organização que pode facilitar 

este processo, fazendo com que cada empresa foque em suas competências principais, 

complementando uma a outra.  

De uma forma geral, a literatura aponta as redes estabelecidas entre empresas 

como um mecanismo eficiente e potencial ao processo de aprendizagem em inovação, dada a 

heterogeneidade de recursos entre elas (POWEL et al., 1996; UZZI, 1997; AHUJA, 2000; 

ROWLEY et al., 2000, COWAN, 2007). Assim, o modelo e processos tradicionais de 

inovação experimentam uma evolução linear, partindo de um sistema tradicional fechado para 

um mais aberto e estratégico de rede sistemas complementares de recursos (BERTHON et al., 

1999; CHESBROUGH, 2003; EASTERBY-SMITH et al., 2000; PISANO, 1990, 1991, 

SAWHNEY, 2002; SHENKAR e LI, 1999; TEECE, 1986). 

A literatura descreve as redes de exploração, responsáveis pela criação do 

conhecimento e das redes de aplicação, responsáveis pela aplicação e ou utilização deste 

conhecimento (LEVINTHAL E MARCH, 1993; MARCH, 1991, 2006; GYLSING et. al., 

2007; GYLSING E NOOTEBOOM, 2005; HARRYSON et al., 2008). Neste contexto, 

observa- se uma lacuna na literatura, com respeito à interligação desses dois tipos de redes. 

Harrysson et al. (2008), buscando preencher esta lacuna na literatura, aborda sobre um novo 

tipo de rede emergente, denominada de rede de transformação e apresenta um modelo de 

inovação onde as redes de transformação fariam a interface entre as redes de exploração e 

aplicação, porém, sem descrever seus mecanismos e suas práticas. Já Gobbo Júnior e Olsson 

(2010) também apresentam um modelo de inovação, acrescentando dados sobre as redes de 

transformação e descrevendo seu papel e práticas. Segundo Gobbo Júnior e Olsson (2010), a 

inovação pode partir tanto de uma rede de exploração quanto de uma rede de aplicação e o 

caminho da inovação seguem um sentido horário.  

Assim, a questão de pesquisa deste trabalho é: a descoberta da ósseointegração 

teria ocorrido num movimento horário, conforme propõe o modelo de Gobbo Júnior e 

Olsson? Assim, o presente trabalho tem como objetivo mapear o caminho da descoberta da 

ósseointegração, partindo das primeiras pesquisas até a utilização desse conhecimento. A 

descoberta é analisa a luz do modelo de inovação proposto por Gobbo Júnior e Olsson (2010), 

verificando se esta descoberta seguiu o modelo proposto pelos autores.  

A seguir, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre inovação, redes de 

inovação, redes de exploração, utilização e transformação, apresentação do modelo proposto 

por Gobbo Júnior e Olsson (2010), descrição do caso, problemáticas da pesquisa, validação da 

pesquisa e considerações finais. 

2. Inovação 

A busca pela inovação é crescente nas empresas de vanguarda, tanto em relação 

aos seus concorrentes quanto em relação aos seus consumidores, ofertando produtos e 

serviços até então inexistentes no mercado e atendendo, desta forma, a necessidade e desejos 

até então inexistentes ou inexplorados.  
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Schumpeter (apud HINDMOOR, 2008) foi um dos pioneiros na definição e 

contextualização da inovação, entendendo por inovação uma série de atividades diferentes e o 

que todas essas atividades têm em comum é a criação de uma função de produção ou o 

desenvolvimento de uma nova maneira de fazer as coisas. Também foi o primeiro a distinguir 

inovação de invenção, onde diz que invenção refere a “descoberta” de uma nova maneira de 

fazer alguma coisa, invenção, no entanto, não altera o equilíbrio existente e nem tem 

importância econômica e as invenções só se tornam notáveis quando se tornam inovações. 

Invenção não é condição necessária a inovação porque a maioria das invenções não resulta no 

lançamento de um novo produto.  Corroborando com esta afirmação, segundo Gobbo Júnior 

(2008, p.1):  

Dentro deste conceito identificamos três características básicas da inovação, 

que são: (1) Novidade: deve ser novo para a organização, para o ramo de 

negócios, para a comunidade ou para o mercado como um todo, (2) 

Concretude: deve, necessariamente ter sido colocada em prática e (3) 

Utilidade: deverá ter melhorado o valor percebido pelo cliente quando 

interage com a empresa (GOBBO JÚNIOR, 2008, p. 1).  

No caso das descobertas, que nem sempre chegam ao mercado, geralmente 

ocorreram por acaso, durante estudos ou trabalhos que não tinham essa finalidade porém, 

percebemos estar cada vez mais comum, nos dias atuais, o surgimento de inovações 

orientadas para o mercado, ou seja, impulsionados por uma necessidade do mercado, as 

empresas investem em pesquisas e desenvolvimento para criar condições ao surgimento das 

inovações. Segundo Bessant e Tidd (2009, p. 44) “A inovação não acontece por acidente. É 

resultado de um processo sistemático e organizado de mudança administrada, que transforma 

novas idéias em realidades de sucesso”.  

Esta proposição é sustentada por Kenney Kenney (apud TAATILA et al., 2006) e 

diz que a inovação pode surgir por acaso, como uma invenção, mas também pode ser 

influenciada através de práticas e elementos que favoreçam o seu surgimento, através da 

combinação de conhecimento e criatividade em um ambiente favorável. 

Desta forma, os arranjos em rede estão se tornando um aliado à prática de 

inovação, o que será tratado no capítulo seguinte.  

3. Redes de Inovação 

Como a Inovação não é um processo simples, as empresas buscam cada vez mais, 

meias para viabilizá-las, assim, o conceito de redes de empresas surgiu como uma forma das 

empresas praticarem inovação. Segundo Bessant e Tidd (2009, p. 107), “uma rede pode ser 

definida como um sistema ou grupo interconectado complexo, e o trabalho em rede envolve a 

utilização desse sistema com vistas à execução de tarefas específicas”.  

Amato Neto (2005) destaca sobre a importância da formação de redes de empresas 

como uma solução alternativa viável, principalmente para as pequenas e médias empresas 

(PMEs), que geralmente encontra-se em desvantagem frente as grandes corporações. 

Pode-se constatar que, em geral, as grandes empresas têm maiores recursos e 

melhores condições para dominar todas as etapas da cadeia de geração de 

valor (suprimentos, logística, P&D, produção e marketing), extraindo desta 

condição uma grande vantagem competitiva em relação às empresas de menor 

porte, à medida que a integração da cadeia torna-se fundamental para a 

competitividade das empresas (AMATO NETO, 2005, p. 2). 
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Cowan (et al., 2007) destaca sobre a importância de alianças bem escolhidas, e que 

podem contribuir na partilha de conhecimento. Terra (2006), afirma que as redes criam um 

conhecimento comum entre diversas áreas do saber e o transforma de tácito para explícito, o 

que evidencia a importância dessas para que as inovações cheguem ao mercado. 

Desta forma, percebe-se que os arranjos em redes estão cada vez mais comuns, 

porque além de prover os recursos de isoladamente as empresas não conseguiriam, também 

possibilita que as empresas foquem em suas competências principais. Para um melhor 

entendimento das competências principais de cada empresa, será abordado no próximo 

capítulo, o conceito de exploração e aplicação.  

4. Redes Exploração, Aplicação e Transformação   

Segundo March (1991), tanto a exploração quanto a aplicação são necessárias a 

sobrevivência do sistema apesar das incertezas da exploração e da dificuldade de se fazer os 

dois ao mesmo tempo o que leva a maioria das organizações a centra-se na aplicação. 

Exploração diz respeito a descoberta, novidade, já a aplicação diz respeito a aperfeiçoamento 

de métodos e técnicas, visando a melhoria de processo como um todo.  

Nas redes de exploração, os relacionamentos tendem a ser abertos, o que permite 

uma troca in informações não redundantes. Neste caso, os laços interativos com esses atores 

são fracos. Este tipo de relacionamento favorece o surgimento da inovação propriamente dita 

uma vez que a troca de informações e experiências formando um ambiente propulsor ao 

surgimento de novas idéias, tanto de tecnologias e processos como também novas aplicações 

e utilizações desses em outros segmentos (GYLSING et. al., 2007; GYLSING E 

NOOTEBOOM, 2005; HARRYSON et al., 2008).  

Já nas redes de aplicação, os laços entre os atores são fortes, pois, como se trata de 

unir recursos e conhecimentos para produzir e comercializar um determinado produto ou 

serviço, o nível de confiança neste tipo de relação precisa ser grande. Dada a esta 

característica, o grupo acaba ficando fechado, o que torna a informação redundante. Assim, 

percebemos que este tipo de relacionamento favorece a aplicação do conhecimento mas não o 

surgimento de novas idéias. Pesquisas realizadas por Uzzi (1996), Rowley et al. (2000) e Van 

Wijk et al. (2004) confirmam que laços fortes são positivamente relacionados ao desempenho 

da empresa, quando o ambiente demanda um grau relativamente elevado de aplicação, e laços 

fracos são mais benéficos para fins de exploração e para impedir o isolamento da rede 

imperativa do mercado.  

Alguns autores argumentam que a empresa geralmente não obtém sucesso nos 

dois, dada a dificuldade em focar competências, principalmente pela escassez de recursos, 

(LEVINTHAL E MARCH, 1993; MARCH, 1991, 2006), porém alguns autores afirmam que 

isso não só é possível como também necessário à sobrevivência das empresas (HE E WONG, 

2004; SMITH E TUSHMAN, 2005), o que numa versão mais recente é denominada por 

alguns autores de ambidestridade. Segundo Raich e Birkinshaw (2008) ambidestridade é a 

capacidade da empresa em estar alinhada de forma eficiente à gestão dos seus negócios atuais 

e, simultaneamente, serem adaptáveis às mudanças do ambiente, conciliando tensões internas 

e conflitos de demanda em suas tarefas. 

Já Harryson (2008) destaca para um novo tipo de rede emergente, denominadas 

redes de transformação. Essas redes seriam responsáveis por fazer a interseção entre as redes 

de exploração e aplicação e propõe um modelo, porém sem descrever o papel desempenhado 

por este tipo de rede. Já Gobbo Júnior e Olsson (2010), também propõem um modelo e 
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descrevem sobre as redes de transformação como um arranjo colaborativo entre organizações 

cujo foco é fazer a ligação complementar as redes de transformação e aplicação transferindo o 

conhecimento de uma para outra. Para entendermos melhor a questão, apresentamos a seguir 

os modelos de inovação propostos por Gobbo Júnior e Olsson (2010). 

5. Modelo de inovação 

Gobbo Júnior e Olsson (2010) apresentam um modelo para inovação, conforme 

apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 - Modelo de Inovação - Fonte Gobbo Júnior e Olsson (2010) 

O modelo parte de uma rede de exploração, caracterizada por laços abertos e 

fracos, partindo para a rede de transformação, onde a configuração da rede tende a ser mais 

fechada, porém, os laços entre os atores continuam fracos, até chegar à rede de aplicação, 

onde a configuração desta é caracterizada pela configuração de rede fechada e os laços são 

fortes. A partir da rede de aplicação, caminha-se por uma rede de transformação, cuja 

configuração é caracterizada por redes abertas e laços fortes, caminhando novamente para a 

rede de exploração.  

Segundo Gobbo Júnior e Olsson (2010, p. 326), “o ponto de partida do 

empreendimento pode partir tanto da rede de exploração quanto da rede de aplicação” e 

descrevem que as redes de transformação (utilização para a exploração) são compostas por 

atores focados em encontrar conhecimento e recursos complementares, já as redes de 

transformação (exploração para a utilização) é composta por atores focados na transferência 

de um novo conhecimento.  

Desta maneira, o presente estudo fará um mapeamento da descoberta da 

ósseointegração, verificando se esta ocorreu no sentido horário, sugerido pelo modelo de 

inovação acima descrito. 

6. Abordagem metodológica 
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O estudo tem natureza exploratória e qualitativa e como busca responder a 

questões do tipo “como” e “porque” a descoberta da ósseointegração se concretizou como 

uma inovação, o estudo de caso se mostra como uma opção adequada. Segundo Yin, (2005), 

estudos de caso buscam responder a questões do tipo como e porque, não exigem controle 

sobre eventos comportamentais e focaliza acontecimentos contemporâneos.  

A coleta de dados se deu pela pesquisa de um livro reconhecido 

internacionalmente, onde a descoberta da ósseointegração é relatada minuciosamente. A 

autora deste livro coletou as informações diretamente com o senhor P-Invar Branemark, 

descobridor da ósseointegração. Também foram realizadas pesquisas no site do senhor P-

Invar Branemark. Artigos e periódicos sobre o tema tratam especificamente do 

desenvolvimento da técnica, não oferecendo nenhuma informação sobre como a descoberta 

chegou ao mercado, fato este que constituiu de uma motivação adicional para este artigo. 

A contemporaneidade do tema se dá pelo fato desta ser um tema amplamente 

discutido no meio acadêmico, e pela sua aplicabilidade nos diversos ramos da medicina e 

odontologia. 

Portanto, as etapas da pesquisa serão levantamento bibliográfico sobre o tema, 

mapeamento da descoberta e confronto com o modelo de inovação proposto. 

7. Descrição do caso 

Em 1965 o professor Per Ingvar Branemark investigava a micro circulação 

sangüínea em tíbias de coelho com ajuda de uma câmara de observação em titânio, quando 

percebeu que o metal e o osso se integravam perfeitamente, sem haver rejeição. A descoberta 

aconteceu por acaso, uma vez que este optou em utilizar titânio para acoplar micro câmeras na 

tíbia de coelhos para estudar o fluxo sanguíneo porque este material era utilizado na indústria 

nuclear da Rússia e fora indicado por um cirurgião ortopédico Hans Emneus, em Lund, que 

estudava diferentes metais empregados para prótese de articulação do quadril. Sua tese de 

doutorado foi baseada no estudo da circulação sangüínea no osso e medula óssea. Ao final do 

experimento, Brånemark notou com pesar que a câmara colocada na tíbia do coelho acabou 

tornando-se parte integral da estrutura óssea e que não poderia ser reutilizada, foi o princípio 

da descoberta da ósseointegração.  

O próximo passo em direção a descoberta foi uma pesquisa avaliando o fluxo 

sangüíneo em 17 voluntários humanos, muitos deles estudantes na universidade onde 

Brånemark dava aulas. Eles concordavam em inserir, no antebraço, a câmara de observação 

de titânio e permaneceram com ela de três a sete meses. Esta pesquisa com micro circulação 

em humanos forneceu dois importantes dados sobre o titânio: 1) o metal se integra ao tecido 

vivo e era reconhecido por este como parte de sua estrutura; e 2) era bem aceito pelos tecidos 

moles, não provocando inflamação que poderia levar à rejeição.  

Mas o titânio, metal raro na época, era muito pouco utilizado e somente após os 

anos 60, com a redução gradual do seu custo, passou a ser amplamente utilizado na área 

médica e química. Na Universidade de Gotemburgo, Brånemark conheceu Viktor Kuikka, 

engenheiro responsável por desenvolver ferramentas especiais para pesquisa. Desde o início 

surgiu uma sinergia entre os dois, e Kuikka iniciou métodos de produção dos componentes de 

titânio necessários para os primeiros estudos e, posteriormente, para futuras pesquisas. Com o 

passar do tempo, Kuikka estabeleceu os princípios técnicos para a manufatura de todos os 

componentes cirúrgicos e protéticos, necessários para aplicação clínica das técnicas de 

Osseointegração.  



 

 
 

 

 

 

7 

Os princípios básicos necessários para a ocorrência da Ossseointegração foram 

estabelecidos naquela oportunidade por Brånemark de acordo com suas observações. O passo 

seguinte foi a pesquisa para avaliar o potencial do titânio como um ponto de ancoragem para 

aplicações médicas na conexão de membros artificiais. A idéia original era trabalhar com 

cirurgia de articulação de joelhos e bacia das vítimas de acidentes com motocicletas. 

Entretanto, atuar na reabilitação bucal passou a ser mais praticável para a obtenção da 

experiência clínica inicial.  

Para sair da fase de pesquisa até a aplicação clínica da Osseointegração, 

Brånemark concebeu um objetivo bastante determinado. Ou seja, todos os implantes e 

componentes protéticos foram cuidadosamente desenvolvidos e os procedimentos técnicos 

envolvidos no protocolo foram estritamente detalhados. E à medida que, pela experiência, foi 

percebendo como obter o melhor resultado (curva de conhecimento), Brånemark modificou o 

protocolo inicial, mas sempre amparado por farta documentação clínica. Essa conduta foi 

determinante para a aceitação de sua técnica em discussões futuras com colegas e cirurgiões-

dentistas de universidades de todo o mundo.  

A necessidade de estabelecer uma ampla casuística com observação de longo 

prazo colocou Brånemark em conflitos com autoridades governamentais da saúde da Suécia. 

Um dos mais sérios ocorreu nos anos 60, durante os estudos realizados com cães. Ao final 

deste estudo, ele desejava manter os animais vivos e fazer avaliações regulares para ampliar 

as informações sobre a estabilidade dos implantes. Mas o Conselho de Pesquisa Médica Sueca 

ordenou que os cães fossem sacrificados e Brånemark se recusou. Esse fato deteriorou o 

relacionamento dele com a instituição por anos.  

Mas foi somente em 10 de Outubro de 1975, que a Agência Nacional de Saúde na 

Suécia regulamentou o tratamento com implantes desenvolvido por Brånemark, porém 

limitou a sua utilização apenas por especialistas adequadamente treinados em clínicas 

apropriadas. Nos anos seguintes, Brånemark concentrou sua atuação no treinamento de 

especialistas e no aperfeiçoamento de componentes cirúrgicos e protéticos. George Zarb, um 

dos mais importantes pesquisadores da área do Desenvolvimento de Substitutos Artificiais de 

Raízes Dentais da Universidade de Toronto, no Canadá, ao tomar conhecimento da pesquisa 

de Brånemark em cães, foi a Gotemburgo, onde permaneceu por seis meses e acabou 

convencendo Brånemark a dividir os resultados de sua pesquisa com o mundo. Zarb e seu 

grupo foram os primeiros a desenvolver estudos paralelos utilizando o protocolo Brånemark 

fora da Suécia.  

Para facilitar a divulgação sobre os conceitos da técnica foi organizada uma 

conferência sobre “Osseointegração na Clínica Odontológica”, em Toronto, no Canadá em 

1982, com o apoio das Universidades de Toronto e de Gotemburgo. Zarb escreveu 

pessoalmente uma carta-convite aos principais pesquisadores da área Odontológica das 

Universidades para que comparecessem ao evento e aproveitassem a oportunidade de 

aprender uma técnica inédita em suas carreiras. Muitos dentistas dessa conferência somente 

compareceram por causa do convite do professor Zarb, e confessaram, mais tarde, que não 

tinham expectativa nenhuma de que  a tecnologia fosse superior a outras tentativas no 

passado.  

Apesar de possuir 15 anos de experiência clínica, não somente na Suécia, 

Brånemark estava apreensivo a cerca da receptividade de sua apresentação; porém ao final da 

conferência, foi aplaudido de pé e muitos dos participantes tornaram-se seus colaboradores 

por anos vindouros. A partir de então, várias instituições reconhecidas mundialmente 
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juntaram-se à equipe da Osseointegração, em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, 

Bélgica, Suécia, Espanha, Itália, Brasil, Chile, Japão e Coréia. 

A figura número 2 ilustra o fluxo sistemático dos princípios da ósseointegração. 

As figuras dois e três mostram a implantação do pino de níquel titânio a recuperação da 

função, respectivamente. 

 

Figura 2 - Fluxo Sistemático dos Princípios da Ósseointegração - Fonte: Branemark (2010) 

As figuras número 3 mostra o pino osseointegrado, aguardando o encaixe do dedo. 

dois e três mostram a implantação do pino de níquel titânio a recuperação da função, 

respectivamente. 

 

 

Figura 3 - A prótese do dedo pode ser ligada ao dispositivo ósseointegrado – Fonte Branemark (2010) 

A figura número 4 mostra a implantação do dedo e a recuperação da função. 
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Figura 4 – Ósseo percepção alcançada, conforme demonstrado pela função restaurada - Fonte: Branemark (2010) 

8. Problemática da pesquisa 

Como a ósseointegração foi uma descoberta, pudemos verificar que houve muitas 

dificuldades até que esta se tornasse uma inovação, ou seja, que fosse levada ao mercado. 

Primeiro porque quando foi descoberta, sua utilização e aplicabilidade ao dia a dia das 

pessoas não era clara e segundo, porque tal descoberta impactou com as leis vigentes na 

época. O pesquisador precisava realizar experimentos com um número de amostras 

significativas para estabelecer os princípios da ósseo integração, e como tais experimentos 

envolveram animais e até seres humanos, a resistência e movimentos contrários ao 

desenvolvimento da pesquisa foram muitos e fortes, o que certamente foi a causa de tanta 

demora desta chegar ao mercado.  

Desta forma, ficou evidente a necessidade de um empreendedor, que foi capaz de 

enxergar o potencial da descoberta e realizar os relacionamentos necessários ao 

desenvolvimento do produto. 

9. Validação da Pesquisa 

Analisando a descoberta da ósseo integração, foram identificados os seguintes 

passos até a sua concretização. (a) a inovação foi gerada numa rede de exploração. Isso se 

confirma através das informação obtidas na descrição do caso, onde diz que o descobridor 

estava inserido em uma universidade. Neste tipo de rede, os laços de relacionamentos são 

abertos e fracos, o que garante a rotatividade de pesquisadores necessária para que cheguem 

novas idéias e pesquisas. Numa próxima etapa (b) o descobridor passou a realizar 

experimentos, inclusive em humanos, para isso, ele precisou do apoio de outros 

pesquisadores, que foram os voluntários e os parceiros no desenvolvimento do produto para 

que este ficasse em condições de ser utilizado e de forma padronizada, neste momento, os 

laços passaram a ser fortes, porém, abertos, uma vez que interagia com vários tipos de atores 

(pessoas).  

Já na etapa seguinte (c) após um renomado professor da área perceber que aquela 

descoberta tinha um grande potencial e desta forma convidá-lo a apresentar seus estudos ao 

mundo durante um congresso internacional, onde finalmente os princípios da ósseo integração 
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foram reconhecidos, para espanto dos participantes, a descoberta chegou, finalmente, ao 

mercado, ou seja, foi nesse momento que o empreendedor se moveu párea uma rede de 

utilização, onde os métodos foram aperfeiçoados e até hoje, são estudadas as diversas 

aplicações da descoberta, indo desde a medicina na confecção de próteses de integram o corpo 

humano a odontologia, na reabilitação oral do paciente. Este tipo de rede é caracterizada pela 

utilização do conhecimento, composta por laços fortes e fechados. Neste ponto, o nível de 

confiança entre os parceiros tem que ser grande, para que o conhecimento possa fluir 

livremente. 

10. Considerações Finais 

A descoberta da ósseo integração partiu de uma rede de exploração para uma rede 

de aplicação. Muito embora não tenha sido identificada a participação das redes de 

transformação nesse processo, ficou evidente que o empreendedor se moveu da rede de 

exploração para a rede de utilização. 

A análise da descoberta da ósseointegração analisada à luz do modelo de inovação 

proposto possibilitou o mapeamento desta.Conforme o modelo proposto por Gobbo Junior e 

Olsson (2010) podemos afirmar que neste caso o caminho da inovação seguiu o modelo 

proposto pelos autores, no sentido horário. Isso pode ser identificado na descrição que os 

autores fazem parcerias, o que nos permite identificar o tipo de rede e a força dos laços 

quando a inovação parte de uma rede de exploração para uma rede de aplicação. Como nesta 

situação, a descoberta precisa que o conhecimento flua, os laços que a princípio era abertos 

tendem a se tornar mais fechados porém as redes ainda permanecem mais ou menos abertas, 

interagindo com o seu meio. E após, os laços se mantém fechados e as redes também se 

fecham, para focar o desenvolvimento do produto.  

A limitação desta pesquisa consiste no material analisado como fonte. Apesar das 

várias publicações disponíveis acerca da descoberta da ósseo integração, não foi possível 

viabilizar uma entrevista diretamente com o inventor e desta forma, traçar uma linha exata do 

tempo, para mapear os acontecimentos. Porém, as pesquisas utilizadas foram realizadas em 

publicações reconhecidas mundialmente. Para pesquisas futuras, sugerimos a aplicação do 

modelo em outros casos, reconhecidos mundialmente, para verificar o sentido da inovação.  
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