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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver e testar uma fundamentação teórica 
de modelos de negócio tendo como referência a lógica de criação, configuração e 
apropriação do valor, seja do ponto de vista da compreensão isolada de cada uma 
das dimensões (criação, configuração e apropriação), quanto da articulação dessas 
dimensões. De um lado, nota-se que o construto modelo de negócio encontra-se em 
estágio inicial de pesquisa, sendo ainda objeto de controvérsias tanto do ponto de 
vista de sua definição conceitual quanto operacional. De outro, nota-se a ausência 
de uma abordagem metodológica capaz de dar conta da evolução de um modelo de 
negócio do ponto de vista do tripé de criação, configuração e apropriação do valor. 
Nesse sentido, a meta da pesquisa é avançar na fundamentação teórica e 
metodológica do construto modelo de negócio. Do ponto de vista teórico, foi adotada 
uma perspectiva teórica multidisciplinar que inclui autores tanto da área de economia 
como de administração, notadamente autores de estratégia, marketing e operações. 
Do ponto de vista metodológico, foi adotada uma combinação de estratégia como 
prática e a abordagem de processos, especificamente a visão dialética de processo, 
em que a construção do modelo de negócio se dá a partir de um movimento dialético 
do processo decisório referente à identificação dos elementos de criação, 
configuração e apropriação do valor. Para isso foi adotada a técnica de análise da 
narrativa, que, por meio da identificação de oposições e construção de silogismos, 
permitiu identificar como as empresas resolvem o dilema da criação, configuração e 
apropriação do valor na construção de seu modelo de negócio. Foram analisados 3 
casos, ligados ao setor de e-commerce (caso 1), ingresso on-line (caso 2) e 
robotização de processos (caso 3). Como resultado da pesquisa, foram identificados 
distintos estágios do processo evolutivo do modelo de negócio, revelando que o 
modelo de negócio é construído e redefinido gradativamente na medida em que as 
empresas vão encontrando soluções para o problema da criação, configuração e 
apropriação do valor. O principal fator positivo da pesquisa foi a aderência do 
método de pesquisa (abordagem de processo e estratégia como prática) à técnica 
de análise dos dados (análise da narrativa a partir de oposições e silogismos). Esta 
aderência permitiu captar o processo dialético que direciona as empresas no seu 
processo estratégico de criação, configuração e apropriação do valor. A principal 
limitação desta pesquisa é oriunda do próprio método qualitativo, ou seja, a 
dificuldade de generalização. Conforme destacado na metodologia, optou-se aqui 
pela granularidade dos eventos. Todavia, a partir desta primeira aplicação da 
abordagem teórica e metodológica aqui apresentada, abre-se espaço para futuras 
investigações em uma ampla base de empresas, de modo a se identificar padrões 
nos estágios evolutivos de um modelo de negócio. 

 

Palavras-chave: criação de valor, configuração do valor, apropriação do valor, 
modelos de negócio. 
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1. INTRODUÇÃO 

O construto modelo de negócio surge inicialmente no campo da prática, ganhando 
expressão notadamente nas atividades ligadas ao e-business, a partir da onda de 
criação de empresas de internet no final da década de 1990 (TIMMERS, 1998; 
HAMEL, 2000). Todavia, nota-se na primeira década deste século, uma evolução da 
prática para a teoria, de modo que o construto modelo de negócio vem ganhando 
cada vez mais legitimidade no meio acadêmico. Cabe destacar alguns edições 
especiais sobre modelos de negócios de importantes revistas internacionais, tais 
como as da Long Range Planning e M@n@gement em 2010, Strategic 
Organization, Industrial Marketing Management e International Journal of Product 
Innovation em 2013. 

Como resultado destes esforços notam-se uma série de contribuições tanto do ponto 
de vista conceitual, envolvendo a definição e as dimensões de modelos de negócio, 
como metodológico, no sentido de operacionalizar o construto. Alguns destes 
esforços têm ganhado um status no campo da prática, como é o caso da 
disseminação do modelo CANVAS (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010) entre os 
gestores e investidores, notadamente fundos de private equity. 

Apesar destes esforços nota-se, porém, que este ainda é um campo em construção. 
Conforme destaca Arend (2013), há várias lacunas a serem preenchidas nos 
estudos de modelo de negócio, sobretudo no que se refere: i) definição das 
fronteiras do campo, já que há vária sobreposições de conceito, seja com a área 
de estratégia (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2010; TEECE, 2010) ou áreas 
correlatas, como empreendedorismo (ZOTT; AMIT, 2007, 2008; MORRIS et al, 
2005) e marketing (COOMBES; NICHOLSON, 2013); ii) ausência de um único nível 
de análise, já que é um construto que vai além das fronteiras da firma (ZOTT et al, 
2011); iii) inconsistência na definição do termo "modelo de negócio" - trabalhos 
bibliométricos recentes (ZOTT et al, 2011) apontam para esta diversidade sobre o 
tema e nota-se que ainda não elucidam a evolução dos conceitos; e iv) falta de 
suporte empírico sólido - a maioria são estudos de caso isolados, de difícil base de 
comparação, aplicados sobretudo em setores específicos, notadamente o e-
business (MAHADEVAN, 2000; AMIT; ZOTT, 2001; AFUAH; TUCCI, 2003), ou 
voltados para o entendimento de aspectos específicos, como a inovação no modelo 
de negócio (McGRATH, 2010; BJÖRKDAHL, 2009; JOHNSON; CHRISTENSEN; 
KAGERMANN, 2008; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). 

A premissa que norteia este estudo é que estas várias lacunas e controvérsias, seja 
do ponto de vista das fronteiras do campo com outras áreas, nível de análise, 
definição e suporte empírico, podem ser preenchidas e solucionadas, em seu 
conjunto, a partir de uma visão do construto modelo de negócio baseado no tripé: 
criação, configuração e apropriação do valor.  

A discussão de valor encontra grandes avanços no campo de disciplinas ligadas à 
economia, estratégia e marketing. Todavia, são reflexões que concentram-se na 
criação e apropriação do valor, sendo que em vários trabalhos estes conceitos se 
confundem. Além disso são reflexões onde pouco se explora a dimensão da 
configuração do valor. A proposta desta pesquisa é que, para avançar nas 
pesquisas de modelos de negócio, é preciso desenvolver a fundamentação teórica 
do valor, seja do ponto de vista da compreensão isolada de cada uma das 
dimensões (criação, configuração e apropriação), quanto da articulação dessas 
dimensões, visto que o construto modelo de negócio descreve como a organização 
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cria, configura e apropria valor. Nesse sentido, a meta da pesquisa é avançar na 
fundamentação teórica e metodológica do construto modelo de negócio. 

Quatro pontos merecem destaque em relação às várias propostas conceituais e 
operacionais do construto modelo de negócio. Em primeiro lugar, são propostas que 
ora dão ênfase à criação e configuração do valor (AMIT; ZOTT, 2001; CAMISÓN; 
VILLAR-LÓPEZ, 2010), ora à criação e apropriação (JOHNSON et al, 2008; TEECE, 
2010). Em segundo lugar, são propostas que ora incluem a estratégia no construto 
modelo de negócio (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002), ora a tratam como 
condicionante do desempenho e da vantagem competitiva (TEECE, 2010), ou ainda 
como um antecedente do modelo de negócio (CASADESUS-MASANELL; RICART, 
2010). Em terceiro, são propostas que ora focam numa perspectiva mais dinâmica 
(DEMIL; LECOQ, 2010; PLÉ et al, 2010; CASADESUS-MASANELL, RICART, 2010), 
ora numa perspectiva mais estática e descritiva (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; 
JOHNSON et al 2008), ou funcional e prescritiva (ROSENBLOOM; CHESBROUGH, 
2002; TEECE, 2010). E, em quarto, são propostas que apresentam controvérsias em 
relação ao papel da estratégia competitiva, ora alguns a apontam como antecedente 
(CASADESUS-MASANELL; RICART, 2010), ora como parte (CHESBROUGH; 
ROSENBLOOM, 2002) ou ainda como complementar a um modelo de negócio, seja 
para aumentar a sua performance (ZOTT; AMIT, 2007, 2008, 2013) ou promover a 
sustentabilidade da vantagem competitiva (TEECE, 2010).  

Estas variações remetem às seguintes questões:  

i) Por que as ênfases diferenciadas no tripé criação, configuração e apropriação do 
valor? Será que estes aspectos devem estar desconectados na análise de um 
modelo de negócio? 

ii) Por que algumas propostas adotam uma perspectiva dinâmica e outras são mais 
estáticas, de caráter prescritivo e funcional? Qual é a abordagem mais adequada 
para se pensar o construto modelo de negócio?  

iii) Por que a estratégia ora está incluída ora não em um modelo de negócio? Será a 
estratégia um condicionante ou um componente do modelo de negócio? 

iv) Por que algumas abordagens enfatizam a especificidade do contexto de um 
modelo de negócio e outras se baseiam numa visão mais genérica do construto? 
Será o modelo de negócio específico ao contexto da firma e, portanto, técnicas de 
pesquisa qualitativas ou métodos mistos (estudo de caso) são mais apropriadas 
para se pensar modelo de negócio? Ou é possível pensar em categorias gerais que 
permitam uma abordagem quantitativa do construto? 

A resposta a estas questões passa, em primeiro lugar, pela reunião de vários 
campos do conhecimento que possam contribuir na análise dos processos de 
criação, configuração e apropriação do valor. Do ponto de vista metodológico, é 
necessário adotar estratégias de pesquisa mais adequadas para se pensar o 
construto numa perspectiva prática e multinível, por meio da combinação de uma 
abordagem de processo  (LANGLEY, 1999; 2007; VAN DE VEN, 2007) e de prática 
(JARZABKOWSKI, 2004; RÉGNER, 2008) no tratamento de modelo de negócio. A 
partir daí é possível pensar o construto modelo de negócio numa perspectiva 
integrada do processo de criação, configuração e apropriação do valor, em que a 
mudança e o protagonismo dos agentes está presente e, por consequência, a 
estratégia da empresa entra como um importante ingrediente na definição e 
evolução de um modelo de negócio.  
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2. OBJETIVOS  

Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar os fatores de criação, 
configuração e apropriação do valor que compõem um modelo de negócio. A meta 
foi propor uma fundamentação teórica de modelos de negócio tendo como referência 
teorias ligadas ao campo do marketing, operações, estratégia, gestão da inovação, 
finanças e estudos organizacionais. 

Na consecução deste objetivo foram explorados os seguintes objetivos específicos: 

(1) identificar os fatores de criação de valor em um modelo de negócio.  

(2) identificar os fatores de configuração de valor em um modelo de negócio. 

(3) identificar os fatores de apropriação de valor em um modelo de negócio. 

(4) construir um framework integrado de modelo de negócio a partir dos fatores de 
criação, configuração e apropriação do valor. 

A partir de um framework integrado de teorias de valor, apresentado no item 3 a 
seguir, combinado com uma perspectiva metodológica baseada na abordagem de 
processo, foram identificados os fatores de criação, configuração e apropriação do 
valor em três casos selecionadas de empresas, apresentados no item 5. 

 

3. Fundamentos teóricos e metodológicos de Modelo de Negócio 

 

O construto modelo de negócio ainda não ganhou o status de teoria (LECOCQ; 
DEMIL; VENTURA, 2010; AREND, 2013). É um construto que ainda se situa no 
campo da prática. Parte disso se deve ao fato de que grande parte dos autores que 
tratam do tema não se preocupam em revelar os fundamentos teóricos e 
metodológicos dos modelos propostos. No modelo CANVAS, por exemplo, um dos 
mais reconhecidos pelo mercado, os autores não fazem menção às teorias que 
norteiam as dimensões propostas. 

A fundamentação teórica é parte importante no processo de consolidação de um 
programa de pesquisa, tal como definido por Lakatos (1969), ou seja, um programa 
baseado num núcleo duro de teorias que partilham de algumas pressuposições 
fundamentais e na proteção de um cinturão de hipóteses auxiliares utilizadas para 
consolidar a fase experimental (LECOCQ; DEMIL; VENTURA, 2010).  

Todavia, conforme destacam Lecocq et al (2010), já há indícios de um programa de 
pesquisa em modelo de negócios, posto que há uma série de pressupostos do 
núcleo duro que o diferenciam do campo das teorias de estratégia e organização 
industrial (PORTER, 1985; SCHERER; ROSS, 1990), e mesmo das visões baseadas 
em recursos, onde se incluem tanto a VBR quanto capacidades dinâmicas (TEECE 
et al, 1997).  

De acordo com categorização proposta por Morris, Schindehuttle e Allen (2005), as 
várias definições de modelos de negócio giram em torno de três perspectivas 
teóricas: econômica, operacional e estratégica. Estas três perspectivas seguem 
uma ordem hierárquica. A econômica situa-se no nível mais rudimentar, onde o 
modelo de negócio inclui apenas variáveis econômicas (fontes de receita, 
metodologias de precificação, estruturas de custo, margens e volumes esperados de 
produção e vendas). A perspectiva operacional representa um nível intermediário e 
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incorpora variáveis relativas aos processos internos e infra-estrutura que permitem a 
firma criar valor, como: métodos de produção e entrega de serviços, processos 
administrativos, fluxos de recursos, gestão do conhecimento e fluxos logísticos. Num 
nível superior, a perspectiva estratégica inclui variáveis relativas ao posicionamento 
estratégico e sustentabilidade da vantagem competitiva, limites organizacionais e 
interações estratégicas com outros agentes, e oportunidades de crescimento. São 
variáveis que envolvem decisões quanto à identificação dos stakeholders, criação de 
valor, diferenciação, visões, valores, redes e alianças. 

A visão integrada proposta por Morris et al (2005) se consolida nos autores de 
referência ao longo da década de 2010. Neste período nota-se que tanto elementos 
econômicos quanto operacionais e estratégicos passam a estar presentes no 
construto modelo de negócio. A partir daí há um esforço crescente de 
fundamentação teórica, notadamente nos modelos RCOV e NICE, proposições que 
nascem de uma abordagem teórica explícita. O modelo RCOV (DEMIL; LECOCQ, 
2010) tem suas raízes na Visão Baseada em Recursos (PENROSE, 1959; BARNEY, 
1991), visão esta que também está presente no modelo NICE (AMIT; ZOTT, 2001; 
ZOTT; AMIT, 2010). Além da VBR, o modelo NICE reúne as contribuições de quatro 
teorias adicionais para explicar a criação de valor: cadeia de valor (PORTER, 1985; 
STABELL; FJELDSTAD, 1998); inovação (SCHUMPETER, 1934); redes (DYER; 
SINGH, 1998; GULATI et al, 2000); e custos de transação (COASE, 1937; 
WILLIAMSON, 1991). 

Segundo Lecocq et al (2010), a principal diferença entre o programa de pesquisa de 
modelo de negócio e as áreas correlatas de pesquisa (estratégia, organização 
industrial e a VBR) é uma visão mais concreta e ampla de estratégia. De um lado, o 
foco em modelo de negócio está menos orientado para vantagem competitiva, como 
é em estratégia, e mais para receita e custo. A geração de valor e renda é mais 
importante que a construção da vantagem competitiva. De outro, os fatores internos 
à firma, normalmente negligenciados pela teoria de organização industrial, são 
fundamentais em modelo de negócio. Há uma visão ativista e empreendedora da 
organização em relação ao ambiente. Todavia, ao contrário das visões baseadas 
em recursos, em que recursos e fatores internos são a fonte de performance, 
independente do produto oferecido, em modelo de negócio produto e serviços são 
inseparáveis da arquitetura organizacional, que inclui recursos, operações e 
atividades. Além disso, o programa de modelo de negócio não especifica um nível 
de análise pois está focado no processo de criação e captura do valor, o que permite 
pensar em múltiplos atores, não só a firma, mas também clientes e redes de 
parceiros, e nas relações entre eles. 

Esta delimitação inicial do programa de pesquisa em modelo de negócio apontado 
por Lecocq et al (2010) aponta uma perspectiva prática (foco nos agentes) e 
multinível (múltiplos atores se interrelacionam) fundamental no avanço da 
fundamentação teórica e metodológica do construto. Nesse sentido, questiona-se: 
como abordar o construto modelo de negócio nesta perspectiva prática e multinível? 

A principal proposição defendida neste projeto é que o construto modelo de negócio 
deve ser pensado a partir do processo de criação, configuração e apropriação do 
valor. A reunião destes três aspectos proporciona uma visão do construto na sua 
amplitude, permitindo pensar tanto os aspectos organizacionais internos quanto 
externos que contribuem para a solução do problema de um modelo de negócio, que 
é a criação, configuração e apropriação do valor. 
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Esta visão ampla e integrada das dimensões de modelo de negócio aponta para um 
desafio tanto de cunho teórico quanto metodológico e analítico. Do ponto de vista 
teórico, é necessário reunir vários campos do conhecimento que possam contribuir 
na análise dos processos de criação, configuração e apropriação do valor. Do ponto 
de vista metodológico, é necessário adotar estratégias de pesquisa mais adequadas 
para se pensar o construto numa perspectiva prática e multinível. 

No artigo seminal de Amit e Zott (2001) identifica-se uma série de aspectos tanto da 
criação quanto configuração e apropriação do valor, e, sobretudo, uma 
fundamentação teórica já de caráter multidisciplinar. Conforme destacam Zott e Amitt 
(2010, 2013), o construto modelo de negócio é multidisciplinar e como tal deve 
incorporar várias perspectivas teóricas. Em artigo recente, os autores acenam para a 
inclusão de novas teorias ao programa de pesquisa de modelos de negócio, como 
formas organizacionais, inspirada nas visões da ecologia organizacional 
(ROMANELLI, 1991; McKENDRICK; CAROLL, 2001; ALDRICH; RUEFF, 2006), e 
ecossistema de negócios (MOORE, 1996; PIERCE, 2008). 

A proposta desta pesquisa consiste em avançar nesta fundamentação incluindo 
aspectos já desenvolvidos em outros campos, como empreendedorismo, marketing, 
estudos organizacionais, gestão de operações, logística, estratégia, gestão da 
inovação e finanças. Além disso, busca-se uma abordagem metodológica que capte 
a dinâmica de modelos de negócios. 

Grande parte das dimensões propostas nos modelos teóricos aqui apresentados 
estão baseadas numa perspectiva estática e descritiva. São dimensões que captam 
o resultado final desse processo, ou seja, o valor criado (e não o processo de 
criação); a arquitetura do valor (e não o processo de configuração do valor); e o 
valor apropriado (e não o processo de apropriação do valor).  

O modelo RCOV de Demil e Lecoq (2010) é notadamente contributivo para esta 
perspectiva de processo, porque é dinâmico, indicando como mudanças, quer sejam 
desejadas ou emergentes, podem alterar de forma positiva ou negativa a 
consistência do modelo existente. Todavia é uma proposta que capta apenas parte 
deste processo, baseia-se essencialmente no processo de configuração do valor. 
Falta aqui incluir a perspectiva externa do processo de criação de valor e, 
principalmente, incluir os agentes nesse processo. Nesse sentido, o modelo 
customer-integrated de Plé et al (2010), avança quando se inclui o cliente na 
dinâmica de um modelo de negócio. 

Além das várias perspectivas conceituais, as definições de modelos de negócio 
envolvem distintas perspectivas metodológicas, ora se referem a uma arquitetura, 
design, padrão, plano, método, assumption ou statement (MORRIS et al, 2005).  

A proposta metodológica desta pesquisa para o construto modelo de negócio 
envolve dois pilares. De um lado, adota-se aqui uma perspectiva de estratégia como 
prática (JARZABKOWSKI, 2004; RÉGNER, 2008), onde os modelos de negócio são 
vistos como modelos experimentais, tendo em vista o protagonismo dos gestores na 
definição e mudança de um modelo de negócio (BADEN-FULLER; MORGAN, 2010). 
De outro, adota-se aqui uma perspectiva de processo (VAN DE VEN, 2007). 
Portanto, utiliza-se aqui uma estrutura baseada numa perspectiva temporal de 
eventos e atividades, onde o papel dos atores tem extrema relevância no processo 
decisório de construção de um modelo de negócio. 
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Enfim, é possível avançar na fundamentação teórica de modelos de negócio tendo 
como referência as teorias ligadas ao campo do marketing, operações, estratégia, 
gestão da inovação, finanças e estudos organizacionais. 

A combinação destas abordagens em que as etapas de criação, configuração e 
apropriação do valor são pensadas de forma integrada e articulada no tempo e no 
espaço, delimita o campo de conhecimento de modelo de negócio, permitindo 
eliminar uma série de críticas e controvérsias em torno da unidade de análise em 
modelo de negócio e, ao mesmo tempo, abre espaço para uma série de avanços 
empíricos. 

Como será apresentado a seguir, nota-se na literatura de modelos de negócio uma 
série de contribuições nesse sentido, mas é preciso adicionar novas contribuições 
teóricas e, sobretudo, há ainda importantes lacunas no campo metodológico. 

 

3.1 Definições e dimensões de Modelos de Negócio: histórico evolutivo 

De acordo com levantamentos bibliométricos realizados sobre o construto modelo de 
negócio (MORRIS; SCHINDEHUTTLE; ALLEN, 2005; GHAZIANI; VENTRESCA, 
2005; ZOTT; AMIT; MASSA, 2011; COOMBES; NICHOLSON, 2013), o termo é 
bastante antigo, mas é a partir de meados da década de 1990 que a incidência do 
termo nas revistas acadêmicas aumenta significativamente, justamente com o 
advento da internet.  

Em levantamento feito por Ghaziani e Ventresca (2005), utilizando a base 
ABI/INFORM, entre 1975 e 1994 apenas 166 artigos publicados no período citaram 
o termo modelo de negócio. Entre 1995 e 2000 este número salta para 1.563 artigos. 
Posteriormente, Zott et al (2011), utilizando a base EBSCO, estendem o 
levantamento para o período entre 1975 e 2009 e encontram um total de 8.062 
artigos em que o termo modelo de negócio é citado nas revistas acadêmicas. 

Dentre os vários trabalhos acadêmicos voltados especificamente para a discussão 
de modelo de negócio, é possível identificar cronologicamente três grupos de 
autores:  

i) autores pioneiros (entre 1995 e 2005): desenvolvem as primeiras propostas 
conceituais e operacionais de modelos de negócio. 

ii) autores de referência (entre 2006 e 2010): consolidam uma proposta conceitual e 
um método de análise em uma tipologia. 

iii) autores contemporâneos (2011 em diante): buscam avançar no fundamento 
teórico e metodológico de modelos de negócio, ora aplicando os modelos de autores 
de referência; ora propondo novas dimensões a estes modelos, ou agrupando-as; ou 
então buscando desenvolver o construto a partir da aplicação em campos 
específicos, como o setor de serviços, ou mesmo refinando o construto a partir da 
discussão de aspectos específicos como a co-criação do valor, a servitização e a 
aplicação em modelos de negócio específicos, como é o caso dos modelos em rede. 

Conforme aponta a literatura de modelagem de sistemas (STERMAN, 2000), um 
modelo está sempre baseado num problema. No levantamento das várias definições 
e dimensões de modelo de negócio nota-se que as questões subjacentes a todas as 
propostas conceituais, seja dos autores pioneiros (Quadro 1) quanto os de 
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referência (Quadro 2) e os contemporâneos (Quadro 3), giram em torno do como 
criar, entregar e apropriar valor. 

 

Quadro 1. Definições e dimensões de modelos de negócio (MN): autores pioneiros 
(1998-2005) 

Autores Definição de MN Dimensões de MN 

Timmers 
(1998) 

Modelo de negócio envolve uma 
arquitetura do produto/serviço, um fluxo 
de informação,  uma descrição dos 
benefícios para todos os atores de 
negócio envolvidos, e uma descrição das 
fontes de receita. 

- Arquitetura: produto, serviço, fluxo de informação 
- Atores: papéis e benefícios potenciais. 
- Fontes de receita 

Hamel 
(2000) 

O modelo de negócio permite construir 
estratégias de geração de riqueza, na 
medida em que um velho modelo de 
negócio cessa a geração de riqueza é 
necessário definir um novo modelo. O 
potencial de geração de lucro de um 
modelo de negócio está relacionado à 
eficiência (benefícios ao consumidor 
superiores aos custos de produção), 
uniqueness em relação aos 
competidores; apropriateness 
(adequação dos componentes do modelo 
de negócio aos objetivos); aceleradores 
de lucro (garantia de monopólio, ajuste 
às condições de mercado e 
desenvolvimento de habilidades para 
capitalizar rapidamente) 

- Benefícios ao consumidor: lógica do consumidor 
(serviços, informação, dinâmica informacional e 
estrutura de preços); estratégia (objetivo, produtos e 
segmentos de mercado, diferenciação) 
- Configuração: recursos, habilidades e 
procedimentos utilizados no suporte a uma 
determinada estratégia. 
- Limites/fronteiras da firma: decisões relativas ao 
valor adicionado das redes externas (fornecedores, 
parceiros e alianças) 

Applegate 
(2000) 

Um modelo de negócio é simplesmente 
um "modelo", descreve a estrutura e as 
relações entre elementos estruturais e 
como estes respondem no mundo real. 
Um modelo serve para prever como o 
sistema responderá no mundo real se 
mudarmos a estrutura, relações e 
pressupostos. 

- Conceito: produtos e serviços oferecidos; 
estratégia de negócios, dinâmica competitiva, 
oportunidades de mercado e estratégia de 
dominância de mercado. 
- Capacidades: definidas pelo modelo de venda e 
comercialização, modelo de gestão, modelo de 
desenvolvimento e modelo de infraestrutura 
construído pelas pessoas, parceiros, estrutura 
organizacional e cultura.´ 
- Proposição de Valor: renda para os stakeholders, 
retorno para a organização, participação de 
mercado, marca e reputação, desempenho 
financeiro. 

Rappa 
(2000) 

Um modelo de negócio é o método que 
uma empresa tem para fazer negócios de 
forma sustentável, i.e., lucrativa. Revela o 
que uma empresa faz para criar valor, 
como ela está situada entre os parceiros 
na cadeia de valor e como se relaciona 
com os clientes a ponto de gerar receita 

- Criação de valor 
- Parceiros na cadeia de valor 
- Relacionamento com clientes 

Mahadevan 
(2000) 

Agrupamento dos fluxos organizacionais 
relacionados à criação e de valor e à 
receita da organização 

- Valor 
- Logística 
- Receita 

Afuah e 
Tucci (2001) 

Um método de como a firma gera receita - Atividades organizacionais concectadas 
- Valor do cliente 
- Capacidades 
- Escopo, 
- Preço, receita e sustentabilidade 

Amit e Zott 
(2001) 

Um template estrutural de design do 
conteúdo, estrutura e governança das 
transações de modo a criar valor a partir 
de oportunidades de negócio. 

- Design das transações (conteúdo, estrutura e 
governança) 
- Drivers de valor (novidade, complementaridade, 
eficiência, e lock-in) 

Weill e Vitale 
(2001) 

Um modelo de negócio virtual (e-
business) é uma descrição das regras e 

Regras 
Relações 
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relações entre os consumidores da firma, 
clientes, parceiros e fornecedores que 
identifica os fluxos principais de produto, 
informação e dinheiro, e os benefícios 
principais aos participantes 

Dubosson-
Torbay , 
Osterwalder 
e Pigneur 
(2002) 

Arquitetura de uma firma e sua rede de 
parceiros para criar, comercializar e 
entregar valor e capital relacional para 
um ou vários segmentos de clientes, a 
fim de gerar lucros e receitas 
sustentáveis. 

- Relacionamento com o cliente (sentir, servir e 
marca) 
-  Inovação de Produto (segmento de mercado, 
proposição de valor, capacidades) 
- Gestão de infra-estrutura (recursos oua tivos, 
atividades ou processos, rede de parceiros) 
- Aspectos financeiros (receita, lucro e custo) 

Morris, 
Schindehutte 
e Allen 
(2005) 

Um modelo de negócio deve responder a 
seis questões: como a firma cria valor; 
para quem ela cria valor; qual é a fonte 
de sua competência; como a firma se 
posiciona competitivamente; qual é a 
fonte de competência da firma; como ela 
faz dinheiro; qual o tempo, escopo e 
tamanho da ambição 
pessoal/investidores. 

- Componentes de oferta (como a firma cria valor) 
- Componentes do mercado de fatores (para quem 
ela cria valor) 
- Fatores de capacidades interna 
- Fatores de estratégia competitiva 
- Fatores econômicos 
- Componentes pessoais (investidores) 

Shafer, 
Smith e 
Linder 
(2005) 

Um modelo de negócio é a 
representação da lógica subjacente à 
firma e as escolhas estratégicas para 
criar e capturar valor dentro de uma rede 
de valor 

- Rede de valor 
- Proposta e criação de valor 
- Captura de valor 
- Escolhas estratégicas 

 

De acordo com Teece (2010), o modelo de negócio é criado para solucionar 
problemas relacionados à criação e captura do valor, problemas que, do ponto de 
vista da teoria econômica, o mercado deveria resolver por meio do mecanismo de 
preços. Todavia, na prática, é por meio de modelos de negócio que as empresas 
solucionam os problemas de mercado.  

Nota-se que nos trabalhos dos autores pioneiros esses três aspectos emergem em 
função dos desafios postos pelo e-business (TIMMERS, 1998; AMIT; ZOTT, 2001; 
WEILL; VITALE, 2001) e, de uma maneira mais ampla, das transformações 
ocorridas nas estruturas organizacionais com o avanço no uso da tecnologia da 
informação (VENKATRAMAN; HENDERSEN, 1998). A partir do avanço no uso da 
internet e da tecnologia da informação (TI), novas formas de comercializar 
(mercados virtuais) e de organizar (organizações virtuais) trazem à tona 
questionamentos sobre o modo tradicional de criar, configurar e apropriar valor.  

Conforme apontam Amit e Zott (2001), as transações realizadas via redes abertas, 
baseadas na infra-estrutura da internet, envolvem uma série de especificidades, tais 
como: i) alta conectividade; ii) importância da informação e das redes; iii) volume 
expressivo de pessoas e produtos, acessados de forma rápida e a um custo baixo; 
iv)  riqueza de detalhe e produndidade das informações que podem. Como 
resultado, inicia-se um processo de reflexão sobre os fundamentos téoricos da 
criação do valor em modelos de e-business (AMIT; ZOTT, 2001; CURRIE, 2004) e 
sobre a arquitetura das organizações virtuais (VENKATRAMAN; HENDERSEN, 
1998; MAHADEVAN, 2000).  

As mudanças proporcionadas pela TI se estendem a todas as organizações, 
levantando uma série de desafios em termos de arquitetura organizacional 
(VENKATRAMAN; HENDERSEN, 1998) bem como de estratégias geradoras de 
vantagens competitivas (HAMEL, 2000). Conforme destacam Venkatraman e 
Hendersen (1998), a virtualidade passa a ser aplicável a todas as organizações, 
inclusive as antigas empresas de setores tradicionais de manufatura.  
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Em outros termos, o modelo tradicional de criar, organizar e apropriar valor, 
consolidado numa série de práticas organizacionais e estratégias de 
comercialização, é posto em xeque. As estratégias, focadas na redução de custos, 
via downsizing, terceirização, dentre outros, se tornam um denominador comum das 
práticas de competição, dificultando uma diferenciação competitiva (HAMEL, 2000). 
Diferentemente da era industrial, onde a economia de escala fundamentava a 
captura do valor, na era da tecnologia da informação é possível explorar canais 
diversos, entregando novos serviços e novas informações, de forma customizada, 
sem necessariamente cobrar por estes. Múltiplas fontes de receita e mecanismos 
variados de apropriação do valor são desenvolvidos, como taxas de adesão, 
propaganda, patrocínio e compartilhamento de receita com parceiros de venda e de 
serviço. O impacto da tecnologia da informação se dá não apenas na estrutura da 
receita como também dos custos, o armazenamento nas nuvens (cloud computing), 
por exemplo, transforma custos fixos em custos variáveis (TEECE, 2010).  

Estas mudanças, conforme destaca Teece (2010) trazem à tona a face real do 
mercado, ou seja, os produtos não são concretos e estabelecidos a priori, os clientes 
demandam soluções e não apenas produtos. Em alguns casos, o mercado nem 
mesmo existe, como, por exemplo, quando se lança uma inovação radical. Nesse 
sentido, o modelo de negócio descreve a lógica para obter lucro e a forma como o 
empresário vai até o mercado. São características de uma economia de mercado 
que exigem o desenho de um modelo de negócio: i) o consumidor escolhe; ii) há 
custos de transação; iii) há heterogeneidade de consumidores e produtores; iv) há 
competição e inovação. 

É nesse cenário que se iniciam então, a partir de meados da primeira década deste 
século, uma série de esforços de sistematização de dimensões gerais de um modelo 
de negócio que seriam então a base para se pensar tanto os modelos tradicionais 
quanto os novos modelos de negócio que emergem no ambiente da internet. Estes 
esforços resultam em vários modelos teóricos para a identificação e desenho de um 
modelo de negócio. No âmbito dos trabalhos dos autores de referência (Quadro 2) 
destacam-se: o modelo CANVAS (OSTERWALDER, 2004; OSTERWALDER; 
PIGNEUR; TUCCI, 2005; OSTWERWALDER; PIGNEUR, 2010); o modelo RCOV 
(LECOCQ, DEMIL; WARNIER, 2006; DEMIL; LECOCQ, 2010); e o modelo NICE 
(AMIT; ZOTT, 2001; ZOTT, AMIT, 2010). 

 

Quadro 2. Definições e dimensões de modelos de negócio: autores de 
referência (2006-2010) 

Autores Definição de MN  Dimensões 

Ostwerwalder e 
Pigneur (2010) 

Um modelo de negócio 
fornece descrição 
genérica de como uma 
empresa cria, entrega e 
captura valor, de modo 
lucrativo 

- Proposta de valor; segmentos de clientes; 
relacionamento com clientes; canais; recursos; 
atividades-chave; rede de parceiros; estrutura de 
custos; fontes de receitas 

Warnier, Lecoq e 
Demil (2006); 
Demil e LeCoq 
(2010) 

Modelo de negócio é o 
conjunto de escolhas que 
uma empresa efetua para 
gerar receitas.  

- Recursos e competências 
- Estrutura Organizacional (interna e externa) 
- Valor/margem (definido pela estrutura de custos e 
receita) 

Chesbrough e 
Rosenbloom 
(2002); 
Chesbrough 
(2010) 

Um modelo de negócio é 
lógica heurística que 
conecta o potencial 
técnico com a realização 
do valor econômico 

- Segmento de mercado 
- Proposição de valor 
- Cadeia de valor 
- Estrutura de custo e lucro 
- Rede de valor 
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- Estratégia Competitiva 

Plé, Lecocq e 
Angot (2010) 

Uma consequência das 
escolhas feitas pela 
organização (seja de fins 
lucrativos ou não) para 
gerar receitas num 
sentido amplo, incluindo 
royalties, rendas, 
subsídios, etc) 

- Recursos e competências (incluindo o consumidor) 
- Proposição de valor (consumidor como base) 
- Organização interna e externa 
- Valor/margem (definido pela estrutura de custos e 
receita) 

Johnson, 
Christensen e 
Kagermann (2008) 

Um modelo de negócio 
consiste de quatro bloco 
de elementos 
interrelacionados que, em 
conjunto, criam e 
entregam valor: 
proposição de valor; 
fórmula de lucro (blueprint 
que define como uma 
empresa cria valor para si 
e para os clientes); 
recursos-chave; 
processos-chave. 

- proposição de valor ao cliente: trabalho realizado pela 
empresa para a solução de um problema fundamental 
do cliente numa dada situação. 
- Fórmula de lucro:  
i) modelo de receita: preço e volume (quantidade) 
ii) estrutura de custo: custos diretos, indiretos e 
economias de escala. 
iii) modelo de margem: contribuição necessária de 
cada transação para obter o lucro desejado. 
iv) velocidade dos recursos: velocidade necessária de 
giro de estoque, ativos fixos e outros e modo de 
utilização dos recursos para atender o volume e 
alcançar os lucros esperados. 
- recursos-chave: recursos tangíveis e intangíveis 
(pessoas, tecnologias, produtos, facilities, 
equipamentos, canais, e marca) que criam valor para a 
empresa e o cliente. 
- processos-chave: processos operacionais e 
administrativos (treinamento, desenvolvimento, 
manufatura, orçamento, planejamento, vendas e 
serviço) reproduzidos de maneira bem sucedida em 
larga escala, permitindo a entrega do valor.  

Teece (2010) Um modelo de negócio 
descreve a maneira pela 
qual o empresário entrega 
valor aos seus clientes, 
estimula-os a pagar pelo 
valor criado e converte 
estes pagamentos em 
lucro.  

- Tecnologia 
- Benefícios para o cliente 
- Segmento de mercado 
- Mecanismos de captura do valor 

Zott e Amit (2010) O modelo de negócio 
descreve o sistema de 
atividades 

interdependentes que são 
desempenhadas pela 
firma e pelos seus 
parceiros, e os 
mecanismos que 
articulam estas atividades 
na criação de valor. 

- Elementos de Design: conteúdo, estrutura e 
governança das transações (quais atividades deverão 
ser desempenhadas; como deverão ser articuladas e 
encadeadas; quem deverá desempenhá-las e onde) 
- Drivers de valor: novidade, lock-in, 
complementaridades e eficiência 

Camisón e Villar-
López (2010)  

Um modelo de negócio 
pode ser considerado 
como o padrão gerado 
pela empresa para 
organizar seus processos 

e tarefas com uma 
configuração específica 
de sua cadeia de valor 

- Estrutura organizacional 
- Grau de diversificação de produto/mercado 
- Gestão das atividades da cadeia de valor 

Casadesus-
Masanell e Ricart, 
2010 

Um modelo de negócio é 
o reflexo da estratégia da 
firma 

- Políticas 
- Ativos 
- Governança 

 

3.2 Templates de modelo de negócio: CANVAS, RCOV e NICE 
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O modelo CANVAS envolve nove dimensões de um modelo de negócio: i) 
proposição de valor; ii) segmentos de clientes; iii) relacionamento com clientes; iv) 
canais; v) recursos-chave; vi) atividades-chave; vii) rede de parceiros; viii) estrutura 
de custos; e ix) fontes de receitas. Como se pode observar na Figura 1 a seguir, 
juntos estes novos blocos podem ser agrupados em três aspectos: oferta 
(proposição de valor), clientes (segmentos, relacionamento e canais) e infraestrutura 
(atividades-chave e recursos-chave e rede de parceiros). Cada um destes aspectos 
responde às perguntas do tipo o que (oferta), para quem (clientes) e como (infra-
estrutura) e, por fim, o resultado financeiro (receita e custos).  

 

 

Figura 1. Modelo CANVAS . 

 

Fonte: Osterwalder (2004); Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005); Ostwerwalder e Pigneur 
(2010) 

 

O modelo RCOV (Figura 2) descreve o modelo de negócio a partir de quatro 
dimensões: i) recursos e competências; ii) organização interna e externa (atividades 
e relacionamentos estabelecidos com outras organizações); iii) proposição de valor 
que a empresa entrega aos clientes na forma de seus produtos e serviços; iv) 
volume e estrutura (de custos e receitas). 
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Figura 2: Modelo RCOV 

 

Fonte: Demil e Lecocq (2010, p.) 

A diferença entre o modelo RCOV e o CANVAS reside essencialmente no foco dado 
aos recursos e na perspectiva dinâmica. Enquanto no método CANVAS a 
proposição de valor ocupa um lugar central, no RCOV a proposição de valor é 
resultado de um processo dinâmico de articulação de recursos e competências. É 
um modelo baseado numa abordagem transformacional, na qual o modelo de 
negócio é considerado um conceito para tratar mudança, seja na organização ou no 
modelo em si. 

Como apontado por Teece (2010), o modelo de negócio reflete hipóteses sobre o 
que o consumidor quer, como eles querem, como o empresário deve se organizar 
para melhor atender essas necessidades, ser pago por isso e realizar lucro. Nesse 
sentido, novos modelos de negócio representam soluções provisórias para as 
necessidades dos usuários/clientes propostas por empreendedores/gerentes e é 
frequente o caso em que um modelo de negócio certo possa não ser aparente no 
início, e que aprendizado e ajustes sejam necessários. O autor propõe então cinco 
etapas no processo de desenho de um modelo de negócio: i) seleção das 
tecnologias e características embutidas nos produtos e serviços; ii) identificação dos 
benefícios do cliente a partir do consumo ou uso do produto ou serviço; iii) 
identificação do segmento de mercado-alvo; iv) confirmação das fontes de receita 
disponíveis; v) desenho dos mecanismos de captura do valor. Essas etapas seguem 
um ciclo recursivo que resulta na criação de valor para clientes, pagamentos 
atrativos (entice payments) e conversão de pagamentos em lucros (Figura 3). 
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Figura 3: Elementos de design de um modelo de negócio - Teece (2010) 

 

Fonte: Teece (2010, p. 173) 

 

Assim como Teece (2010), Chesbrough e Rosenbloom (2002) propõem um modelo 
conceitual baseado em funções, onde a proposição de valor envolve também uma 
base tecnológica. Segundo os autores, o modelo de negócio é o meio pelo qual se 
desvenda um valor latente de uma tecnologia, transformando-o em valor econômico 
(Figura 4). Nesse sentido, um modelo de negócio deve preencher as seguintes 
funções: i) articular a proposição de valor (ou seja, o valor criado pelos usuários por 
meio de uma oferta baseada na tecnologia); ii) identificar um segmento de mercado 
e especificar os mecanismos de geração da receita; iii) definir a estrutura da cadeia 
de valor dentro da firma necessária para criar e distribuir o produto ou serviço 
ofertado bem como determinar os ativos complementares necessários para suportar 
a posição da firma nesta cadeia de valor; iv) estimar a estrutura de custo e o lucro 
potencial, dada a proposta de valor e a estrutura da cadeia de valor escolhida; v) 
descrever a posiçãod a firma dentro da rede de valor que conecta fornecedores e 
consumidroes, incluindo os potenciais competidores e parceiros; vi) formular a 
estratégia competitiva que permitirá à firma uma vantagem frente aos rivais. 

 

3) Identificar segmentos 

de mercado  

1) Selecionar tecnologias e 
características embutidas nos 

produtos/serviços 

Criação de Valor para Clientes, e 

Converter Pagamentos em Lucros 

5) Definir 
mecanismos para 

captura do valor 

4) Definir mecanismos para 

configuração do valor 

2) Determinar benefícios 
ao cliente a partir do 

consumo/utilização e 

produto/serviço 
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Figura 4. Modelo de Negócio - Mediador entre os Domínios Técnicos e 
Econômicos 

 

Fonte: Chesbrough e Rosenbloom (2002, p. 536) 

 

Ao contrário dos modelos anteriores, cujo foco está na proposta de valor, expressa 
nos produtos ou serviços, e nos recursos, atividades e processos necessários à 
criação ou entrega do valor, o modelo NICE (Figura 5) está focado na transação. É 
um template que descreve o modelo de negócio a partir do sistema de atividades 
que dá sustentação aos drivers dominantes de criação de valor, que são: novidade, 
lock-in, complementariedades e eficiência (AMIT; ZOTT, 2001; ZOTT; AMIT, 2010). 
O sistema de atividades varia conforme o driver de valor, mas em linhas gerais é 
composto pelo conteúdo das atividades, pelas formas de articulação destas 
atividades (estruturas) e o modo de governança destas atividades.  

 

 
 Figura 5. Modelo NICE - criação de valor. 

 
Fonte: Amit e Zott (2001, p. 504) 
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A ênfase nas atividades e na estrutura organizacional também está presente na 
proposta conceitual e operacional de modelo de negócio de Camisón e Villar-López 
(2010). Segundo os autores, o modelo de receita não faz parte de um modelo de 
negócio, apenas refere-se aos meios específicos pelos quais um modelo de negócio 
facilita a geração de riqueza. Inspirados na RBV, os autores propõem uma 
operacionalização do construto modelo de negócio que inclui o grau de formalização 
e centralização, o grau de diversificação dos produtos e mercados e o grau de 
integração ou cooperação da cadeia de valor. 

Além destas propostas conceituais e operacionais, vale destacar dois modelos 
adicionais: o modelo integrado ao consumidor - CIBMs (Figura 6) proposto por Plé et 
al (2010), uma variação do modelo RCOV, onde o cliente é visto como recurso e 
assume papel central na definição de um modelo de negócio; e o modelo proposto 
por Johnson et al (2008), uma variação do modelo RCOV (Figura 7), com uma 
ênfase maior em processos e na forma como os recursos são utilizados para garantir 
economia de escala e um rápido retorno do investimento;  

 
Figura 6. Modelo de Negócio integrado ao Consumidor (Customer-Integrated 
Business Model - CIBMs). 

 

Fonte: Plé et al (2010) 
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Figura 7. Elementos de um modelo de negócio de sucesso - Johnson et al 
(2008) 

 

Fonte: Johnson et al (2008) 

Estes modelos de referência na análise de modelos de negócio são, conforme 
definido por Baden-Fuller e Morgan (2010), modelos em escala (scale models), ou 
seja, são representações simplificadas, cópias representativas de coisas. Todavia, 
há uma série de modelos do tipo funcionalista, baseados em estudos de caso, ou 
ainda modelos de tipo ideal, que são uma composição de tipos derivados de 
conceitos (tipologia) e tipos derivados de observação empírica (taxonomia).  

Grande parte dos estudos dos autores contemporâneos podem ser considerados 
como tipos ideais (Quadro 3). São estudos voltados para responder questões 
específicas relacionadas à criação de valor, refinando o construto a partir da 
discussão de aspectos específicos como a co-criação do valor (VARGO et al, 2008; 
ARIKKA-STENROOS; JAAKKOLA, 2012; DJELASSI; DECOOPMAN, 2013) e a 
inovação em modelos de negócio (SORESCU et al, 2011), ou então voltados para o 
desenvolvimento do construto a partir da aplicação em campos específicos, como o 
setor de serviços (WIRTZ; EHRET, 2013; STORBACKA; WINDAHL; NENONEN; 
SALONEN, 2013), ou mesmo a servitização (BARQUET et al, 2013) e o 
desenvolvimento de negócios em rede (FRANKENBERGER et al, 2013; PALO; 
TÄHTINEN, 2013). 
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Quadro 3. Definições e dimensões de modelos de negócio: autores 
contemporâneos (2011-2013) 

Autores Definições Dimensões 

SORESCU, FRAMBACH, 
SINGH, RANGASWAMY,  
BRIDGES, 2011) 

Sistema de atividades (ZOTT; 
AMIT, 2010) 

 

STORBACKA; WINDAHL; 
NENONEN; SALONEN, 2013 

Modelo de negócio orientado a 
soluções baseado numa 
abordagem de processo onde 
as soluções são definidas ao 
longo de processo de 
longitudinal e relacional. 
Clientes, ofertas, operações e 
organização são vistos como 
um continuum ao longo do qual 
a transformação do modelo de 
negócio se materializa. 

- Identificação e definição 
de oportunidades de 
criação de valor 

- Integração e 
customização de 
elementos de solução 

- Formas de suporte ao 
cliente durante a entrega 
da solução 

FRANKENBERGER et al, 
2013; PALO; TÄHTINEN, 2013 

Modelos de negócio aberto 
explicam a criação de valor e a 
captura de valor de uma firma 
focal 

- Atividades 
desempenhadas pela firma 
focal e seus parceiros  
(embeddedness relacional, 
estrutural e cognitiva) 

- Soluções para a 
centralidade do cliente  

- Desempenho da firma 

 

Os modelos de negócio aberto e a inovação em modelos de negócio presentes nos 
autores supracitados são elucidativas da dinâmica inerente ao construto de modelo 
de negócio, visão esta que tende a se consolidar nas abordagens contemporâneas. 
Conforme destacam Storbacka et al (2013), é menos importante identificar os 
elementos estáticos de um modelo de negócio, o foco deveria estar na dinâmica de 
como uma firma desenvolve seu modelo de negócio. 

 

3.1 Modelo de negócio: uma visão integrada do tripé de criação, 
configuração e apropriação do valor 

Como mencionado na literatura sobre sistemas de modelagem (STERMAN, 2000), 
um modelo é sempre baseado em um problema. No levantamento das muitas 
definições e dimensões de modelo de negócios, observou-se que as questões 
subjacentes a todas as propostas conceituais, seja dos autores pioneiros 
(TIMMERS, 1998; HAMEL, 2000; APPLEGATE, 2000; RAPPA, 2000; MARIA, 
2000; THAMIRIS; TUCCI, 2001; WEILL; VITALE, 2001; HEDMAN; KALLING, 2001, 
2003), autores de referência (OSTWERWALDER; PIGNEUR, 2010; DEMIL; LECOQ, 
2010; TEECE, 2010; ZOTT; AMIT, 2010; CASADESUS-MASANELL;E RICART, 
2010) ou os autores contemporâneos (MCGRATH, 2010; CAVALCANTE et al., 
2011; WIRTZ; EHRET, 2013; STORBACKA et al., 2013), todos estão focados 
em como criar, entregar e capturar valor. 

Com o crescente uso da tecnologia da informação (TI) e da internet, novas formas 
de vender (mercados virtuais) e estruturar (organizações virtuais) tem levantado 



 22 

questões sobre as formas tradicionais de criar, configurar e apropriar de 
valor. Múltiplas fontes de receitas e uma grande variedade de mecanismos de 
apropriação de valor estão sendo desenvolvidos, tais como taxas de adesão, 
publicidade, patrocínios e partilha de receitas com os parceiros de vendas e 
serviços. Os impactos da tecnologia da informação aparecem não só nas estruturas 
de receitas, mas também nos custos, como, por exemplo, a computação em nuvem 
e a transformação de custos fixos de armazenamento fixos em despesas variáveis 
(Teece, 2010). 

Tal como foi salientado por Teece (2010), estas tendências evidenciam a verdadeira 
face do mercado, ou seja, os produtos não são tangíveis, definidos a priori, os 
clientes querem soluções, não apenas mercadorias. Em alguns casos, o mercado 
pode nem mesmo existir, como é o caso de inovações radicais. Nesse sentido, o 
modelo de negócio descreve a lógica de obtenção de lucros e de como chegar ao 
mercado. Características de economia de mercado impõem os seguintes requisitos 
no design de modelo de negócio: i) o consumidor escolhe; ii) existem os custos de 
transação; iii) os consumidores e os fabricantes são heterogêneos; iv) existe 
concorrência e a inovação.  

Nessas situações as empresas não poderiam ser valoradas com base no seu 
desempenho passado, dado que não há precedentes. Modelos de negócios então 
parecem ser uma forma de materializar os lucros potenciais das empresas 
inovadoras (Da Silva e Trkman, 2014). 

Como apontado por Storbacka e Nenonen (2011), as empresas podem ativamente 
alterar configurações de mercado oferecendo a sua visão sobre como o mercado 
deve ser configurado, em termos dos meios de criação, design e captura do valor. 

O conceito defendido nesta pesquisa é que o modelo de negócio é a resposta que 
as empresas encontram para o problema da criação, configuração e apropriação do 
valor. Para dar conta de todos esses aspectos do modelo de negócio, diversas áreas 
do conhecimento sobre valor são necessárias, tais como economia, marketing, 
gestão estratégica e configuração organizacional. 

  

Criação de valor 
Há diferentes concepções de valor, variando desde a visão da economia 
(economistas clássicos e neoclássicos), organização industrial, estratégia até a 
visão do marketing (PITELIS, 2009; GUMMERUS, 2013). Para os economistas 
clássicos o valor está relacionado ao trabalho dispendido na produção de um 
determinado produto (SMITH, 1776; MARX, 1867), enquanto para os neoclássicos a 
fonte do valor é a utilidade (Say, 1803). Posteriormente, economistas de 
organização industrial (BAIN, 1956; SCHERER; ROSS, 1990) adotaram uma 
combinação de custo de produção e utilidade, para eles valor é o resultado dos 
custos de oportunidade do produtor combinado com a disposição do consumidor 
para pagar. Esta combinação de valor sob a perspectiva da empresa e do cliente 
também é apresentada na literatura de gestão estratégica (Porter, 1985; Barney, 
1986). 

De acordo com Bowman e Ambrosini (2000, p. 4), valor é subjetivo, baseado em 
percepções dos clientes acerca da utilidade do produto ofertado, o que significa que 
"apenas quando um cliente percebe um excedente do consumidor superior pe que 
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ele irá adquirir determinado produto". Conforme definido por Pitelis (2009, p.1118), o 
valor no nível individual é “perceived worthiness of a subject matter to a socio-
economic agent that is exposed to and/or can make use of the subject matter in 
question ". 

A literatura de marketing tem muito a oferecer para a criação de valor do ponto de 
vista do cliente. Para os autores de marketing, a criação de valor está relacionada à 
forma como os clientes julgam o valor, seja numa perspectiva cognitiva de 
benefícios e sacrifícios (Zeithaml, 1988), ou de consequências do uso (Woodruff, 
1997) e os resultados de experiências dos consumidores (Hoolbrok, 1999). Lepak et 
al (2007, p. 180) sugerem que " value creation depends on the relative amount of 
value that is subjectively realized by a target user (or buyer) who is the focus of value 
creation ". 

Mas para a literatura de estratégia, o foco da criação de valor deve ser no nível 
organizacional, ou seja em atividades, produtos e serviços gerados pelas 
organizações,  que são percebidas como de valor por potenciais consumidores, 
fornecedores ou concorrentes (Pitelis, 2009, p. 1118). Nesta perspectiva, a visão 
baseada em recursos (RBV), especificamente a variante da criação de valor (Foss, 
1999), tem importantes contribuições. 

Como destacado por Foss (1999), a perspectiva de criação de valor na RBV baseia-
se na obra seminal de Penrose (1959) sobre o crescimento da empresa. Para 
Penrose (1959), a singularidade de cada empresa individual encontra-se na 
distinção entre os recursos e os serviços que podem ser obtidos de acordo com o 
uso (emprego) de cada recurso. São os serviços que os recursos podem gerar que 
são importantes para gerar desempenhos superiores das firmas, ou seja, é a forma 
como recursos e capacidades são combinados que proporciona vantagem 
competitiva. Nesse sentido, Bowman e Ambrosini (2000) propõem que recursos 
humanos, principalmente o trabalho empreendedor, é a fonte dos lucros diferenciais 
entre as empresas. 

A essência do trabalho empreendedor é saber como empregar os valores de uso 
dos recursos e insumos em geral para criar novos valores de uso. Esta habilidade de 
trabalho empreendedor consiste de uma "clara compreensão de uma oportunidade 
de negócio e saber como explorá-la". No entanto, esse comportamento 
empreendedor é resultado de elementos explícitos e tácitos, já que que não podem 
ser o resultado de uma estratégia deliberada (BOWMAN; AMBROSINI, 2000, p. 7), 
ou seja, um processo tácito, não conhecido inclusive pelos próprios 
empreendedores. 

Segundo Vargo e Lusch (2008), a empresa não pode entregar um valor, mas apenas 
oferecer proposições de valor. No entanto, tal como proposto por Lanning e Michaels 
(1988), um negócio é em si um sistema de entrega de valor e as empresas podem 
inovar em todos os elementos do sistema de negócios de modo a fornecer e 
comunicar uma proposta de valor superior. 

Mas o que é uma proposta de valor superior? Como identificar um valor superior? 

De acordo com Lanning e Michaels (1988), a proposta de valor é uma combinação 
de benefício e preço, o valor é igual a benefícios menos preço. Assim, um valor 
superior é definido comparativamente a alternativas concorrentes. 

A proposta de valor está no centro da definição do modelo de negócios. Para alguns 
autores na literatura de modelo de negócios, a valor proposição "descreve o pacote 
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de produtos e serviços que criam valor para um segmento específico do cliente" 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 28). Para outros, a proposição de valor é o 
trabalho realizado pela empresa para resolver um problema fundamental para um 
cliente em uma situação específica (JOHNSON et al., 2008). 

Conforme definido por Lanning e Michaels (1988, p. 3), é a "capacidade de entregar 
um valor superior a um amplo grupo de consumidores, e a um custo baixo em 
relação ao preço" que garante uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, 
capaz de gerar retorno e crescimento adequados. A este respeito, é interessante 
notar que os dois passos básicos na entrega de um valor superior são bastante 
próximos à construção de um modelo de negócio. O primeiro passo é escolher, de 
forma rigorosa e explícita, uma proposição de valor superior, ou seja, identificar qual 
é precisamente o benefício ou os benefícios e a que custo e preço serão oferecidos 
para o grupo de clientes. O segundo passo é difundir a proposição de valor em toda 
atividade da empresa, ou seja, identificar como cada elemento do sistema de 
negócios pode contribuir na oferta e comunicação do valor para o público 
alvo (LANNING; MICHAELS, 1988, p. 4). 

Mas identificar uma proposta de valor superior é a tarefa mais difícil. Como apontado 
por Anderson et al . (2006) há três tipos de proposição de valor: i) todos os 
benefícios; ii) pontos favoráveis de diferença; e iii) proposição de foco razoável. 
Pontos de diferença são "elementos que tornam a oferta do fornecedor superior ou 
inferior à segunda melhor alternativa". Pontos de paridade são "elementos com 
essencialmente o mesmo desempenho ou funcionalidade que aqueles da melhor 
alternativa". O foco razoável é uma combinação de um ou dois pontos de diferença e 
um ponto de paridade com os concorrentes, de modo que o ofertante pode 
concentrar os seus recursos na melhoria dos pontos de diferença e o cliente pode 
ter uma percepção de valor próxima à da melhor alternativa, e por isso é a 
proposição de mais sucesso, mas não é fácil de identificá-la. Normalmente envolve 
pesquisas de mercado para obter os insights necessários para construí-las 
(ANDERSON et al., 2006). 

Portanto, há uma grande quantidade de trabalho empreendedor na criação de valor, 
seja do ponto de vista da empresa, por meio do emprego dos valores de uso dos 
recursos para criar novos valores de uso (Bowman andAmbrosini, 2000), e do 
consumidor, identificando a percepção de valor do cliente para criar pontos de 
diferença e paridade (ANDERSON et al., 2006). 

Outro aspecto importante é que o processo de criação de valor se estende além do 
consumidor final, particularmente para transações B2B ou transações realizadas via 
plataformas (EISEMANN, 2007). Conforme definido por Bradenburg (1996), o valor é 
criado ao longo da cadeia produtiva, incluindo, portanto, três players: fornecedores, 
firmas e consumidores. Esta noção de um papel ativo e intercambiável de 
fornecedores e consumidores na criação de valor conduz a uma proposição de valor 
recíproca onde interações comunicativas entre empresas de rede e os consumidores 
é crítico (BALLANTYNE et al, 2011; FROW; PAYNE, 2011; VARGO, 
2011; TRUONG et al, 2012). 

Vários esforços na área de marketing já apontam para uma perspectiva ampla do 
valor, onde a proposição de valor sai de uma visão focada na oferta para uma lógica 
dominante de serviço, alinhada com a noção de co-criação do valor (VARGO; 
LUSCH, 2004), a qual é baseada tanto no valor dos produtos quanto das relações 
(GRONROOS, 1997, 2011; LINDGREEN; WHYNSTRA, 2005; LINDGREEN et al, 
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2012), inclusive com uma série de indicadores já desenvolvidos (EHRET; KASHYAP; 
WIRTZ, 2013).  

Isso significa que a compreensão do processo de criação de valor requer uma visão 
sistêmica que englobe todas as partes envolvidas no processo. Então, a criação de 
valor emana de duas fontes: a) bens e serviços e b) relação entre compradores e 
vendedores (LINDGREEN; WHYNSTRA, 2005). A combinação destas duas fontes 
de criação de valor é a base da proposição de valor na literatura recente de 
marketing. 

Vale a pena ressaltar que o valor criado por meio de relações externas já foi tratado 
exaustivamente na literatura de economia de rede (SHAPIRO; VARIAN, 1999). Em 
uma economia em rede a criação de valor a requer uma visão coletiva das 
organizações. Há pouco valor no isolamento (KATZ;E SHAPIRO, 1994), o que 
requer uma compreensão do ecossistema de negócios (IANSITI; LEVIEN, 2004). 

O valor de uma rede é proporcional ao número de usuários desta (VAZ et al, 
2013). Então, sob uma perspectiva de ecossistema de negócios, os 
desenvolvedores têm que pensar que um produto não apenas do ponto de vista do 
uso individual mas como uma plataforma, em que múltiplos produtos e serviços 
podem ser explorados, e os usuários se preocupam em analisar como os produtos 
se encaixam e se somam ao sistema de que fazem parte (Iansiti e Levien, 2004, p. 
9). 

As relações em um ecossistema de negócios aumentem o valor a partir de: ii) 
simplificação de tarefas de conexão entre os participantes da rede; ii) criação de 
novos produtos por parte de terceiros mais eficientes; iii) inovação e oportunidades 
de desenvolvimento de produtos oferecidades por uma variedade de terceiros; e iv) 
redução de riscos e condições incertas (IANSITI; LEVIEN, 2004). 

Além dos benefícios criados, é importante trabalhar os incentivos de clientes e 
parceiros, pois o valor criado e potencializado pela motivação dos clientes em 
efetuarem transações com recorrência e pelos incentivos que podem ser dados aos 
parceiros estratégicos no sentido de manter e aumentar o volume e qualidade das 
transações efetuadas (ITO et al, 2012). Dentre os mecanismos de incentivo 
destacam-se os programas de fidelidade, nos quais os clientes recebem 
recompensas, não necessariamente monetárias, pela lealdade na utilização de 
serviços ou produtos da firma, ou mesmo mecanismos de customização, 
proporcionados pelos ambientes de e-business, que aumentam a lealdade do cliente 
(AMIT; ZOTT, 2001).  

Resumindo as contribuições teóricas da economia, organização industrial, marketing 
e literatura de estratégia na criação de valor, a seguinte definição orienta esta 
pesquisa: 

Definição 1. Criação de valor é o processo de descoberta e reconhecimento de 
oportunidades por meio de: i) identificação de uma proposição de valor superior , a 
partir da percepção de valor do consumidor, para criar pontos de diferença e 
paridade em relação aos competidores; ii) uso e exploração dos recursos internos e 
capacidades da firma para criar novos valores de uso, baseado numa proposição de 
valor superior; iii) análise do contexto do ecossistema de negócio e identificação dos 
potenciais consumidores e parceiros que contribuirão na criação do valor. 

Este processo de criação de valor depende fundamentalmente de um 
comportamento empreendedor, mas é iterativo e envolve relacionamentos de 
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negócio dentro de uma rede de valor. Vários autores de modelo de negócio 
associam a criação de valor a produtos e serviços oferecidos, bem como recursos, 
atividades e parceiros. Para Demil e Lecoq (2010), é a maneira como os recursos 
são combinados e as relações de parceiros são estruturadas que embasa a 
proposição de valor. A propósito, como afirmado por Vargo (2011), todos os atores 
precisam ser vistos como integradores de recurso em um sistemas compartilhado de 
troca (ecossistemas de serviço ou mercados). Mas como explicar a forma como os 
recursos são combinados de modo a criar valor? Como parceiros fazem parte de um 
processo de desenvolvimento de recursos?  

A resposta a esta pergunta encontra-se na discussão de configuração de valor. 

 

Configuração de valor 
A configuração de valor é quase inexplorada na literatura de modelo de 
negócios. Grande parte dos autores associa o modelo de negócios apenas a criação 
de valor e captura. Mas existem algumas definições de modelos de negócios onde o 
construto em si é associado com a configuração de valor, tais como Amit Zott (2001) 
e Camisón e Villar-López (2010). 

Baseado na perspectiva de custos de transação, o modelo NICE de Amit e Zott 
(2001, p. 511) define um modelo de negócio pela estrutura, conteúdo e governança 
das transações entre a empresa focal e seus parceiros de troca. É um template que 
descreve o modelo de negócio a partir do sistema de atividades que sustentam os 
drivers fundamentais de criação de valor: novidade, lock-in, complementaridades e 
eficiência (Amit e Zott, 2001; Zott e Amit, 2010). O sistema de atividade varia de 
acordo com o driver de valor, mas geralmente consiste no conteúdo das atividades, 
nas maneiras em que estas atividades (estruturas) estão ligadas entre si, e no 
modelo de governança para essas atividades. 

Esta ênfase nas atividades e estrutura organizacional também é encontrada no 
modelo conceitual e operacional proposto por Camisón e Villar-López (2010). De 
acordo com estes autores, o modelo de receitas não faz parte de um modelo de 
negócio, mas apenas refere-se aos meios específicos através dos quais um modelo 
de negócio gera riqueza. Inspirado pela RBV, os autores definem um modelo de 
negócio em três dimensões básicas: i) estrutura organizacional; ii) o grau de 
diversificação (produto/setor do mercado); e iii) gestão das atividades da cadeia de 
valor (integração vertical vs cooperação). 

Para alguns autores de modelo de negócio a configuração de valor refere-se 
essencialmente a cadeia de valor (Osterwalder e Pigneur, 2010). Conforme definem 
Osterwalder e Pigneur (2004, p. 86), a configuração do valor descreve o arranjo de 
uma ou várias atividades (baseadas em recursos e capacidades e desempenhadas 
por atores) com o objetivo de prover a proposição de valor.  

A configuração da cadeia de valor é fundamental na análise da criação do valor, pois 
conforme definido por Porter (1985), a cadeia de valor desagrega uma empresa em 
suas atividades estrategicamente relevantes, a fim de compreender o 
comportamento dos custos e as fontes de diferenciação existentes e potenciais. 

Aqui nesta pesquisa propõe-se que a configuração de valor pode ser fundamentada 
em recursos e atividades e na forma peculiar de articulá-los de acordo com a 
estrutura organizacional e a governança das transações. Nesse sentido, a 
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configuração de valor baseia-se em: i) teoria da configuração de cadeia de valor 
(Porter, 1985; Stabell e Fjeldstad, 1998); ii) teorias de configuração organizacional, 
que descrevem os mecanismos de coordenação da estrutura organizacional e como 
a estrutura está relacionada ao ambiente e à estratégia (Miles e Snow, 
1978; Mintzberg, 1979; Miller, 1986); iii) teoria de estrutura de governança, que 
relaciona a forma organizacional organização com os custos de transação 
(Williamson, 1991; Menard, 2002). 

A configuração da cadeia de valor é fundamentada na visão baseada em atividade, 
no âmbito da estratégia, ou seja, nos arranjos internos de atividades e na adequação 
destas às interações externa (Johansson e Jonsson, 2012). A configuração da 
cadeia de valor é crucial para a análise da criação de valor, porque, conforme 
definido por Porter (1985), destrincha a empresa nas suas atividades 
estrategicamente relevantes para compreender o comportamento dos custos e das 
fontes de vantagens competitivas, sejam as atuais ou potenciais. 

De acordo com Porter (1985), existem cinco atividades primárias genéricas (logística 
interna; operações; logística externa; marketing e vendas; serviço) e quatro 
atividades de apoio genérico da cadeia de valor (aquisição, desenvolvimento de 
tecnologia, gestão de recursos humanos e infra-estrutura da empresa). No entanto, 
tal como proposto por Stabell e Fjeldstad (1998), as atividades relevantes variam de 
acordo com três configurações de tecnologias e lógicas de criação: cadeia de valor 
tradicional, loja de valor e rede de valor. 

Com base na tipologia de tecnologias proposta por Thompson (1967), Stabell e 
Fjeldstad (1998) propõem que a cadeia de valor tradicional definida por Porter 
(1985) é do tipo “sequenciada”, onde o valor é a partir da transformação de insumos 
em produtos, e as atividades genéricas são aquelas primárias e de apoio. Mas essa 
configuração não se aplica às actividades de serviços, onde o ciclo de 
transformação de insumos em produtos dependem fortemente do contato com os 
clientes. Por isso, os autores propõem mais duas modalidades de cadeia de valor 
mais dois: loja de valor e rede de valor.  

A configuração de loja de valor se baseia em uma tecnologia intensiva, onde a lógica 
de criação de valor baseia-se na resolução de um problema do cliente, de modo que 
as atividades variam de acordo com o problema a ser resolvido. A rede de valor 
baseia-se na mediação da tecnologia para articular clientes no espaço e no tempo; o 
valor está relacionado com a conexão de clientes, múltiplas e simultâneas atividades 
são desenvolvidas para promover essa conexão. 

Além destas cadeias de valor, estudos recentes sobre configurações de cadeia de 
valor identificam uma forma híbrida de configuração nos mercados industriais, 
chamada lógica de pacote, que baseia-se em oferecer projetos customizados 
(Johansson e Jonsson, 2012). 

Mas as atividades por si só não explicam a configuração de valor, tendo em vista 
que há variações entre as empresas. De acordo com as teorias de configuração 
organizacional, a forma como as organizações decidem organizar suas atividades 
está  relacionada a três aspectos: estratégia, objetivos e estruturas (Meyer et al, 
1993). 

Pesquisas de configuração em teoria organizacional inclui grupos de teóricos de 
estratégia e de estrutura, seja do campo de gestão estratégica ou teoria 
organizacional (SHORT et al, 2008). Téoricos de estratégia enfatizam como as 
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estratégias se adaptam ao ambiente, alguns focam na inovação e e na amplitude de 
linha de produto (Miles e Snow, 1978), outros, como Porter (1985) incluem 
dimensões de poder de mercado (participação de merrcado e barreiras à entrada).  

Para Miles e Snow (1978), existem quatro conjuntos de formas organizacionais: 
analíticos, defensores, prospectores e reatores. Para Porter (1985) existem quatro 
tipos genéricos de posicionamento estratégico: liderança em custo, diferenciação, 
foco em custo, e foco em diferenciação. Estratégias genéricas são identificadas com 
base apenas na estratégia competitiva sozinha e as formas organizacionais diferem 
não apenas em termos de estratégia, mas também em sua estrutura, tecnologia e 
processo decisório. “For example, prospectors pursue innovative strategies, adopt 
flexible structures, and use decentralized decision making. In contrast, defenders 
attempt to seal off part of the market, adopt efficient structures, and centralize 
decision making” (Short et al., 2008, p. 1058). 

Teóricos estruturais, como Mintzberg (1979) descrevem as organizações em termos 
de padronização, regras e regulação, comunicações formais e controles 
rígidos. Estas dimensões definem cinco tipos estruturais: estrutura simples; máquina 
burocrática, forma divisional e adocracia. 

Na tentativa de identificar e inter-relacionar pontos em comum entre teóricos de 
estratégia e de estrutura, Miller (1986) propõe que a configuração é determinada 
pela harmonia interna entre elementos de estratégia, estrutura e contexto 
(ambientes e indústrias). Segundo o autor, há semelhanças notáveis entre esses 
teóricos. De v teoria de estratégia competitiva, o autor sugere quatro grandes 
categorias de variáveis: diferenciação, liderança em custo, foco e parcimônia de 
ativo. De estrutura organizacional, o autor indica quatro tipos: estrutura simples, 
máquina burocrática, orânica e divisional. 

Outra discussão importante que pode agregar contribuições teóricas na reflexão 
sobre a configuração do valor se refere às estruturas das organizações virtuais, pois 
na medida em que são estruturas emergentes (DEJGAARD, 2001), criadas e 
construídas a partir da interação dialética entre as partes (firmas, departamentos, 
grupos e indivíduos) e os seus respectivos papéis, ela dá dicas importantes sobre o 
processo de configuração do valor. Conforme destaca Dejgaard (2001), a 
organização virtual nunca é totalmente desenvolvida, está sempre em processo de 
criação. As propriedades emergentes não podem ser explicadas pelo individualismo 
metodológico. Pelo contrário, exigem uma visão sistêmica, incluindo os vários atores 
(stakeholders) envolvidos no processo de configuração do valor. Empresas virtuais 
são constituídas por parceiros de negócios mutuamente benéfica e englobam 
tensões das partes interessadas (Lund, 2012). 

A forma como atividades e recursos são adquiridos é crucial para entender a 
configuração de valor. Comprar no mercado, fazer alianças ou organizar 
internamente (hierarquia) define diferenças substanciais entre modelos de negócio, 
tais como o modelo de negócio da Airbnb comparado aos modelos de negócio dos 
hotéis tradicionais. Sob esta perspectiva, a configuração de valor necessita do 
suporte teórico da teoria de estrutura de governança (Williamson, 1991; Menard, 
2002) para englobar os custos de transação relacionados a problemas de agência e 
parcerias de negócios, tais como: i) elaboração e negociação de contratos; b) 
medição e inspeção dos direitos de propriedade; c) monitoramento de 
desempenho; d) organização das atividades; iv) custos de adaptação ineficiente. 
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Resumindo as contribuições teóricas da cadeia de valor, teorias de configurações 
organizacionais e a teoria de estrutura de governança, temos a seguinte definição de 
configuração de valor: 

Definição 2. Configuração de valor é o processo de implementação das 
oportunidades por meio da articulação de recursos e atividades ao longo da cadeia 
de valor, estrutura organizacional e estrutura de governança. Inclui: i) descrição do 
mix de recursos necessários para a entrega eficiente e competitiva de uma 
proposição de valor superior; ii) descrição do fluxo de atividades (primárias e 
secundárias)  que sustentam a criação do valor; iii) descrição da distribuição de 
funções, níveis de formalização e centralização e mecanismos internos de 
coordenação; iv) definição dos limites organizacionais e tipos de governança ao 
longo da cadeia de valor (nível de integração vertical e horizontal). 

Uma vez que o valor é criado e configurado, como garantir a apropriação desse 
valor? Tal como foi salientado por Bowman e Ambrosini (2000, p. 5) o valor criado 
em um processo de produção só pode ser realizado quando o produto é 
comercializado, ou seja, quando o valor percebido pelos clientes se transforma em 
valor capturado pelos produtores. 

 Apropriação de valor 
Um bom modelo de negócio deve oferecer o maior valor e, ao mesmo tempo, 
capturar a maior proporção do valor que entrega (TEECE, 2010). De acordo com 
Hamel (2000), o potencial de geração de lucro de um modelo de negócio está 
relacionada à eficiência (benefícios para o consumidor maior que os custos de 
produção); singularidade, em comparação com os concorrentes; adequação 
(adaptação de componentes de modelo de negócio aos objetivos); aceleradores de 
lucro (garantia de monopólio, adaptação às condições de mercado e 
desenvolvimento de habilidades para a rápida capitalização). 

Na verdade, os fundamentos teóricos para apropriação de valor não têm sido 
explorados em profundidade pelos autores de modelo de negócio. Parte disso se 
deve ao fato de que a discussão da captura do valor ainda é incipiente (BOWMAN; 
AMBROSINI, 2000; PITELIS, 2012). Por outro lado, conforme destaca Pitelis (2012), 
a apropriação já está presente em parte na literatura de estratégia, por meio das 
barreiras de entrada.  

A apropriação em estratégia de negócios, seja na perspectiva dos recursos internos 
da RBV, ou na perspectiva das relações externas da Organização Industrial (OI) 
(Bowman & Ambrosini, 2000, p. 9), é um conceito relacionado à concorrência, 
disputas de controle sobre algo relevante, como "uma patente, um novo processo, 
uma organização única, bens de capital humanos especiais, localização". (Maia & 

Ryall, 2004, p. 1319), ou uma negociação (Bowman & Ambrosini, 2000). 

Na literatura de OI, captura de valor é explicada pela "rendas de monopólio”, dadas 
pelo potencial de criação de valor encapsulado nas curvas de custo e demanda 
(Pitelis, 2009, p.1119). As rendas de monopólio, expressas em preços acima do 
nível de concorrência perfeita, são definidas por barreiras de entrada de mercado 
como vantagens de custo (controle dos fatores de produção, métodos de produção 
de processo, equipamentos, qualificação da força de trabalho, capacidades 
gerenciais e assim por diante), economias de escala e as preferências dos 
consumidores para os produtos das empresas firmas estabelecidas (Bain, 
1956). Esta noção é apresentada também em autores de estratégia, como Porter 
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(1985), que inclui como determinante dos lucros não só a concorrência da empresa 
estabelecida com os concorrentes potenciais, mas também seu poder de 
negociação com clientes e fornecedores de recursos. 

Na perspectiva da RBV, criação e captura do valor são considerados como 
sinônimos (Bowman e Ambrosini, 2000). Um recurso é valioso se permite a uma 
empresa satisfazer as necessidades dos consumidores a custos mais baixos do que 
os concorrentes de uma forma que empresas concorrentes não são capazes de 
imitar estes recursos (Barney, 1991; Amit & Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993). A 
habilidade de apropriar equivale a ter a posse de alguma coisa valiosa para os 
outros e ofertada em quantidade limitada (MacDonald & Ryall, 2004, p. 1319). 

A ênfase da RBV é, portanto, na repartição das rendas, mas isso não assegura a 
apropriação. Na verade. o modelo tradicional de captura de valor, consolidado em 
um conjunto de práticas organizacionais e estratégias de vendas, é limitada. Em 
primeiro lugar, os determinantes da captura de valor são baseados em comparações 
que os clientes fazem entre o produto da empresa e produtos concorrentes 
alternativos. Numa economia em rede, a apropriação do valor requer uma gestão 
estratégica dos usuários (Eissinmann, 2008; Eisenman, Parker, & Van Alstyne, 
2011). Em contraste com a era industrial, onde as economias de escala sustentavam 
a captura de valor, na era da tecnologia de informação vários novos canais podem 
ser explorados, permitindo uma entrega personalizada de novos serviços e novas 
informações sem necessariamente cobrar por esta customização. Múltiplas fontes de 
receitas e uma grande variedade de mecanismos de apropriação de valor estão 
sendo desenvolvidos, tais como taxas de inscrição, publicidade, patrocínios e 
partilha de receitas com os parceiros de vendas e serviços. Os impactos da 
tecnologia da informação aparecem não só em estruturas de receitas, mas também 
nos custos, como por exemplo, o processamento e armazenamento de dados em 
nuvens, que transforma custos fixos em despesas variáveis (Teece, 2010). 

A fundamentação teórica de apropriação do valor necessita mais que uma visão de 
concorrência e poder de barganha, principalmente quando um item radicalmente 
novo é lançado, onde o mercado pode nem existir. Às vezes, as empresas têm que 
focar não apenas na captura de determinado valor exógeno, mas reinventar o valor 
(Massa et al., 2017). Em casos assim, a tecnologia tem apenas um valor latente 
(Chesbrough & Rosenbloom, 2002). 

Os lucros da inovação (Teece, 1986; Pisano, 2006) devem fazer parte da análise da 
apropriação de valor em modelos de negócios. Quando as empresas combinam a 
criação de valor centrada em inovação com estratégias de negócios que ressaltam 
as vantagens comparativas, liderança de custo e um espírito pioneiro do mercado, 
elas melhoram seu desempenho (zote & Amit, 2013; Chesbrough & Rosenbloom, 
2002). 

Como afirmado por Teece (1986, 2006), os inovadores muitas vezes não 
conseguem capturar os retornos econômicos em suas inovações, porque eles não 
têm uma gestão estratégica de ativos complementares, tais como ativos de 
comercialização e até mesmo fabricação. Uma empresa com um modelo de negócio 
baseado na inovação apenas sustenta seu monopólio inicial com estratégia 
adequada de integração vertical e posicionamento em ativos complementares, dado 
o regime de apropriabilidade. 

No entanto, tal como foi salientado por Pisano (2006), a apropriação de valor da 
inovação depende não só de ativos complementares. A escolha estratégica também 
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se estende ao regime de apropriabilidade. É possível atuar tanto no fortalecimento e 
enfraquecimento do regime de apropriabilidade. Exemplos emblemáticos são os 
casos de software aberto e outras formas de compartilhamento da propriedade 
intelectual. 

Na verdade, o foco exclusivo na apropriação de valor pode impedir a criação de 
valor. A este respeito, Pisano aponta “What is more interesting, keeping most of a 
pizza that is shrinking or a modest part of a growing pizza?” Nesse sentido,  as 
empresas devem considerar estratégias adicionais para criar e apropriar o valor da 
inovação focando na valorização de ativos e na vantagem arquitetural da cadeia 
produtiva. Como apontado por Jacobides et al. (2006), a complementaridade de 
ativos também deve ser analisada do ponto de vista da mobilidade, ou seja, qual a 
relevância dos ativos complementares na cadeia e como é fácil substituí-los. A este 
respeito, os autores propõem um conceito amplo de co-especialização que 
englobam a arquitetura de capacidades e ativos co-especializados tanto  no nível 
indústria quanto da empresa. A captura de valor é substituída pelo conceito de 
“vantagem arquitetural” (posição na cadeia de valor definida por capacidades 
superiores). 

Resumindo as contribuições teóricas de gestão estratégica e inovação à apropriação 
de valor, a definição de apropriação de valor proposta aqui é baseada não apenas 
em preço, mas também no regime de apropriabilidade. 

Definição 3.A apropriação do valor é um processo de captura do valor de 
consumidores e parceiros por meio da i) definição do modelo de venda de produtos 
e ou serviços, em comparação aos concorrentes (preços e barreiras de entrada); ii) 
gestão estratégica da rede de valor para apropriação da inovação, i.e. , uma visão 
estratégica dos ativos complementares, regime de apropriabilidade e vantagem 
arquitetural na cadeia de valor (complementariedade e flexibilidade de ativos e 
capacidades) . 

O quadro 4 a seguir resume todos os aspectos do valor discutido aqui e as teorias 
subjacentes a cada um deles. 
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Quadro 4. Definição, objetivo e fundamentação teórica dos processos de criação, configuração e apropriação do valor. 

 Criação do Valor Configuração do valor Apropriação do valor 
Definição Processo de descoberta e 

reconhecimento de oportunidades 

por meio da análise do ambiente, 
dos clientes, dos recursos, parceiros 
e capacidades da firma.  

Processo de implementação das oportunidades por meio 
da articulação de recursos e atividades na cadeia de valor 

e delimitação dos limites organizacionais (internos e 
externos) 

Processo de captura do valor por meio da definição 

do modelo de comercialização do produto/serviço em 
relação aos competidores; e definição dos critérios e 
escolhas de apropriação do valor da inovação. 

Objetivo - Identificação das necessidades dos 
clientes potenciais e benefícios 
associados aos produtos/serviços. 
- Identificação do interesse dos 
stakeholders 
- Identificação dos recursos, 

competências e habilidades  

- Descrição da combinação de recursos necessários à 
entrega eficiente e competitiva do valor. 
- Descrição do fluxo de atividades (primárias e 
secundárias) que fundamentam a criação do valor, seja na 
manufatura ou em serviços. 
- Descrição dos processos de produção e atendimento ao 
cliente 
 - Definição dos limites organizacionais e formas de 
governança ao longo da cadeia de valor  (grau de 
integração vertical e horizontal) 
- Descrição da distribuição de funções, grau de 
centralização e formalização e mecanismos de 
coordenação internos 

- definição das estratégias de precificação. 
- definição dos critérios de eficiência econômica e 
técnica 
(economias de escala) 
-definição das estratégias tecnológicas  

Resultado - Segmentação de mercado e grau 
de diversificação tecnológica e de 
mercado  
- Função de demanda: proposta de 
valor por segmento de clientes (base 
de mercado) 

- Função de produção (base tecnológica) 
- Estrutura Organizacional 
- Canais e Parcerias 
- Estrutura de Governança (contratos e mecanismos de 
incentivo) 

- Estrutura de custos 
- Estrutura de receita 
- Apropriação da inovação 

Fundamentação 
Teórica 

- Recursos e Competência 
- Criação e co-criação de valor  
- Inovação 

- Cadeia de valor  
- Gestão de operações/ Supply chain management  

-  Estrutura de Governança 
- Formas Organizacionais  

- Microeconomia e Economia da Estratégia (Barreiras 
de Entrada e Posicionamento Estratégico) 
- Gestão da Inovação e Estratégias Tecnológicas 

Fonte: elaboração própria 
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A combinação destas abordagens em que as etapas de criação, configuração e 
apropriação do valor são pensadas de forma integrada e articulada no tempo e no 
espaço, delimita o campo de conhecimento de modelo de negócio, permitindo 
eliminar uma série de críticas e controvérsias em torno da unidade de análise em 
modelo de negócio e, ao mesmo tempo, abre espaço para uma série de avanços 
empíricos. 

Em primeiro lugar, a unidade de análise de modelo de negócio é o próprio 
processo de criação, configuração e apropriação do valor. Em segundo lugar, 
estes processos se articulam a partir do posicionamento estratégico da empresa 
(Figura 8). Conforme apresentado a seguir, do ponto de vista metodológico, 
compreender a dinâmica inerente a cada processo e a articulação entre eles 
requer uma combinação entre abordagem de processo e estratégia como prática. 

 

Figura 8. Framework integrado de modelo de negócio do ponto de vista do 
tripé de criação, configuração e apropriação do valor 
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Esta pesquisa foi um estudo exploratório tendo em vista que consistiu numa 
descrição e compreensão de um determinado fenômeno (BLAIKIE, 2003), que, 
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neste caso, são os fatores de criação, configuração e apropriação do valor que 
compõem um modelo de negócio.  

A unidade de análise é o processo evolutivo da organização e, nesse sentido, o 
construto modelo de negócio é uma propriedade emergente da organização, 
presente em várias fases do ciclo de vida, seja na fase inicial de start-up, ou nas 
fases subsequentes de transformação e reconfiguração de recursos e 
capacidades (HELFAT; PETERAF, 2003). 

O desenvolvimento desta proposta de abordagem conceitual de modelos de 
negócio está baseado numa combinação da abordagem de estratégia como 
prática (WHITTINGTON, 2003; JARZABKOWSKI, 2004; FELDMAN; 
ORLIKOWSKI, 2011) com a abordagem de processos (VAN DE VEN, 2007; 
LANGLEY, 1999, 2007).  

A visão aqui defendida é que o modelo de negócio é uma heurística para o 
processo de criação, configuração e apropriação do valor, heurística esta 
orientada pela estratégia de negócio da firma. Todavia, é importante ressaltar que 
o modelo de negócio é a implementação da estratégia na prática. É o resultado de 
um conjunto de decisões relativas à criação, configuração e apropriação do valor, 
decisões estas que envolvem múltiplos agentes (firma, clientes e parceiros). Como 
tal, o modelo de negócio é uma estrutura emergente, resultado de um processo 
interativo entre agentes externos (consumidores e parceiros) e membros internos 
à firma. 
O pensamento de processo consiste essencialmente em considerar os fenômenos 
dinamicamente, ou seja, em termos de movimento, atividade, eventos, mudança e 
evolução temporal. Uma visão que consiste em compreender como e porque as 
coisas (pessoas, organizações, estratégias, ambiente) mudam, atuam e evoluem 
ao longo do tempo (LANGLEY, 2007).  

Nesse sentido, a estratégia como prática e a abordagem de processos são 
perspectivas metodológicas semelhantes, porém a primeira está mais focada no 
nível micro de atividades e práticas dos agentes, ao passo que processo pode ser 
aplicado em distintos níveis de análise (individual, organizacional, etc). 
(LANGLEY, 2007). 

A perspectiva de processos se justifica não somente pela necessidade de 
entender a sequência dos diversos eventos ao longo da trajetória da empresa, 
mas também por permitir compreender se tal mutação foi contínua, progressiva e 
automática, ou se de alguma forma foi determinada por eventos repentinos que a 
impeliram, de maneira conturbada, para o próximo degrau de seu contexto 
evolutivo (LANGLEY et al, 2007). 

Infere-se, portanto, ser esta perspectiva metodológica, baseada na abordagem de 
processo e seus aspectos evolutivos, mutativos e dinâmicos, consubstanciada na 
estratégia como prática, onde os diversos elementos organizacionais e artefatos 
se interconectam, capaz de fornecer insumos para a compreensão da dinâmica de 
configuração e reconfiguração de um modelo de negócio. É no desenrolar deste 
processo que a empresa vai identificando qual o valor a ser criado, quais serão as 
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atividades necessárias para a entrega deste valor e quais os mecanismos e 
estratégias necessários para a captura do valor. 

Mas, então, como analisar o processo de criação, configuração e captura do valor 
nesta perspectiva de processo e estratégia como prática? 

4.1 Abordagem de pesquisa 

 
Pela ótica de processo (PETTIGREW, 1992; LANGLEY, 1999), o modelo de 
negócio é um construto que deve ser analisado a partir do contexto, do ambiente e 
das interrelações com os vários atores que participam do processo. Por outro lado, 
do ponto de vista da estratégia como prática, o importante é analisar o papel de 
diferentes tipos de atores e atividades na formulação da estratégia (REGNÉR, 
2003). 

Essa combinação direcionou a análise para a adoção da teoria de processo 
dialético (VAN DE VEN; POOLE, 1995, VAN DE VEN, 2007), tendo em vista que 
essa permite a operação de múltiplas entidades em um modo construtivo de 
mudança, que gera novas e sem precedentes formas, e que em retrospectiva, são 
muitas vezes descontínuos e imprevisíveis distanciamentos do passado. 

Van de Ven e Poole (1995) propõem quatro teorias básicas que servem como 
tipos ideais para explicar o processo de desenvolvimento e mudança em 
organizações (VAN DE VEN, 2007): ciclo de vida, teleológico, dialético e 
evolucionário (Figura). De acordo Van de Ven, 2007, cada tipo ideal provê uma 
distinta e internamente consistente narrativa de processo de mudança em 
entidades organizacionais, operando em diferentes unidades de análise e 
representando um diferente modo de mudança. 

Duas dimensões podem ser utilizas para distinguir os quatro diferentes modelos 
de processos ilustrados na Figura 2: 

i) se a unidade de mudança envolve um ou mais entidades (entidades únicas, 
múltiplas entidades); i 

i) e se o modo de mudança é prescrito ou construído.  

De acordo com Van de Ven e Poole (1995), na dimensão modo de mudança, as 
teorias de processo de ciclo de vida e teleológica operam em entidades únicas, 
enquanto as teorias de processo evolucionária e dialética operam em múltiplas 
entidades. E na dimensão mecanismo gerador, as teorias de processo de ciclo de 
vida e evolucionária se desenvolvem em uma sequência prescrita a priori, 
enquanto que as teorias de processo teleológica e dialética operam em um modo 
construtivo de mudança, que gera novas e sem precedentes formas, e que em 
retrospectiva, são muitas vezes descontínuos e imprevisíveis distanciamentos do 
passado. 
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Figura 9. Teorias de processo de desenvolvimento e mudança 
organizacional 

 
Fonte: Van de Ven (2007 p.203). 

 

Nos modelos dialéticos de desenvolvimento, conflitos emergem entre entidades 
que defendem uma tese contrária e antítese que colidem para produzir uma 
síntese, que no tempo se torna a tese para o próximo ciclo de uma progressão 
dialética. A confrontação e o conflito entre agentes opostos geram esse ciclo 
dialético. A estabilidade e a mudança na teoria do processo dialético são 
explicadas pelo equilíbrio de poder relativo entre as forças opostas. A estabilidade 
é produzida por meio de lutas e acomodações partidárias, que mantêm o status 
quo entre as oposições. A mudança ocorre quando esses valores, forças ou 
eventos opostos ficam fora de equilíbrio. A força relativa, o poder ou a legitimidade 
de uma antítese podem surgir ou se mobilizar para um nível de força suficiente 
para derrubar a tese ou estado atual das coisas e produzir uma síntese, que então 
se torna a nova tese a medida que o processo dialético se recicla e continua (VAN 
DE VEN, 2007) 

Na Figura 3 a seguir é esquematizado o modelo analítico aqui proposto. O modelo 
de negócio sofre variações a partir de eventos relativos à criação, configuração e 
apropriação do valor ao longo do tempo. Estes eventos variam conforme a fase 
em que a empresa se encontra, se em estruturação, crescimento e expansão, ou 
estagnação. Nesse sentido, não há uma ordem pré-definida, ou uma dimensão 
central a partir da qual todos as demais dimensões de um modelo de negócio 
giram em torno. Ao longo do processo evolutivo da firma as dimensões se 
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manifestam e se renovam de acordo com as pressões do ambiente e 
experimentações promovidas pelos gestores.  

 
Figura 10. Processo de configuração e reconfiguração de modelos de 
negócio 

 
 

4.2 Coleta de dados 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, sendo a primeira relativa à 
fundamentação teórica de modelos de negócio, onde foi feita extensa pesquisa 
bibliográfica referente aos fundamentos teóricos de valor nas várias perspectivas 
(economia, empreendedorismo, marketing, estratégia). 

A segunda etapa consistiu na realização de pesquisa qualitativa onde foram 
coletados dados primários por meio de entrevistas realizadas com gestores e 
empresários. 

Vale ressaltar que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio da Plataforma Brasil (vide 
Apêndice) 

A etapa da coleta de dados na pesquisa qualitativa inclui estabelecer as fronteiras 
para o estudo, coletar informações por meio de observações, entrevistas, 
documentos e materiais visuais, bem como estabelecer o protocolo para o registro 
das informações (CRESWELL, 2010).  

No que tange especificamente à abordagem de processos, Langley (2007) pontua 
que o cenário analisado pode ser melhor compreendido a partir da coleta de 
dados longitudinais, com base em levantamentos históricos e observações em 
tempo real. De maneira complementar, Van de Ven (2007) acrescenta que essas 
informações podem ser coletadas por intermédio de entrevistas direcionadas a 
gerentes e funcionários que vivenciaram situações de mudança na organização, 
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bem como por meio de participações e observações diretas, visando à 
documentação das conversas e interações informais dos funcionários da empresa. 

Nesta pesquisa, o critério de definição do perfil dos entrevistados foi a vivência na 
etapa de constituição e ou mudança no modelo de negócio da organização. 

O questionário aplicado foi semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas, 
relativas aos fatores de criação, configuração e apropriação do valor identificados 
na pesquisa bibliográfica (vide Apêndice A). A elaboração do roteiro teve como 
referência autores no campo do marketing, operações, estratégia, gestão da 
inovação, finanças e estudos organizacionais (Quadro 4). A combinação destas 
abordagens em que as etapas de criação, configuração e apropriação do valor são 
pensadas de forma integrada e articulada no tempo e no espaço, delimita o campo 
de conhecimento de modelo de negócio, permitindo eliminar uma série de críticas 
e controvérsias em torno da unidade de análise em modelo de negócio e, ao 
mesmo tempo, abre espaço para uma série de avanços empíricos.  

Em consonância com as recomendações da abordagem processual 
(PETTIGREW, 1990), as entrevistas foram conduzidas por meio da análise da 
narrativa (RIESSMAN, 2005; PENTLAND, 1999; PENTLAND; FELDMAN, 2007). 

 

4.3 Perfil dos Entrevistados 

Em um estudo realizado por meio de entrevistas a questão da amostragem 
relaciona-se à decisão de quais pessoas entrevistarem, quais entrevistados terão 
um tratamento diferenciado, ou seja, com transcrição e interpretação (FLICK, 
2004).  

Segundo Patton (2002) não há regras para o tamanho da amostra em pesquisas 
qualitativas, o recomendado é que exista um número mínimo de participantes que 
respondam de maneira razoável ao problema de pesquisa. 

De acordo com Van de Ven (2007), quando se trata de pesquisa baseada na 
abordagem de processo, há duas possibilidades: escolher entre um número 
significativo de eventos (5 a 20) ou granularidade (precisão e detalhamento de 
eventos registrados durante um horizonte de tempo de um caso de estudo). Há 
um trade-off natural entre granularidade e duração temporal. A escolha está 
relacionada com a natureza do processo de mudança: granularidade para 
processos de curta duração e amplitude do horizonte temporal para processos de 
longa duração (VAN DE VEN, 2007, p. 213). 

Nesta pesquisa em especial, optamos pela granularidade, não só para 
compreender em profundida os casos como também porque são empresas jovens, 
uma delas com apenas 2 anos de existência.  

Para esta pesquisa selecionamos 3 empresas para estudo, sendo 5 entrevistados 
no total (Quadro 5). Os entrevistados por empresa foram escolhidos de maneira 
não probabilística e intencional. O critério de seleção das empresas foi o tempo de 
atuação na empresa e o conhecimento do tripé de sustentação de um modelo de 
negócio (criação, configuração e apropriação do valor), envolvendo, portanto, 
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atores de múltiplas áreas da empresa (marketing, operações, finanças). O objetivo 
é assegurar que a evolução do modelo de negócio seja compreendida com 
perspectivas diferentes sobre o assunto (EISENHARDT, K. M; GRAEBNER, 2007; 
VAN DE VEN, 2007).  

 

Quadro 5 – Empresas participantes da pesquisa e perfil dos entrevistados 

Empresa Setor 
(principal 
atividade) 

Tamanho Idade da 
empresa 

Entrevistado Cargo Formação 

1 E-
commerce 
(produtos 
pet shop) 

6000 
clientes/ 4 

funcionários 

2 anos Danilo Sócio-
gerente 

Administraçã
o de 

Empresas 

Silvio Sócio-
gerente 

Comunicação 
social com 

pós-
graduação 

em marketing 

2 Ingresso 
on-line 

250 clientes 
(1milhão de 

usuários)/ 47 
funcionários 

6 anos Juliana Coordenado
ra de RH 

Advogada/ 
psicóloga 

Fábio Head de 
marketing e 

Business 
Intelligence 

Engenheiro 
de produção 

3 Robotizaçã
o de 

Processos 

5 clientes (11 
funcionários) 

19 anos Mauro Sócio-
gerente 

Engenharia 
mecânica 

 

4.4 Técnica de Análise dos Dados 

 

A técnica de análise dos dados nesta pesquisa seguiu a combinação de 
abordagem proposta inicialmente, ou seja, abordagem de processo (perspectiva 
dialética) com a estratégia como prática, onde se pressupõe que o processo de 
construção do modelo de negócio se dá a partir do contexto, do ambiente e das 
interrelações com os vários atores que participam da formulação das estratégias 
de criação, configuração e apropriação do valor. Nesse sentido, adotou-se a 
técnica de análise da narrativa baseada na identificação de uma estrutura 
profunda da narrativa, que, conforme proposto por Pentland (1999), vai além do 
texto e da estória, ou seja, os mecanismos geradores do processo (estrutura que 
condiciona a estória/fábula). 

De acordo com Pentland (1999), em oposição à abordagem positivista da narrativa 
(ABBOTT, 1990;1992), a análise da narrativa deve sair do descritivo (estrutura 
superficial do texto ou discurso) para o explanatório (porque os eventos ocorrem) 
a partir da identificação de estórias que descrevem o processo que conecta causa 
e efeito. Os atores (suas identidades) e suas relações são importantes na 
compreensão do papel da estrutura e das redes de relações sociais no qual o 
processo em questão está imerso. 
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A análise da narrativa já é utilizada por alguns autores de modelos de negócio. 
Conforme define Doganova e Requiem (2009), o modelo de negócio conta como o 
valor é criado e compartilhado, funciona como um dispositivo de cálculo e de 
narrativa, consiste, portanto, de palavras e números. A componente narrativa 
justifica a seleção das entidades que serão consideradas. O componente de 
cálculo destaca e associa essas entidades para criar novas, que então são 
transformadas nos personagens da estória contada. 

Conforme proposto por Wallnofer e Hacklin (2013), o modelo de negócio é uma 
conta narrativa, uma forma de apresentação, explicação ou interpretação de 
elementos que dão significado à criação de oportunidades de negócio. É uma 
explanação sintética de um processo complexo e permite que seja endereçado de 
forma coerente a uma ampla audiência, principalmente investidores (DOGANOVA; 
REQUIEM, 2009).  

Os investidores anjo geralmente não esperam que as contas do modelo de 
negócio sejam  exatas ou completas. eles estão cientes da natureza dinâmica das 
contas do modelo de negócios, e sabem que os empresários muitas vezes 
enfrentam limitações cognitivas para dar sentido a uma oportunidade de negócio 
nestes estágios iniciais (WALLNOFER; HACKLIN, 2013). Na ausência de registros 
que comprovem os valores dos ativos e a sua rentabilidade, as contas narrativas 
permanecem, como artefatos valiosos para dar significado a criação de 
oportunidades de negócios e reduzir a incerteza inerente a empreendimentos 
empresariais (ALDRICH; FIOL, 1994; LOUNSBURY; GLYNN, 2001). Nesse 
sentido, de acordo com Perkmann e Spicer (2010), modelos de negócio devem ser 
vistos como artefatos que criam efeitos materiais, tais como convencer os 
investidores, articulando narrativas sobre como o valor pode ser extraído de 
tecnologias altamente incertas e muitas vezes ambíguas. 

 

4.4.1 Análise da Narrativa 

A heurística própria de cada firma na definição do seu modelo de negócio foi 
captada nessa pesquisa por meio da análise da narrativa temática (RIESSMAN, 
2005). De acordo com Riessman (2005), existem quatro modelos de análise da 
narrativa: temática, estrutural, interacional e performativa. A análise temática é 
focada no conteúdo do texto, o que é dito, mais do que como é dito, é que 
interessa. A linguagem é um recurso de interpretação da fala, e não um tópico da 
investigação. 

A análise de conteúdo da fala foi desenvolvida nesta pesquisa por meio de uma 
combinação de análise de conteúdo (FLORES, 1994) e construção de narrativa 
organizacional (RANDLES; LAASCH, 2015). Os procedimentos de análise de 
conteúdo foram aqueles propostos no modelo de Flores (1994), que inclui três 
etapas: a) redução dos dados; b) apresentação dos dados; e c) estabelecimento 
de conclusões a partir de inferências teóricas e empíricas. 

Na teoria narrativa a história é um modelo conceitual abstrato que envolve cinco 
elementos: sequência de eventos, atores focais, voz narrativa (participante-chave 
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ou stakeholder escolhido), quadro de referência canônico ou de avaliação, e 
indicadores de conteúdo ou contexto (PENTLAND, 1999, p. 712-13). Além dessa 
estrutura básica da narrativa, essa pesquisa adotou as seguintes etapas de uma 
análise da narrativa, conforme proposto por (FELDMAN et al, 2004): 

1. Estabelecer a linha da estória: lente interpretativa dos argumentos.  
2. Mapear oposições implícitas ou explícitas na estória: permite identificar o 

significado oculto dos argumentos (teoria implícita) 
3. Construir silogismos (argumentos na forma lógica) para explicitar os 

argumentos: permite identificar a lógica implícita na estória 
4. Codificação dos dados (estória, oposições e silogismos) 
5. Análise dos silogismos no contexto da estória ou do caso como um todo: ao 

olhar as estórias e os silogismos em conjunto é possível identificar “a 
receita”, seja para a mudança, sucesso, etc.  

Portanto, a análise da narrativa foi composta de duas fases. Inicialmente, 
identificou-se os aspectos principais de uma narrativa: i) atores focais; ii) voz da 
narrativa; iii) lente interpretativa da narrativa; iv) estrutura canônica e moral de 
referência; v) história; vi) metáforas e analogias; vii) contexto e vocabulários 
fabricados. Em seguida, buscou-se identificar as oposições implícitas na narrativa 
e a construção dos silogismos. 

A codificação dos dados (estória, oposições e silogismos) desenvolvida para cada 
empresa entrevistada está descrita no Apêndice B. 

Os atores focais são aqueles que participam da narrativa organizacional, que no 
caso desta pesquisa, incluíram predominantemente os sócios-fundadores ou 
gestores. A voz da narrativa consiste em descrever os atores focais em termos de 
formação e histórico profissional ou de negócios (vide Apêndice B) 

A lente interpretativa da narrativa adotada nesta pesquisa foi o tripé de criação, 
configuração e apropriação do valor. Essa lente orientou a identificação da 
estrutura canônica ou moral de referência, que consiste na identificação de valores 
ou o senso do que é apropriado implícita na narrativa.  

A identificação da estrutura canônica nesta pesquisa seguiu a orientação de três 
aspectos da narrativa: i) o valor criado; ii) o estágio atual, do ponto de vista do 
tripé de criação, configuração e apropriação do valor; iii) o desafio futuro, sob a 
ótica do tripé. 

Em relação às histórias, ou “estórias”, de acordo com Pentland e Feldman (2007), 
são modelos conceituais abstratos usados em explicações de dados observados.. 
São interpretações de ações que ocorreram numa sequência particular, 
fornecendo informações de como as coisas foram, como são e como deveriam ser 
(PENTLAND; FELDMAN, 2007).  

A história envolve, portanto, cronologia e eventos principais. Todavia, é um 
subconjunto da narrativa. Nos exemplos fornecidos por Feldman et al. (2004), a 
primeira etapa consiste no estabelecimento de uma “story line” (linha da estória) 
da narrativa, que funciona como uma lente interpretativa dos argumentos a linha 
da estória é traduzida em poucas palavras (de uma a três linhas, mais ou menos). 
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No caso desta pesquisa, a lente interpretativa esteve baseada no tripé de criação, 
configuração e apropriação do valor.  

Foi construída uma única linha da estória considerada a narrativa como um todo, 
obedecendo a questão de sequência temporal que, segundo Bruner (1990) e 
Pentland (1999) é uma das características de um texto narrativo. Para que isso 
fosse possível, foram seguidos alguns passos: 

i. Primeira leitura da narrativa transcrita por inteiro; 
ii. Reprodução do áudio da narrativa; 
iii. Segunda leitura da narrativa transcrita por inteiro, com grifos e anotações 

sobre os pontos principais que dão significado e que de fato caracterizam a 
estória contada; 

iv. Leitura dos grifos e das anotações feitas para esquematização e realização 
da redação; 

Após essa fase inicial da narrativa, prosseguiu-se então para a fase dois, que 
consistiu na análise dos fragmentos da narrativa propriamente dita. A análise 
incluiu: i) identificação dos eventos que marcam o processo de construção do 
modelo de negócio; ii) identificação do papel dos atores no processo decisório; iii) 
identificação de oposições, ou seja, dilemas do processo decisório; iv) 
identificação dos silogismos, ou seja, desfechos dos dilemas do processo 
decisório. 

A análise de narrativas permite identificar as várias conexões (explícitas ou não) 
que as pessoas fazem na execução de determinadas rotinas. (PENTLAND; 
FELDMAN, 2007). Analogamente, na narrativa do processo evolutivo do modelo 
de negócio é possível identificar as conexões que os empreendedores fazem na 
execução das estratégias de criação, configuração e apropriação do valor. 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa do ponto de vista desse 
processo dialético de construção do modelo de negócio, em que são identificados 
os eventos, o papel dos atores, os dilemas envolvidos e as soluções encontradas 
na busca para o problema da criação, configuração e apropriação do valor. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

Do ponto de vista da abordagem processual, Van de Ven (2007) afirma não existir 
um método específico e especialmente indicado para o tratamento de dados, mas 
cita Yin (2003) para elencar inúmeras possibilidades de técnicas a ser utilizadas 
na tratativa de dados temporais, entre as quais se destacam: a) criação de uma 
matriz de categorias; b) criação de fluxogramas para a apresentação dos dados; c) 
utilização de tabelas para classificar eventos; d) disposição e agrupamento das 
informações em séries; e e) disposição das informações em ordem cronológica, 
visando a atribuir uma abordagem temporal. 

Para cada um dos casos aqui analisados foi desenvolvida uma matriz de 
categorias, conforme apresentado no Apêndice B, a qual está baseada no 
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processo decisório em relação às estratégias de criação, configuração e 
apropriação do valor. Esse processo, por ser dialético, é baseado em dilemas, 
que, conforme indicativo da análise da narrativa (FELDMAN et al, 2004), foram 
categorizados como oposição, e o desfecho desse dilema é o silogismo. Nesse 
sentido, as informações não são apresentadas em ordem cronológica, mas sim de 
forma a identificar o processo dialético de construção de um modelo de negócio. 

A seguir são apresentados os casos analisados. A análise de cada caso é 
apresentada com uma frase (em itálico) que constitui a estrutura canônica da 
narrativa. Em seguida é apresentado um texto com a história da empresa e, por 
fim, a análise do tripé de criação, configuração e apropriação do valor que 
fundamenta o modelo de negócio da empresa. Na análise do tripé, são 
apresentados os eventos que caracterizam cada dimensão, o papel dos atores e 
os respectivos dilemas envolvidos, sendo que o desfecho de cada dilema inclui a 
apresentação da premissa e o silogismo. 

5.1 Análise da Narrativa: caso 1 (e-commerce petshop) 

A gente buscou produtos de potencial de comercialização na internet e 

vantagem competitiva baseada na recorrência. Conquistamos uma 

participação num importante Market place, mas vivemos atualmente o 

dilema de crescer com uma estrutura pequena  

Dois sócios com perfis e habilidades distintos, porém complementares, com 
valores similares e com forte perfil empreendedor trabalhavam juntos (Groupon) e 
decidiram empreender buscando, em um primeiro momento, estudar nichos 
subexplorados. Da ideia inicial de vender joias pela internet, refinaram o 
pensamento e encontraram no mercado de pet shop online uma oportunidade 
(informações como número de pessoas solteiras ou divorciadas morando em 
apartamentos cada vez menores (foco em cães de pequeno porte no sudeste, por 
exemplo) contribuíram para a decisão. Houve essa percepção de oportunidade, 
em especial, pelo apelo emocional e psicológico envolvidos (cão como filho) e por 
se tratarem produtos para atendimento de necessidades básicas e com 
recorrência de compras.  

Inicialmente, focaram todo o investimento próprio em produtos para cães com a 
criação de uma fanpage como fórum e meio de compartilhamento de informações 
e curiosidades destes animais. A partir disto, e com o crescente número de 
acessos decorrente ao investimento feito, deram início às vendas de produtos com 
o desafio de educar o comprador de produtos para cães ao ambiente de compra 
virtual, mesmo com a concorrência forte das grandes lojas e dos petshops que 
podem persuadir a compra. 

Como maior diferencial, atualmente, estão o preço baixo e o relacionamento com 
o consumidor (serviço). Para o futuro, existe a consciência de necessidade de 
aumento de preço e migração de plataforma, a qual hoje, não está padronizada. 
As vendas são feitas pelo site da empresa (20%) e pelo Market place (80%), onde 
o concorrente “vira parceiro”.  
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Neste mercado, o networking dos sócios foi fundamental para o bom andamento 
da empresa. O bom relacionamento com os fornecedores também é uma 
realidade, o que foi conquistado aos poucos com a confiança, visto que é difícil 
gerar uma reputação quando se é pequeno no mercado. Ao mesmo tempo, 
existem vantagens claras de “ser pequeno” para os sócios, como a rápida tomada 
de decisão. Os dois possuem habilidades complementares e existe, portanto, uma 
boa e clara divisão de atividades. A confiança que um tem no outro permite que as 
decisões sejam tomadas pelas pessoas certas e de forma ágil.  

A questão da cultura organizacional, do foco no relacionamento e interação com o 
consumidor e do foco na experiência do consumidor estão no DNA da empresa e 
são colocados em prática pelo atendimento (área chave) e pelos diversos canais 
(Whatsapp, chat online, e-mail, telefone etc.) com a estratégia de engajamento do 
cliente. Mais do que vender para o cliente, o objetivo é conquista-lo e fidelizá-lo. A 
ideia é suprir o cliente com o máximo de informações para reduzir a necessidade 
de contato. Além disso, há uma cultura de empoderamento dos funcionários para 
que possam agir com liberdade no seu dia a dia de forma a aprender com os 
erros.  

A empresa encontra-se em plena fase de evolução no seu modelo de negócio, 
tanto do ponto de vista do produto, onde estão sendo incluídos produtos para 
gatos no portfólio de animais de pequeno porte, quanto da tecnologia, com a 
atualização da plataforma de e-commerce para uma plataforma padrão mais 
robusta. Nesse processo evolutivo, a empresa tem feito mudanças em vários 
aspectos do negócio, como o ajuste na fanpage para evitar conflitos entre donos 
de cães e gatos e a passagem de parte das rotinas que hoje são totalmente 
manuais para a evolução de ERP. 

Há um constante aprendizado para se adaptar às mudanças. Um aprendizado dos 
sócios foi, por exemplo, em relação ao mix de produtos que, no início, eles 
entendiam como ideal e que, na verdade, não tinha valor para o cliente. O trade-
off entre investir mais (e aceitar investimento de terceiros) para crescer e para 
atender mais clientes e entre perder um pouco do controle está presente e, 
atualmente, a empresa prefere segurar investimento para não perder o controle e 
não deixar cair o nível de serviço. Outro trade-off que ocorreu no passado era 
entre desenvolver a tecnologia "em casa" ou terceirizar (por ora, terceirizado).  

Futuramente, a empresa tem planos de realizar mais investimentos próprios e, 
posteriormente, tem planos de aceitar investimentos de terceiros. 

5.1.1 Criação de Valor – caso 1 (e-commerce petshop) 

A criação de valor é o processo de descoberta e reconhecimento de 
oportunidades por meio de: i) identificação de uma proposição de valor superior , a 
partir da percepção de valor do consumidor, para criar pontos de diferença e 
paridade em relação aos competidores; ii) identificação dos recursos internos e 
capacidades da firma para criar novos valores de uso, baseado numa proposição 
de valor superior; iii) análise do contexto do ecossistema de negócio e 
identificação dos potenciais consumidores e parceiros que contribuirão na criação 
do valor 
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Como se pode observar no quadro 6 seguir, do ponto de vista da Criação de 
Valor, a empresa fez inicialmente uma análise do contexto do e-commerce para 
escolher o negócio, buscando identificar pontos de atratividade e fonte de 
vantagem competitiva. Nesse momento, o dilema decisório foi em relação ao tipo 
de mercado a ser explorado, se mercado de alto valor agregado ou mercado 
subexplorado.  

Como resposta ao dilema, os sócios identificaram como critério de atratividade do 
negócio alto volume e baixo capital de giro, conforme expresso no silogismo: 

Premissa: Mercado pouco explorado na internet não necessariamente é um 
mercado em potencial 
Silogismo: Se o negócio tem alto volume e baixo capital de giro, então é atrativo 

Atendendo esse posicionamento estratégico, os sócios decidem por criar valor no 
segmento de pets, baseados no critério de recorrência e tendência de 
consumo. Nota-se nesta etapa do processo um dilema entre criar valor para os 
sócios (negócio de receita elevada) versus criar valor para os clientes (apelo 
emocional). O desfecho desse dilema foi então: 

Premissa: Recorrência e tendência de consumo (animais de pequeno porte) são 
indicativos de um negócio rentável 
Silogismo: Se consigo escala e atendo o desejo do consumidor então crio valor 
para o cliente e stakeholders 

Após a seleção do negócio, os sócios buscaram desenvolver uma base potencial 
de clientes criando uma fan page no facebook. Feito isso, os sócios partem para a 
identificação do mix de produtos, identificação de parceiros (fornecedores e 
transportadores) e contratação de mão-de-obra.  

A seleção do mix de produtos inicial seguiu um critério puramente intuitivo dos 
sócios, o que demandou um ajuste posterior, pois não necessariamente foram 
produtos demandados pelos clientes. Em função disso, alguns produtos foram 
retirados da lista, ou seja, a composição de produtos seguiu um critério de 
tentativa e erro. 

Premissa: No início do negócio começo com uma concepção inicial do que iria 
vender mais, mas nem sempre é o que o mercado deseja. 
Silogismo: Se não conheço a composição ideal de mix de produtos, então tenho 
que acompanhar o comportamento de compra e as manifestações dos clientes 
nos diversos canais de comunicação do negócio e ir desfazendo de estoques de 
produtos não demandados pelos clientes. 

Do ponto de vista de parceiros, o dilema foi entre alta capilaridade versus 
rapidez na entrega. Estes dois aspectos são característicos do dinamismo do e-
commerce exige, porém no início do negócio não há volume suficiente. Como 
desfecho ao dilema, os sócios optam por parceiros que conseguem flexibilidade 
operacional: 

Premissa: o dinamismo do e-commerce exige flexibilidade operacional. 
Silogismo: se a estratégia de crescimento é gradual, então a seleção de 
parceiros deve seguir o critério da flexibilidade (volume e prazo) 
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Quadro 6 – Dimensão Criação do valor– caso 1 (e-commerce petshop) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 

Escolha do 
negócio 
(pontos de 
atratividade e 
fontes de 
vantagem 
competitiva) 

Experiência em varejo e 
conhecimento de 
tendências de consumo 
(e-commerce e redes 
sociais) 

Mercado de alto valor 
agregado  
X 
Mercado subexplorado 

- Mercado pouco explorado na internet não necessariamente é um 
mercado em potencial 
Se o negócio tem alto volume e baixo capital de giro, então é atrativo 

Identificação de vantagem 
competitiva 

- Valor financeiro (receita 
elevada) 
X 
Valor psicológico (apelo 
emocional) 

- Recorrência e tendência de consumo (animais de pequeno porte) 
são indicativos de um negócio rentável.  
Se consigo escala e atendo o desejo do consumidor então crio valor 
para o cliente e stakeholders 

Seleção de 
clientes, 
produtos, 
recursos e 
parceiros 

Construção da base de 
clientes 

Audiência mídias sociais 
X 
Clientes Potenciais 

- Ao criar uma fan page os sócios buscaram inicialmente atrair 
potenciais clientes e criar uma marca. 
Se consigo uma audiência nas mídias sociais relativas à minha área 
de atuação, então posso trabalhar esse público como potenciais 
clientes 

Composição do mix de 
produtos 

Tentativa e erro 
X 
Acompanhamento do 
comportamento dos clientes 

- No início do negócio começo com uma concepção inicial do que 
iria vender mais, mas nem sempre é o que o mercado deseja. 
Se não conheço a composição ideal de mix de produtos, então 
tenho que acompanhar o comportamento de compra e as 
manifestações dos clientes nos diversos canais de comunicação do 
negócio e ir desfazendo de estoques de produtos não demandados 
pelos clientes 

Escolha de parceiros Alta capilaridade  
X 
Rapidez na entrega 

- O dinamismo do e-commerce exige flexibilidade operacional. 
Se a estratégia de crescimento é gradual, então a seleção de 
parceiros deve seguir o critério da flexibilidade (volume e prazo) 

Contratação de mão-de-
obra 

Recursos humanos 
qualificados 
X 
Restrição de Gastos 

- Na fase inicial da empresa não é possível contratar recursos 
humanos qualificados.  
Se tenho poucos recursos financeiros preciso contratar recursos 
humanos baratos mas com perfil característico para e-commerce 
(lidam com redes sociais e ou têm familiaridade com a tecnologia) 



 47 

A seleção de recursos humanos envolveu o dilema de contratar recursos 
humanos qualificados versus restrição de gastos. Como pré-condição, na fase 
inicial da empresa não é possível contratar recursos humanos qualificados, então 
os sócios chegam à seguinte solução:  

Premissa: na fase inicial da empresa não é possível contratar recursos humanos 
qualificados. 
Silogismo: Se tenho poucos recursos financeiros preciso contratar recursos 
humanos com perfil característico para e-commerce (lidam com redes sociais e ou 
têm familiaridade com a tecnologia) 

5.1.2 Configuração do Valor – caso 1 (e-commerce petshop) 

A configuração de valor é o processo de implementação das oportunidades por 
meio da articulação de recursos e atividades ao longo da cadeia de valor, 
estrutura organizacional e estrutura de governança. Inclui: i) descrição da 
combinação de recursos necessários à entrega eficiente e competitiva do valor; ii) 
descrição do fluxo de atividades (primárias e secundárias) que sustentam a 
criação do valor; iii) descrição da distribuição de funções, níveis de formalização e 
centralização e mecanismos internos de coordenação; iv) definição dos limites 
organizacionais e tipos de governança ao longo da cadeia de valor (nível de 
integração vertical e horizontal). 

Como se pode observar no Quadro 7 a seguir, a combinação de recursos pode ser 
captada nesse caso de e-commerce a partir de dois eventos: decisão de 
investimento e escolha da plataforma.  

A decisão de investimento revela a forma como a empresa escolhe utilizar seus 
recursos financeiros, que, nesse caso, envolveu o dilema entre crescimento e 
equilíbrio financeiro. A solução inferida a partir da fala dos entrevistados foi 
crescer gradativamente: 

Premissa: Crescimento do negócio deve acompanhar o equilíbrio financeiro. 

Silogismo: Se quero crescer de forma saudável então não posso gastar todo o 
investimento 

Em relação à configuração da plataforma, havia o dilema entre uma plataforma 
simples, com pouca integração e baixa customização, e uma plataforma 
completa, com integração com fornecedores, facilidade de check-out, uso de 
meios de pagamentos digitais, etc. Então, como solução adotada, foi adotada uma 
plataforma simples no início do negócio. Na medida em que o negócio se provou 
rentável, os sócios agora estão substituindo a plataforma inicial por uma mais 
completa. Nesse caso, podemos inferir, a partir da análise da narrativa, a seguinte 
premissa adotada pelos sócios:  

Premissa: Não é prudente iniciar um negócio on-line com plataformas caras, nem 
mesmo desenvolver uma plataforma própria, um esforço desnecessário nessa 
fase.  
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Silogismo: Se o negócio on-line dá valor, então migre para uma plataforma mais 
completa de terceiros (integração com fornecedores, facilidade de check-out, uso 
de meios de pagamentos digitais) 

O outro evento que marca o processo de configuração organizacional da empresa 
é a estruturação organizacional, que, nesse caso incluiu os seguintes aspectos: 
i) distribuição de responsabilidades entre os sócios; ii) tomada de decisão; iii) 
formalização; iv) divisão de funções; v) identificação de cultura. 

A distribuição de responsabilidades entre os sócios envolve o dilema entre lidar 
com as exigências diárias de Operações versus Estratégia, onde se inclui o 
acompanhamento de tendências de mercado, obtendo insights do mercado, bem 
como a prospecção e captação de novos clientes. Como solução para o dilema, os 
sócios adotaram uma divisão de responsabilidades em que um deles, que atua 
diariamente na empresa, fica responsável pelo operacional, e o outro, que ainda 
trabalha numa empresa de meios de pagamento, e tem um perfil mais voltado 
para o marketing, fica responsável pela estratégia. Na fala de um deles é uma 
questão de “gerir a estratégia”. 

Associada ao dilema proposto, podemos identificar a seguinte premissa:  

Premissa: Ao mesmo tempo que tem que ter gente na operação, é importante 
sentir a tendência do mercado e saber se posicionar na captação de clientes e 
gerenciamento da marca. 

Como solução ao dilema proposto, foi identificado o seguinte silogismo:  

Silogismo: Se quero manter a operação rodando e, ao mesmo tempo, manter 
uma visão estratégica do negócio, preciso fazer uma divisão de tarefas entre os 
sócios 

A tomada de decisão, outra dimensão importante da estruturação organizacional, 
envolveu, no caso analisado, o dilema entre estrutura enxuta versus 
atendimento personalizado ao cliente. De um lado, há toda uma preocupação 
dos sócios em evitar reclamações, principalmente nas mídias sociais, como o 
ReclameAqui. Porém, por outro lado, a empresa precisa operar de forma enxuta, 
mantendo a premissa da parcimônia nos gastos.  

Como o contexto do e-commerce proporciona uma estrutura enxuta que garante, 
ao mesmo tempo, o atendimento rápido ao cliente, os sócios chegaram numa 
solução que combina o uso de tecnologia com tomada de decisão 
descentralizada:  

Premissa: O uso intensivo de tecnologia no e-commerce, aliado à uma tomada de 
decisão descentralizada, proporciona uma estrutura enxuta e ao mesmo tempo 
ágil no atendimento ao cliente. 

Silogismo: Se quero ser enxuto e rápido no atendimento, preciso de uma 
estrutura descentralizada, com funcionários polivalentes, apoiados no uso de 
tecnologias que automatizam o processo decisório 
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Quadro 7 – Dimensão Configuração do valor – caso 1 (e-commerce petshop) 

EVENTO PAPEL DOS 
ATORES 

OPOSIÇÕES SILOGISMOS 

Utilização dos 
recursos 
(financeiros, 
tecnológicos)  

Decisão de 
investimento 

Crescimento X 
Equilíbrio financeiro 

- Crescimento do negócio deve acompanhar o equilíbrio financeiro. 
Se quero crescer de forma saudável então não posso gastar todo o investimento 

Configuração 
da Plataforma 

Plataforma simples 
(menor integração e 

customização) X 
Plataforma completa 

- Não é prudente iniciar um negócio on-line com plataformas caras, nem mesmo desenvolver uma 
plataforma própria, um esforço desnecessário nessa fase.  
Se o negócio on-line dá valor, então migre para uma plataforma mais completa de terceiros 
(integração com fornecedores, facilidade de check-out, uso de meios de pagamentos digitais) 

Estruturação 
organizacional 

Distribuição de 
responsabilida
des entre os 
sócios 

Operações X 
Estratégia (obter 

insights do mercado, 
captar clientes) 

- Ao mesmo tempo que tem que ter gente na operação, é importante sentir a tendência do mercado e 
saber se posicionar na captação de clientes e gerenciamento da marca. 
Se quero manter a operação rodando e, ao mesmo tempo manter uma visão estratégica do negócio, 
preciso fazer uma divisão de tarefas entre os sócios onde cada um atua onde tem competências e 
habilidades 

Tomada de 
decisão 

Estrutura enxuta X 
Atendimento 
personalizado ao 
cliente 

- O uso intensivo de tecnologia no e-commerce proporciona uma estrutura enxuta e ao mesmo tempo 
ágil no atendimento ao cliente. 
Se quero ser enxuto e rápido no atendimento, preciso de uma estrutura descentralizada, com 
funcionários polivalentes, apoiados no uso de tecnologias que automatizam o processo decisório 

Formalização  Rotinas de atendimento 
e faturamento 
X 
Controle de casos 
anormais 

- Rotina bem definida de atendimento e faturamento permitem um maior controle do processo. Ao 
mesmo tempo, o uso de múltiplos canais de atendimento proporciona o acompanhamento de casos 
anormais. 
Se quero garantir a reputação da empresa, tenho que formalizar processos e, ao mesmo tempo, 
acompanhar casos anormais a partir do uso de múltiplos canais de atendimento e um monitoramento 
ininterrupto 

Divisão de 
funções 

Ausência de áreas X 
Atribuição de funções 

- A necessidade de manter uma estrutura enxuta no começo do negócio dificulta a divisão de funções 
Se ainda estou no começo do negócio, prefiro não criar áreas e atribuir funções para não incorrer em 
gastos de manutenção 

Identificação 
de cultura 

Foco no bom 
atendimento ao cliente 
X 
Postura arrogante 

- Todo novo funcionário tem que saber atender bem o cliente, respeitando o próximo. 
Se há uma preocupação no atendimento ao cliente e uma postura de respeito e humildade dos 
sócios, então a cultura da empresa é de respeito ao próximo 

Aprendizagem 
e evolução da 
estrutura 

Experiência 
em grandes 
empresas de 
varejo e meios 
de pagamento 

Experiência com 
estrutura simples das 
pequenas empresas X 
Operação de estrutura 
complexa das grandes 
empresas 

- Já há um aprendizado consolidado das grandes empresas de e-commerce (plataformas e meios de 
pagamento) 
Se quero evoluir de uma estrutura simples para uma mais complexa, então preciso fazer networking 
para aprender e captar novas tecnologias das grandes empresas 

Evolução da 
Plataforma 

Processos antigos X 
Novas tecnologias 

- O controle de processos antigos pode ser bem feito mas no processo evolutivo é necessário migrar 
para tecnologias mais robustas. 
Se tenho a necessidade de evoluir, preciso incorporar novas tecnologias aos processos para permitir 
maior automação 
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Do ponto de vista da formalização, segundo os entrevistados, os processos estão 
bastante formalizados, porém há o dilema de conciliação de um ambiente com 
rotinas bem definidas de atendimento e faturamento com o controle de casos 
anormais, notadamente de clientes insatisfeitos com atrasos de entrega ou 
mesmo de uma experiência ruim no consumo dos produtos vendidos. Como 
solução ao dilema, os sócios combinam controle de processos com o uso de 
vários canais de atendimento com um monitoramento constante: 

Premissa: Rotinas bem definida de atendimento e faturamento permitem um 
maior controle do processo. Ao mesmo tempo, o uso de múltiplos canais de 
atendimento proporciona o acompanhamento de casos anormais. 

Silogismo: Se quero garantir a reputação da empresa, tenho que formalizar 
processos e, ao mesmo tempo, acompanhar casos anormais a partir do uso de 
múltiplos canais de atendimento e um monitoramento ininterrupto. 

A divisão de funções ainda não é bem definida. Nesse sentido, nota-se um dilema 
entre não ter áreas bem definidas e atribuição de funções, um problema típico de 
empresas em fase inicial:  

Premissa: A necessidade de manter uma estrutura enxuta no começo do negócio 
dificulta a divisão de funções. 
Silogismo: Se ainda estou no começo do negócio, prefiro não criar áreas e 
atribuir funções para não incorrer em gastos de manutenção  

Por fim, no que se refere ao evento identificação de cultura, o caso analisado 
aponta para uma cultura de respeito ao próximo, a julgar pelo convivência entre os 
sócios e a exigência de um bom atendimento ao cliente: 

Premissa:. Humildade e respeito entre os sócios, combinada com uma postura 
multi-tarefa onde se preserva o atendimento ao cliente. 
Silogismo: Se há uma preocupação no atendimento ao cliente e uma postura de 
respeito e humildade dos sócios, então a cultura da empresa é de respeito ao 
próximo. Todo novo funcionário tem que saber atender bem o cliente, 
independente da área em que atua 

Do ponto de vista da aprendizagem organizacional, parece que os 
empreendedores têm conseguido resolver o dilema entre a operação de uma 
estrutura simples e mais enxuta das pequenas empresas e a operação de 
estrutura complexa das grandes empresas, aproveitando a experiência em 
grandes empresas de varejo e meios de pagamento para melhorar sua estrutura: 

Premissa: Já há um aprendizado consolidado das grandes empresas de e-
commerce (plataformas e meios de pagamento) 
Silogismo: Se quero evoluir de uma estrutura simples para uma mais complexa, 
então preciso fazer networking para aprender e captar novas tecnologias das 
grandes empresas 

Esse equilíbrio entre aproveitar a experiência das grandes empresas, adaptando à 
realidade da pequena empresa, se reflete na própria evolução da plataforma, 
onde os sócios resolvem o dilema entre processos antigos e uso de novas 
tecnologias a partir da migração para uma plataforma mais robusta:  
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Premissa: - O controle de processos antigos pode ser bem feito mas no processo 
evolutivo é necessário migrar para tecnologias mais robustas. 
Silogismo: Se tenho a necessidade de evoluir, preciso incorporar novas 
tecnologias aos processos para permitir maior automação. 

 

5.1.3 Apropriação do Valor – caso 1 (e-commerce petshop) 

A apropriação do valor é o processo de captura do valor de consumidores e 
parceiros por meio da i) definição do modelo de venda de produtos e ou serviços, 
em comparação aos concorrentes (preços e barreiras de entrada); ii) gestão 
estratégica da rede de valor para apropriação da inovação, i.e. , uma visão 
estratégica dos ativos complementares, regime de apropriabilidade e vantagem 
arquitetural na cadeia de valor (complementariedade e flexibilidade de ativos e 
capacidades)  

Como se pode observar no Quadro 8 a seguir, para o caso aqui analisado estas 
dimensões podem ser reunidas no evento de construção das vantagens 
competitivas. Neste evento estão listados os seguintes aspectos: i) 
Relacionamento nas mídias sociais; ii) Negociação com fornecedores; iii) Parceria 
com Market places; iv) Exploração múltiplos canais de atendimento.  

O relacionamento nas mídias sociais tem sido explorado pelos sócios antes 
mesmo do início da empresa. Ao criar uma fan page os sócios buscaram 
inicialmente atrair potenciais clientes e criar uma marca. A partir daí as mídias 
sociais têm sido utilizadas não só para captar clientes como desenvolver a 
marca. Entretanto, a atuação em mídias sociais envolve o dilema entre atender 
um nicho de mercado versus obter audiência, que implica em balancear apelos 
variados. Até o momento, os sócios têm conseguido solucionar esse dilema na 
medida em que usam esses canais para expor a marca e fidelizar clientes, 
trabalhando uma diferenciação competitiva. 

Premissa: Atração do cliente para o mercado on line deve envolver exposição de 
marca em mídias sociais e trabalhar CRM para fidelizar e diferenciar dos 
concorrentes. 
Silogismo: Se quero ser diferente do concorrente no mercado físico preciso 
entender o cliente e me relacionar com ele gerando conteúdo e engajamento. 
A negociação com fornecedores, um aspecto importante na apropriação do valor 
para empresas de e-commerce, envolveu o dilema entre preço baixo versus poder 
de negociação dos grandes players. Conforme apontam os entrevistados, o preço 
é um aspecto importante na decisão de compra, principalmente na fase inicial do 
negócio quando se busca conquistar clientela. Todavia, os entrevistados 
encontraram uma solução para esse dilema explorando a vantagem de ser 
pequeno, que é o relacionamento com distribuidores locais. 

Premissa: É possível atuar no e-commerce começando pequeno, mesmo com o 
poder de mercado dos grandes players. 
Silogismo: Se preciso ofertar preço baixo, tenho que negociar com distribuidores 
e trabalhar com margens menores. 
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A parceria com Market places  foi  uma ação empreendida pelos sócios  de 
fundamental importância na apropriação do valor na medida em que proporcionou 
acesso a um  amplo mercado consumidor. Hoje a empresa atende mais de 6 mil 
clientes. Entretanto, essa parceria envolve o dilema de utilizar uma plataforma 
versus site próprio como canal, principalmente porque na plataforma há uma 
exposição maior à concorrência. A solução adotada foi a qualidade e o 
fortalecimento da marca própria: 

Premissa: A concorrência é grande no market place, mas é possível liderar com 
qualidade de atendimento e construção de marca. 

Silogismo: Se quero ter acesso a um amplo mercado consumidor, então preciso 
garantir o atendimento em larga escala de qualidade e fortalecer a marca própria. 

Por fim, no que se refere à apropriação do valor, os sócios estão se 
movimentando em direção à expansão do negócio. Para isso, estão adotando a 
estratégia de diversificação do mercado, explorando o segmento de gatos. 
Nesse processo de expansão nota-se o dilema entre eficiência versus evolução. 
Todavia, os sócios têm consciência de que é importante investir para aumentar o 
patamar de eficiência:  

Premissa: Em determinado momento da evolução do negócio é necessário 
realizar novos investimentos para aumentar o patamar de eficiência. 
Silogismo: Se quero crescer a partir do ponto de eficiência que projetei 
inicialmente tenho que investir  

Importante observar que nesse momento de expansão os sócios estão com um 
novo dilema que surge com a necessidade de escolha da estrutura de capital, 
que é a composição de recursos próprios versus capital de terceiros. Até o 
momento eles resolveram esse dilema apoiados na idéia de que ainda é possível 
crescer com recursos próprios: 

Premissa: O financiamento de terceiros só deve ser feito a partir do momento que 
o negócio está estruturado 
Silogismo: Se é possível crescer com recursos próprios então vou continuar no 
processo de estruturação do negócio sem financiamento terceiros. 
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Quadro 8 – Dimensão Apropriação do valor – caso 1 (e-commerce petshop): eventos, papel dos atores, 
oposições e silogismos 

EVENTO PAPEL DOS 
ATORES 

OPOSIÇÕES SILOGISMOS 

Construção 
das 
vantagens 
competitivas 

Relacionamento nas 
mídias sociais 

Nicho de mercado 
X 

audiência nas mídias sociais 
(balanceamento de apelos 

variados) 

- Atração do cliente para o mercado on line deve envolver exposição 
de marca em mídias sociais e trabalhar CRM para fidelizar e 
diferenciar dos concorrentes. 
Se quero ser diferente do concorrente no mercado físico preciso 
entender o cliente e me relacionar com ele gerando conteúdo e 
engajamento. 

Negociação com 
fornecedores 

Preço baixo 
X 

Poder de negociação dos 
grandes players 

- É possível atuar no e-commerce começando pequeno, mesmo com 
o poder de mercado dos grandes players. 
Se preciso ofertar preço baixo, tenho que negociar com distribuidores 
e trabalhar com margens menores. 

Parceria com Market 
places 

Market Place (plataformas de 
grandes players) 

X 
Site próprio 

A concorrência é grande no market place, mas é possível liderar com 
qualidade de atendimento e construção de marca. 
Se quero ter acesso a um amplo mercado consumidor, então preciso 
garantir o atendimento em larga escala de qualidade e fortalecer a 
marca própria 

Expansão do 
negócio 

Diversificação de 
mercado 

Eficiência X Evolução - Em determinado momento da evolução do negócio é necessário 
realizar novos investimentos para aumentar o patamar de eficiência. 
Se quero crescer a partir do ponto de eficiência que projetei 
inicialmente tenho que investir 

Escolha da estrutura 
de capital 

Recursos próprios 
X 
Terceiros 

- O financiamento de terceiros só deve ser feito a partir do momento 
que o negócio está estruturado 
Se é possível crescer com recursos próprios então vou continuar no 
processo de estruturação do negócio sem financiamento terceiros 

Margem de lucro Margem baixa 
X 
Margem alta 

- No começo de um negócio tenho que operar com margens 
reduzidas porque priorizo a conquista do cliente 
Se não tenho expertise e estrutura suficiente mas quero ofertar o 
produto de modo a conquistar o cliente, então tenho que iniciar 
oferecendo o melhor produto mesmo com uma margem reduzida 
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Como se pode observar na Figura 11 a seguir, o resultado dos processos 
dialéticos de criação, configuração e apropriação do valor para o caso aqui 
analisado indica que já há um bom posicionamento de criação do valor, mas a 
configuração ainda está em processo de transformação (tanto a plataforma quanto 
os processos) e a apropriação ainda apresenta desafios como o investimento para 
crescer a partir do ponto de eficiência projetado e o ajuste nos preços praticados. 

 

Figura 11. Tripé de criação, configuração e apropriação do valor – caso 1 (e-
commerce petshop) 

CRIAÇÃO DO VALOR 
- Plataforma de venda on line de 
produtos para cães 
- Base de clientes ampla com 
apoio de fan page e market place 

- Fornecedores de pequeno e 
médio porte 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Empresa de e-commerce com 
foco em segmentos pet (apelo 

emocional) 
- Recursos humanos baratos 
mas com perfil para e-commerce 
- Negociação de preço, volume e 
prazo com parceiros 
- Crescimento do negócio com 
equilíbrio financeiro  

Potencial e-
commerce e 

criação de fan 
page pets 

CONFIGURAÇÃO DO VALOR 
- Financiamento com capital próprio 
- Estrutura descentralizada e altamente 
enxuta, com funcionários polivalentes 
- Processos formalizados e 
acompanhamento de casos anormais a 
partir de múltiplos canais de 
atendimento 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Investir para crescer a partir do 
ponto de eficiência projetador 
- Fortalecimento de marca própria 
- Necessidade de ajuste dos preços 

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO: 
- Cuidado com o cliente (monitoramento 
ininterrupto de reclamações) 
- Cultura de respeito ao próximo 
- Networking para aprender e captar novas 
tecnologias das grandes empresas 
- Atualização da plataforma e processos 
para permitir maior automação 

APROPRIAÇÃO DO VALOR 
- Preço baixo a partir de negociação com 

fornecedores e ofertas relâmpago 
- Fidelização de clientes a partir da 

geração de conteúdo e engajamento 
-  Atendimento em larga escala de 

qualidade 
- Market place para ganhar escala 
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5.2 Análise da Narrativa: caso 2 (ingresso on-line) 

Surgimos a partir da necessidade de venda rápida de ingressos na 

organização de um evento. Hoje operamos no mercado de ticket-on line, 

porém somos mais que uma empresa vendedora de ingressos. A partir do 

desenvolvimento de uma plataforma tecnológica, atendemos o público 

produtor de eventos oferecendo informações relevantes sobre o processo 

de compra. Vivemos o desafio de rentabilizar o nosso diferencial 

tecnológico a partir da conquista de uma ampla base de clientes e 

principalmente explorar mais as informações do processo de compra. 

 

A empresa nasceu de um trabalho de faculdade em Stanford. Gabriel, seu 
fundador, teve a ideia de criar uma plataforma para vender ingressos de eventos, 
levantou investimento anjo ainda nos EUA, se juntou a um amigo da área de 
tecnologia chamado Marcelo, e assim deram inicio a empresa no ano de 2012. 

Focada em quatro segmentos (universitário, cultural, shows e festivais), a empresa 
faz questão de destacar que atua na venda de ingressos (ou assentos) NÃO 
marcados, e, sobretudo, não é uma “ticketeria”. Nas palavras de um dos 
entrevistados: “nós nos vemos com uma empresa de tecnologia aplicada a 
eventos”.  

A startup concorre com outras empresas que vendem ticket on-line, em geral 
empresas regionais, como Blueticket e Ingresso Certo, mas destaca que não é 
produtora de eventos, como é o caso da Tickets for fun. Seu grande diferencial 
versus outros concorrentes é sua capacidade de entregar ao seu cliente 
(produtores de eventos) informações relevantes sobre venda de ingressos, picos 
de vendas, entrada de pessoas no evento tudo "real time", além de um sistema 
realmente eficiente de anti-fraude (empresas concorrentes menores não são 
suficientemente robustos nestes quesitos). Esses são os dois apelos de valor mais 
forte da empresa. 

A plataforma (e todas as suas soluções para os produtores) não se posiciona com 
a mais barata do mercado, segundo os próprios sócios se posicionam como a que 
oferece a melhor tecnologia. 

Seus colaboradores são muito focados em tecnologia, são programadores em 
menor ou maior grau e desenvolvem toda a tecnologia da plataforma Ingresse 
internamente. São orientados ao cliente, se permitem errar e tem força de vendas 
focada por segmento. Esta é basicamente a maneira como a Ingresse viabiliza a 
entrega do valor criado ao cliente. Nesse sentido, faz questão de destacar que há 
interesse em explorar segmentos ainda não atendidos, como é o caso de venda 
de ingressos com assento marcado para teatros. Além disso, há ainda uma série 
de outros serviços que a empresa pretende oferecer a partir da sua plataforma 
tecnológica. 

A startup conta hoje com 47 funcionários, em média R$100 milhões/ano são 
processados pela sua plataforma digital atendendo por volta de 1,1 milhão de 
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usuário finais e até 300 produtores de eventos. A empresa ainda busca a 
rentabilidade. Isso pode estar ocorrendo por uma escolha estratégica de investir 
em ganho de market share à despeito do lucro ou simplesmente uma ineficiência 
de seu modelo de negócio de apropriar o valor, ou seja, gerar receita que 
subtraída dos custos geram lucro. 

5.2.1 Criação do Valor – caso 2 (ingresso on-line) 

 

O surgimento do negócio, evento que marca inicialmente o processo de criação do 
valor no caso analisado, se dá a partir da combinação de dois aspectos do 
empreendedor: Paixão por eventos e Experiência na criação de um site de 
venda de ingressos. Ao criar um site para um evento que o empreendedor 
organizou, ele identifica uma ineficiência no mercado de eventos e decide explorar 
a oportunidade negócio:  

Premissa: Há uma revolução a ser feita em eventos  
Silogismo: Se há ineficiências no mercado, então há possibilidades de negócios. 

Desde o início a ideia do negócio é ser mais que uma empresa de venda de 
ingresso, então Gabriel se associa a um amigo com “cabeça” de desenvolvimento 
de tecnologia. Entretanto, do ponto de vista da identificação da vantagem 
competitiva, nota-se um dilema entre ser uma empresa que vende ingressos 
versus uma empresa de tecnologia aplicada a eventos. Então, como solução ao 
dilema a empresa direciona seus esforços para a construção de uma plataforma 
tecnológica 

Premissa: Somos uma empresa que busca um diferencial tecnológico. 
Silogismo: Se sou uma empresa de tecnologia aplicada a eventos, então a minha 
vantagem competitiva não é apenas a venda de ingressos on line, mas sim a 
oferta de uma plataforma tecnológica que permita uma experiência mais eficiente 
do processo de compra e venda de ingressos 

Associada a essa escolha pelo diferencial tecnológico, nota-se um dilema na 
definição do escopo de produtos e serviços. A empresa se posiciona como um 
market place de eventos, tendo como clientes os compradores de ingressos, 
mas principalmente os produtores de eventos. A escolha adotada pela startup foi 
oferecer experiência diferenciada em todo o processo de compra de ingresso pelo 
cliente usuário final e também na concepção e gestão de eventos pelos produtores 

Premissa: Somos um Market place, com clientes organizadores e usuários finais. 
Não produzimos evento, apenas vendemos ingresso (sem assento marcado). 
Silogismo: Se sou um Market place, então tenho que explorar vários aspectos do 
processo de compra oferecendo serviços voltados para a inteligência do processo 
de compra (API backstage) e, ao mesmo tempo, explorando serviços que atendam 
também a experiência de compra do usuário final (como o serviço antifraude) 

A ênfase na oferta de um produto com diferencial tecnológico sinalizou desde o 
início para uma definição da base de clientes em nível nacional, mas, ao mesmo 
tempo, focada em alguns segmentos, de modo a preservar a qualidade do serviço. 
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A solução adotada foi uma base de clientes de abrangência nacional com foco em 
4 grandes segmentos (Universitários, cultural, show e festivais). 

Premissa: Somos uma empresa de base nacional, com foco em alguns 
segmentos (universitário, cultural, shows e festivais) 
Silogismo: Se quero ser uma empresa nacional, porém com qualidade do serviço 
prestado, então tenho que focar em alguns grandes segmentos 

Uma vez determinados que a escolha de produto/serviço foi a oferta de uma 
experiência eficiente no processo de compra e venda que seus usuários finais e 
produtores iriam usufruir, chega o momento da formação de equipes. 

Nas decisões sobre a contratação de recursos humanos, o dilema foi entre 
investir em pessoas muito qualificadas ou terceirizar parte do 
desenvolvimento tecnológico. A escolha foi pela contratação de colaboradores 
focados em tecnologia e desenvolvimento.  

Premissa: Somos uma empresa de tecnologia aplicada a eventos, fazendo uso de 
recursos humanos próprios. 
Silogismo: Se quero oferecer um diferencial tecnológico então tenho que investir 
numa equipe própria, com perfil tecnológico. 

Se, de um lado, a empresa optou por uma equipe própria, de outro, grande parte 
da operação é terceirizada, inclusive a entrada de eventos, um spin off da 
empresa. O objetivo é se concentrar na atividade principal da empresa, mantendo 
a competência tecnológica: 

Premissa: Os fornecedores auxiliam na operação da empresa para que ela se 
concentre no seu foco, que é a tecnologia. 
Silogismo: Se quero ser uma empresa focada em tecnologia, então tenho que 
terceirizar grande parte das atividades operacionais. 
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Quadro 9 – Dimensão Criação do valor (caso 2 ingresso on line) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 

Surgimento 
do negócio 

Paixão por eventos e 
Experiência na criação de 
um site de venda de 
ingressos. 

Ineficiência no mercado 
X 

Oportunidade de negócio 

- Há uma revolução a ser feita em eventos  
Se há ineficiências no mercado, então há possibilidades de 
negócios. 

Identificação de vantagem 
competitiva 

Empresa que vende 
ingressos 

x  
Empresa de tecnologia 

aplicada a eventos  

Somos uma empresa que busca um diferencial tecnológico. 
Se sou uma empresa de tecnologia aplicada a eventos, então a 
minha vantagem competitiva não é apenas a venda de ingressos on 
line, mas sim a oferta de uma plataforma tecnológica que permita 
uma experiência mais eficiente do processo de compra e venda de 
ingressos 

Escolha de 
produtos, 
recursos e 
parceiros 

Definição do produto ou 
serviço 

Produção de evento 
X 

Experiência do processo de 
compra e venda de 

ingressos 

Somos um Market place, com clientes organizadores e usuários 
finais, não produzimos evento, apenas vendemos ingresso (sem 
assento marcado). 
Se sou um Market place, então tenho que explorar vários aspectos 
do processo de compra oferecendo serviços voltados para a 
inteligência do processo de compra (API backstage) e, ao mesmo 
tempo, explorando serviços que atendam também a experiência de 
compra do usuário final (como o serviço antifraude) 

Definição da base de 
clientes 

Ampla base de clientes 
(generalista) 
X 
Foco em determinados 
segmentos 

- Somos uma empresa de base nacional, com foco em alguns 
segmentos (universitário, cultural, shows e festivais) 
Se quero ser uma empresa nacional, porém com qualidade do 
serviço prestado, então tenho que focar em alguns grandes 
segmentos 

Contratação de mão de 
obra 

Terceirização 
X 

Equipe própria qualificada 

- Somos uma empresa de tecnologia aplicada a eventos, fazendo 
uso de recursos humanos próprios. 
Se quero oferecer um diferencial tecnológico então tenho que 
investir numa equipe própria, com perfil tecnológico 

Seleção de Parceiros Realização de todas as 
atividades operacionais 

X 
Contratação de 
fornecedores 

- Os fornecedores auxiliam na operação da empresa para que ela se 
concentre no seu foco, que é a tecnologia. 
Se quero ser uma empresa focada em tecnologia, então tenho que 
terceirizar grande parte das atividades operacionais. 
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5.2.2 Configuração do Valor – caso 2 (ingresso on line) 

A implementação das oportunidades, que marca o processo de configuração do 
valor, envolveu tanto a utilização de recursos financeiros e tecnológicos quanto a 
estruturação organizacional (Quadro 10). 

Desde o início, a escolha da empresa foi crescer e se expadir utilizando-se de 
parceiros. Até o momento já houve 5 rodadas de captação de recursos financeiros.  
“São parceiros que investem capital financeiro e networking para crescer a 
empresa”. Para evitar conflitos de interesse, o controle ainda está na mão dos 
fundadores: 
Premissa: [Há] um conselho de cinco cadeiras, dois assentos são dos 
fundadores, três são dos fundos e nosso voto é de minerva. O controle está na 
mão dos fundadores. 
Silogismo: Se começo com capital de terceiros, então tenho que definir um 
modelo de governança que preserva o controle na mão dos fundadores 

A opção pelo foco em uma plataforma tecnológica para eventos tem gerado a 
necessidade de novos desenvolvimentos para atender as necessidades dos 
clientes. Nesse sentido, a empresa resolveu desenvolver uma API, um padrão de 
comunicação entre sistemas de empresas diferentes, de forma a customizar e 
desenvolver novos produtos e serviços para clientes. 

Premissa: O uso de uma plataforma tecnológica gera a necessidade de 
desenvolver um protocolo para atendimento permanente e personalizado do 
cliente. 
Silogismo: Se quero oferecer infinitas possibilidades de uso da plataforma 
tecnológica, então tenho que desenvolver um canal permanente e personalizado 
de atendimento das necessidades dos meus clientes (via API) 

Quanto à estruturação organizacional, a empresa vem evoluindo 
gradativamente. Começaram a empresa de forma genérica estruturalmente, e 
somente depois houve um esforço no sentido de serem mais segmentados em 
seus esforços comerciais, o que exigiu uma definição de funções. Na fala de um 
dos entrevistados: “A gente tinha começado mais genérico, antes. Hoje é mais 
especializado, as discussões são mais bem definidas..” A especialização inclui 
também a criação de um departamento de RH, onde os  

Premissa: Na medida em que a empresa evolui é necessário desenvolver uma 
estrutura organizacional mais departamentalizada.  
Silogismo: Se pretendo consolidar o processo de expansão, então preciso 
estruturar departamentos, com uma distribuição clara de funções. 
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Quadro 10 – Dimensão Configuração do valor (caso 2 ingresso on line) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 

Utilização dos 
recursos 
financeiros e  
tecnológicos 

Decisão de 
financiamento 

Capital próprio 
X 

Capital de terceiros 

A empresa desde o início utilizada capital de terceiros que  investem capital 
financeiro e networking, mas o controle está na mão dos fundadores. Um 
conselho de cinco cadeiras, dois assentos são dos fundadores, três são dos 
fundos e nosso voto é de minerva.  
Se começo com capital de terceiros, então tenho que definir um modelo de 
governança que preserva o controle na mão dos fundadores 

Desenvolvimento 
de API 

Plataforma tecnológica 
X 

Atendimento 
personalizado 

- O uso de uma plataforma tecnológica gera a necessidade de desenvolver um 
protocolo para atendimento permanente e personalizado do cliente. 
Se quero oferecer infinitas possibilidades de uso da plataforma tecnológica, então 
tenho que desenvolver um canal permanente e personalizado de atendimento das 
necessidades dos meus clientes (via API) 

Estruturação 
organizacional 

Divisão de funções Estrutura genérica 
X 

Departamentalização 

A ingresse evoluiu rapidamente. A gente tinha começado mais genérico, antes. 
Hoje é mais especializado, as discussões são mais bem definidas 
-  

Processos e 
atividades 

Atendimento ao cliente 
X 

Compartilhamento de 
informações 

- Somos uma empresa prestadora de serviço de alto conteúdo tecnológico, 
resolvendo problemas relacionados ao público que atendemos 
Se sou uma empresa prestadora de serviço de alto conteúdo tecnológico, então 
tenho que estruturar processos onde a rotina de atendimento e faturamento deve 
estar plenamente em funcionamento para solucionar os problemas dos clientes 

Identificação de 
cultura 

Tecnologia 
X 

Confiança 

- Começamos com foco em tecnologia e hoje reforçamos a ênfase no atendimento ao 
cliente, onde a confiança é fundamental no desempenho do serviço. 
Se prezo pelo atendimento ao cliente, tenho que desenvolver uma cultura baseada 
não só na valorização da tecnologia mas também da confiança 

Aprendizagem 
de 
configuração 
organizacional 

Erros na estrutura 
comercial 

Estrutura genérica e sem 
controle 

X 
Estrutura especializada e 

com controle 

- A equipe comercial deve ser especializada, conhecedora do segmento e do cliente 
Se quero evitar fraudes e cancelamentos de última hora, então tenho que ter uma 
equipe comercial especializada, focada em segmentos 

Planejamento da 
expansão 

Rotinas de 
acompanhamento do 

desempenho 
X 

Desenvolvimento de 
Novos produtos 

- A empresa tem a rotina semanal de apresentação dos resultados e visualização de 
ações futuras  
Se quero que as pessoas na empresa acompanhem a sua evolução, preciso 
estabelecer rotinas de comunicação e apresentação de resultados, inclusive a 
visualização das ações futuras (por meio de MVPs e inteligência interna) 
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Essa estrutura se reflete nos processos e atividades, onde nitidamente nota-se a 
configuração de uma cadeia de valor, do tipo value shop, no caso voltada para a 
solução de problemas ligados a eventos. Conforme fala do entrevistado: 

“Tem desde a parte de captação do cliente, então é muito uma equipe 
comercial. então uma vez que ele traz para dentro, tem algumas demandas que é 
para ajudar no cadastro dos eventos e a gente começa a divulgar, divulgar e divulgar.- 
Resolver algum problema, aí aqui no evento, tem uma parte que é o controle de 
entrada do evento... A gente chama de Operações. - A gente tem um atendimento 
superior. Aí depois tem a questão do repasse, que a gente pode chamar” 

A divisão metódica de fluxos de trabalho e separação em setores segue o fluxo 
de atendimento dos clientes produtores de eventos. Isso tudo funciona em um 
clima de startup seguindo rituais de integração e compartilhamento de 
informações entre os colaboradores. 

Premissa: Somos uma empresa prestadora de serviço de alto conteúdo 
tecnológico, resolvendo problemas relacionados ao público que atendemos. 
Silogismo: Se sou uma empresa prestadora de serviço de alto conteúdo 
tecnológico, então tenho que estruturar processos onde a rotina de atendimento e 
faturamento deve estar plenamente em funcionamento para solucionar os 
problemas do cliente 

A empresa está definindo uma cultura organizacional que combina o foco em 
tecnologia, expressa inclusive na composição de uma equipe jovem, e 
predominantemente de engenheiros, aliada ao desenvolvimento de relações de 
confiança, tanto internamente entre os funcionários, quanto externamente com os 
clientes e parceiros. Na fala do entrevistado:  

“Ética, a gente brinca "we are good people" assim, sabe? Nós somos sempre 

a valorização na... confiar um no outro e saber, fazer com que o mercado confie na 
gente, confia na gente porque a gente não dá margem para algo diferente” 

Premissa: Começamos com foco em tecnologia e hoje reforçamos a ênfase no 
atendimento ao cliente, onde a confiança é fundamental no desempenho do 
serviço. 
Silogismo: Se prezo pelo atendimento ao cliente, tenho que desenvolver uma 
cultura baseada não só na valorização da tecnologia mas também da confiança. 

Esta preocupação na construção de uma cultura organizacional focada na 
confiança se reflete inclusive na aprendizagem de configuração do valor, onde os 
entrevistados destacaram o erro inicial na estruturação comercial. Ao investir 
em parceiros pouco confiáveis, aprenderam que, em primeiro lugar, é importante 
ter uma equipe especializada por segmento. “Tem gente mais focado em show, 
tem gente mais focada em festa, tem gente mais focado em universitário. Antes 
era um negócio meio generalista, não funcionou muito bem”. Em segundo lugar, 
aprenderam que é importante conhecer profundamente o cliente não só para 
prestar um bom serviço mas também para evitar fraudes ou cancelamento de 
evento de última hora. Nesse aprendizado, descobriram que “investir em eventos 
é importante que o produtor tenha algum tipo de recorrência” e não “negligenciar” 
a probabilidade de fraudes. 
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Premissa: A equipe comercial deve ser especializada, conhecedora do segmento 
e do cliente 
Silogismo: Se quero evitar fraudes e cancelamentos de última hora, então tenho 
que ter uma equipe comercial especializada, focada em segmentos. 

Ao mesmo tempo em que há uma preocupação com o foco, nota-se também a 
consciência de atuar conjuntamente com outras áreas e comunicar a visibilidade 
das ações, principalmente o desenvolvimento de novos produtos. Nesse sentido, 
nota-se que a empresa consegue conciliar o dilema entre estabelecer rotinas de 
acompanhamento do desempenho e desenvolvimento de novos produtos, 
seja por meio de experimentação e prototipagem (técnica de MVP – Minimum 
Value Product) e inteligência interna. Na fala dos entrevistados: “A equipe de 
desenvolvimento passa um pouquinho de novos produtos, novas features que 
estão sendo desenvolvidas e tudo, então tem uma participação conjunta de outras 
áreas que o objetivo é a empresa se conversar” 

5.2.3 Apropriação do Valor – caso 2 (ingresso on line) 

Como se pode observar no Quadro 11 a seguir, para o caso aqui analisado a 
definição das vantagens competitivas envolveu três aspectos: vantagem 
tecnológica, relacionamento com clientes, precificação e busca de ganhos de 
escala. 

O mercado de eventos é, na avaliação dos entrevistados, marcado por fortes 
barreiras relacionais, principalmente de relacionamento entre produtor do evento 
e vendedor de ingressos. Nesse sentido, a empresa tem buscado oferecer mais 
serviços aos clientes por meio de soluções tecnológicas.  

A  vantagem tecnológica tem sido o foco desde o início da empresa, mas na 
medida em que a plataforma evolui a empresa faz uso de big data que permita 
oferecer informações e conhecimento sobre os clientes dos seus clientes, como é 
o caso da API para contratos White Label: 

Premissa: Em um mercado com fortes barreiras relacionais, preciso recorrer ao 
uso da tecnologia e bigdata para construtir vantagem competitiva. 
Silogismo: Se quero superar barreiras relacionais e de preço, então preciso 
oferecer um conjunto de soluções tecnológicas que forneçam informações e 
conhecimento sobre os clientes dos meus clientes. 

O relacionamento com os clientes tem sido explorado a partir do ouso de redes 
sociais, “usando por exemplo o Google adwords, usando Facebook, o Instagram”, 
mas também a própria plataforma tecnológica, onde a empresa tem atraído o 
cliente por meio do “próprio e-mail marketing e os canais de marketing digital”. 

Premissa: Através do uso de marketing digital que ocorre a atração do cliente 
para a plataforma on-line de usuários finais e de produtores de eventos 
Silogismo: Se sou uma plataforma tecnológica, então posso combinar as redes 
sociais com o meu próprio canal de relacionamento para atrair clientes, utilizando 
o marketing digital. 
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A vantagem tecnológica, por sua vez, tem gerado um dilema na precificação, que 
é entre ser a solução mais barata ou oferecer solução mais cara e de 
qualidade. A solução da empresa tem sido a opção pelo atendimento de 
qualidade superior, apoiado em recursos humanos superiores, o que difere um 
pouco de seus concorrentes tanto regionais como por segmentos, que trabalham 
com preços mais baixos e não oferecem as mesmas tecnologias. Nas falas de um 
dos entrevistados: 

“A gente tem um atendimento superior. Nós temos uma equipe de marketing, 
uma equipe de BI superior. Nós temos uma equipe de produtos superior, uma equipe 
financeira superior. Então, a gente entrega tecnologia, a gente entrega processos 
juntos” 

Premissa: Não somos a solução mais barata porque oferecemos robustez 
tecnológica. 
Silogismo: Se escolho oferecer robustez tecnológica, então tenho que adotar um 
posicionamento baseado na qualidade superior do atendimento. 

A relação funcionário/clientes em um modelo de empresas de tecnologias é, via de 
regra, poucos funcionários por cliente, mas neste caso analisado a proporção de 
gastos com recursos humanos ainda é alta. Até os dias atuais praticamente todo 
o custo da empresa são pessoas. Nas palavras de um dos entrevistados: “A 
proporção, eu digo, a participação de gastos em folha sempre foi desde o início sei 
lá, 80 por cento, 88 por cento”. Todavia, essa proporção encerra um alto potencial 
de ganhos de escala no futuro, conforme fala do entrevistado, “para dobrar 
faturamento precisariam de 10% a mais de colaboradores”. Hoje a proporção é de 
40 funcionários para 200 clientes atendidos: “.. falando aí mais ou menos desse 
ano foi mais ou menos 250, entre 250-300 organizadores que nós atendemos”. 

Premissa: Empresas de base tecnológica precisam de recursos humanos 
qualificados, o que inicialmente gera uma alta proporção de gastos com mão-de-
obra na estrutura de custos 
Silogismo: Se sou uma empresa de base tecnológica, então tenho que buscar 
explorar ganhos de escala usando a mesma base de recursos humanos para diluir 
os custos. 

Na medida em que a demanda pelo produto se expande, é possível explorar 
ganhos de escala, principalmente porque a empresa porque está numa dinâmica 
de market place. Hoje a receita da empresa é algo em torno de 10% do Gross 
Merchandise Value (GMV), que é o valor dos ingressos. Ou seja, o valor 
apropriado da empresa é muito menor que seu valor processado na 
plataforma.Por outro lado, isso significa que, na medida em que a empresa 
aumentar a escala, o faturamento também evoluirá proporcionalmente. 

Premissa: A receita para quem atua em Market place corresponde a uma 
participação no valor processado pela plataforma. 
Silogismo: Se estou numa dinâmica de Market place, então posso evoluir na 
apropriação do valor na medida em que aumentar a quantidade de valor 
processado 

O esforço de explorar ganhos de escala se confirma no foco que a empresa está 
dando no contrato “white label” para a expansão do negócio. Há a intenção de 
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diversificação em direção à venda de ingressos com assento marcado, como é o 
caso de teatros, mas o foco hoje é na expansão do white label. Na fala dos 
entrevistados:   

 “Está focada em novos produtos, posteriormente pretende atacar novos 
mercados (assentos marcados) e pretende continuar focada somente no Brasil. A 
gente está muito focado no que a gente falou do White label que a gente acredita que 
pode ser uma vertente bastante forte de crescimento. É. Assim, o organizador 
finalzinho lá que é 1 milhão, outro lá... às vezes por fechar um contrato White label 
fecho por exemplo 20 milhões de conteúdo que vão passar para a minha plataforma. 
Ele tem uma remuneração diferenciada, mas ele por outro lado o meu negócio 
expande muito mais” 

Premissa: A empresa está focada na expansão do mercado com o mesmo 
produto (white label), posteriormente pretende atacar novos produtos (tickets 
teatro - assentos marcados), mas focada somente no Brasil. 
Silogismo: Se quero crescer, preciso focar em determinados segmentos e 
produtos, com clientes de demanda recorrente e que proporcionam ganhos de 
escala. 

Para financiar a expansão em novos segmento e desenvolver novos produtos, 
rodadas adicionais de investimentos podem ser necessárias. Nesse sentido, o 
tradicional dilema entre cobrança de metas e resultados versus inovação e 
tecnologia, se resolve com parceria com investidores que tem uma “pegada de 
inovação”, mas que cobra: 

Não é tão flexional assim, é mais é para a pegada de inovação, tecnologia, 
quero produzir de novo, não é... não é aquela relação com o tradicional de “ah, a 
meta”... eles são um pouco mais especializados em problema de (stage) então 
conseguem olhar outras coisas que não seja apenas faturamento. Mas tem cobrança 
de todos os lados. Eu acho que a gente cobra eles para caramba e eles cobram da 
gente 

Premissa: Desde o início, a escolha da empresa foi crescer e se expadir 
utilizando-se de parceiros que investem dinheiro e networking. 
Silogismo: Se quero crescer então preciso de capital de terceiros que valorizem a 
inovação 
Por fim, apesar de desde o início ter optado por uma estrutura de capital de 
terceiros “maximizadora de resultado para a empresa”, o sócio-fundador aponta 
como um aprendizado de apropriação do valor a escolha de uma estrutura de 
financiamento baseada em debêntures conversíveis. Na fala do entrevistado: 

É melhor fazer uma rodada de financiamento com uma debenture conversível 
que entra uma rodada precificada aliada a uma outra com 24 meses de maturidade. É 
a melhor coisa possível..Porque o Brasil é burocrático, porque quando você pega 
evento e troca de gerente de casa você ganha poder de barganha e você tem já um 
pouco do dinheiro dentro de casa para poder alavancar, você tem que fazer para 
instigar o eixo na segunda parte da rodada.  

Premissa: O uso de uma estrutura de capital de terceiros pode ser melhor 
aproveitado com debentures conversíveis. 
Silogismo: Se quero valorizar a empresa em novas rodadas de investimento, 
então tenho que utilizar rodadas precificadas com debentures conversíveis aliada 
a uma outra com 24 meses de maturidade 
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Quadro 11 – Dimensão Apropriação do valor (caso 2 ingresso on line) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 

Definição da 
vantagem 
competitiva 

Vantagem 
tecnológica 

Barreiras relacionais 
(produtores e 
vendedores) 

X 
Conquista de clientes 

- Em um mercado com fortes barreiras relacionais, preciso recorrer ao uso da 
tecnologia e bigdata para construir vantagem competitiva. 
Se quero superar barreiras relacionais e de preço, então preciso oferecer um 
conjunto de soluções tecnológicas que forneçam informações e conhecimento 
sobre os clientes dos meus clientes, como a API para contratos White Label 

Precificação Solução mais barata 
X 

Solução mais cara 

- Não somos a solução mais barata porque oferecemos robustez tecnológica. 
Silogismo: Se escolho oferecer robustez tecnológica, então tenho que adotar um 
posicionamento baseado na qualidade superior do atendimento. 

Relacionamento 
com o 
consumidor 

Uso de múltiplos 
canais de atendimento 

tradicionais 
X 

Marketing Digital 

- Através do uso de marketing digital que ocorre a atração do cliente para a 
plataforma on-line de usuários finais e de produtores de eventos. 
Se sou uma plataforma tecnológica, então posso combinar as redes sociais com o 
meu próprio canal de relacionamento para atrair clientes, utilizando o marketing 
digital. 

Estrutura de 
custos e 
receita 

Estrutura de 
custos 

Alta proporção de 
gastos com mão-de-

obra 
X 

Custos elevados 

- A relação funcionário/clientes em um modelo de empresas de tecnologias é de 
poucos funcionários por cliente, mas a proporção de gastos com recursos 
humanos ainda é alta.  
Se sou uma empresa de base tecnológica, então tenho que buscar explorar 
ganhos de escala usando a mesma base de recursos humanos.  

Estrutura de 
receita 

Valor processado pela 
plataforma 

X 
Valor apropriado 

- A receita para quem atua em Market place corresponde a uma participação no 
valor processado pela plataforma. 
Se estou numa dinâmica de Market place, então posso evoluir na apropriação do 
valor na medida em que aumentar a quantidade de valor processado  

Expansão do 
negócio 

Diversificação de 
mercado ou 
produtos 

Novos produtos 
X 

Novos mercados 

- A empresa está focada na expansão do mercado com o mesmo produto (white 
label), posteriormente pretende atacar novos produtos (tickets teatro - assentos 
marcados), mas focada somente no Brasil. 
Se quero crescer, preciso focar em determinados segmentos e produtos, com 
clientes de demanda recorrente e que proporcionam ganhos de escala. 

Cobrança dos 
investidores 

Metas e resultados 
X 

Inovação e tecnologia  

- Desde o início, a escolha da empresa foi crescer e se expadir utilizando-se de 
parceiros que investem dinheiro e networking. 
Se quero crescer então preciso de capital de terceiros que valorizem a inovação 

Aprendizagem 
de 
apropriação 
do valor 

Financiamento Debenture 
X 
Participação acionária 

- O uso de uma estrutura de capital de terceiros pode ser melhor aproveitado com 
debentures conversíveis. 
Se quero valorizar a empresa em novas rodadas de investimento, então tenho que 
utilizar rodadas precificadas com debentures conversíveis aliada a uma outra com 
24 meses de maturidade 
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Como se pode observar na Figura 12 a seguir, o resultado dos processos 
dialéticos de criação, configuração e apropriação do valor para o caso aqui 
analisado indica que alguns posicionamentos são necessários para ajustar o 
modelo de negócio em uma direção mais sustentável financeiramente, 
notadamente a exploração de ganhos de escala. 

Figura 12. Tripé de criação, configuração e apropriação do valor – caso 2 
(ingresso on line) 

 

 

 

 

 

CRIAÇÃO DO VALOR 
- Market place de eventos, mas 
não produz evento e nem vende 
assento marcado 
- Serviço voltado para a 
inteligência do processo de 
compra 
- Base de clientes nacional 
(organizadores e usuários finais) 
- Recursos humanos qualificados 
(perfil tecnológico) 

 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Empresa de tecnologia aplicada a 
eventos (e não apenas vendedora de 
ingresso on-line) 
- Foco em grandes segmentos 
(cultural, universitário e outros) 
- Equipe própria para a atividade foco 
(tecnologia) e fornecedores terceirizados 
(atividades auxiliares) 

Ineficiências 
no mercado 
de eventos 

CONFIGURAÇÃO DO VALOR 
- Financiamento com capital de 
terceiros 
- Canal permanente e personalizado 
com clientes (API) 
- Estrutura departamentalizada, 
especializda por segmento de 
mercado 
- Processos e atividades estruturados 
para solução de problemas 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Vantagem competitiva 
tecnológica, por isso preço não é 
o mais baixo 
- Expansão do mercado com o 
mesmo produto (white label), 
posteriormente pretende atacar 
novos produtos (tickets teatro 

APROPRIAÇÃO DO VALOR 
- Clientes pagam pelo serviço 

diferenciado mas ainda há barreiras 
relacionais no setor 

- Investidores cobram resultado mas 
privilegiam a inovação e tecnologia 
- Alta proporção de gastos com mão-de-

obra 
- Alto potencial de ganhos de escala 

(Market place) 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Utilização de capital de terceiros 
com controle decisório  
- Cultura baseada na valorização 
da tecnologia e confiança 
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5.3 Análise da Narrativa: caso 3 (robotização de processos) 

Surgimos no mercado de seguros, atendendo a necessidade de cálculo 

rápido de seguros de automóveis. Desenvolvemos um sistema próprio e 

conquistamos ampla base de clientes. Mas, com a suspensão do 

fornecimento das rotinas de cálculos oferecidas pelas seguradoras, 

diversificamos em direção à robotização, um ramo em que fomos os 

pioneiros na época. Atualmente, a robotização é o negócio mais promissor, 

tendo em vista o caráter inovador e a tendência de mercado. Fomos 

pioneiros no desenvolvimento de robotização para o setor de seguros. Hoje 

aplicamos consistentemente essa tecnologia, explorando com rentabilidade 

o mercado, mas sofremos a ameaça de grandes concorrentes na área de 

consultoria de processos. Estamos desenvolvendo uma estratégia de 

expansão, nacional e internacional, fortalecendo a marca, explorando um 

leque maior de serviços correlatos e buscando parcerias tecnológicas 

A empresa teve início a partir de um fracassado projeto de desenvolvimento de 
software para a indústria (produção não seriada), inviabilizado por um plano 
governamental (Plano Collor, em 1990). Era forte a demanda por moldes de 
plástico e, querendo seguir o conhecimento que lhe foi dado por sua formação de 
engenheiro mecânico e pela experiência adquirida no planejamento da produção 
da Arno, Mauro associou-se a um colega e fundou a empresa.  

Mas, o plano econômico de Collor bloqueou os saldos bancários e, sem capital de 
giro, o negócio foi abandonado. Bafejado pela sorte, Mauro foi atraído pela 
possibilidade de poder contar com a nova moeda (cruzado novo), não bloqueada 
pelo plano econômico, e atendeu ao convite de um amigo que trabalhava em 
corretora de seguros, passando a desenvolver software de cálculos de prêmios de 
seguros de automóvel.  

No princípio, ainda em 1990, ano de fundação da empresa, as tarifas dos seguros 
eram especificadas pelas seguradoras por escrito e quem pretendesse efetuar um 
cálculo deveria seguir o script. Assim, informatizar os cálculos era fácil, pois 
bastaria seguir o script.  Esta foi a opção seguida e a corretora do amigo foi seu 
primeiro cliente. Porém, por volta de 1995, já com um número considerável de 
clientes, as seguradoras passaram a produzir seus próprios aplicativos para 
cálculos de tarifas, o que impedia a manutenção do sistema de cálculo atual e o 
desenvolvimento de novos sistemas, visto que as seguradoras não mais forneciam 
o script. Ou seja, a empresa corria o risco de não mais atender seus clientes. 

O início do negócio foi marcado não só pelo desenvolvimento e comercialização 
do software de cálculo de seguros. Como quase tudo era novidade na área da 
informática, a empresa criou uma unidade que vendia computadores. O avanço da 
tecnologia levou os computadores a se comunicarem entre si, quando a empresa 
explorou nova oportunidade, dedicando-se a configurações de redes de 
computadores. Logo pessoas não especializadas adquiriram capacidades para 
montagem de redes e a empresa preferiu se retirar desse negócio. Mas eis que 



 68 

surge a internet e nova oportunidade de negócio: distribuição de “acesso para os 
corretores de seguro”, em parceria. Quando as seguradoras passaram a franquear 
o acesso às corretoras a empresa abandonou esse tipo de negócio. 

Uma frase de Mauro é marcante e mostra como a empresa tem aproveitado 
oportunidades de mercado e superado inúmeras dificuldades que o mercado e o 
próprio desenvolvimento acelerado da tecnologia apresentam às empresas: “Quer 
dizer, [...] surgem oportunidades baseadas em tecnologia e no consumo que essa 
tecnologia dá. [...] Então a gente vai descobrindo novos negócios que são 
apêndices do negócio principal”.  

Como em meados da década dos anos 1990 não havia o conceito de integração 
de sistemas, Mauro pesquisou e pensou pela primeira vez em robotizar os 
cálculos, ou seja, utilizaria ferramentas de inteligência artificial para produzir um 
sistema de cálculo a partir dos resultados apresentados pelos sistemas de 
cálculos de prêmios de seguros de automóveis das seguradoras. Foram difíceis as 
primeiras incursões no mercado com o novo produto, pois essa ideia 
representava, para os brasileiros, um avanço de quase 20 anos em termos de 
sistemas de informação e de tecnologia, mas no mercado do primeiro mundo já 
era realidade. “E a gente pagou o [preço de] ser o pioneiro disso. Fomos 
desacreditados, falaram mal, que robô isso não existia, que isso era uma ideia 
conceitual errada [...]”. 

Hoje a robotização se popularizou e, conforme fala do empreendedor 
“gourmetizou”. Hoje o mercado a reconhece pela sigla RPA (Robotics Process 
Automation), mas ainda estão na etapa de alta do ciclo de vida tecnológico, 
conforme definido pelo Gardner. Por isso mesmo, segundo o entrevistado, ainda 
tem-se uns “cinco anos à frente de evangelização de mercado” 

No segmento de seguros a empresa conta hoje com mais de novecentos clientes 
de um universo de aproximadamente trinta e cinco mil corretoras de seguros. Vale 
lembrar que, no Brasil, toda contratação de seguro tem que ter, por lei, uma 
corretora interfaceando segurados e seguradoras. O aproveitamento das 
oportunidades e a especialização em seguros levou a empresa a outras 
atividades, como ministrar aulas sobre seguros, realizar seminários sobre algum 
tipo específico de seguro e explorar a base de dados de corretores para produzir e 
comercializar pesquisas. 

A robotização dos processos abriu novos horizontes para a empresa. Atende hoje 
cinco empresas que são “pilares industriais, serviço, indústria e comércio e além 
do que saúde também”. Nesse segmento, a empresa começou desenvolvendo e 
vendendo “projetos ponto a ponto” e hoje vende serviço de mapeamento de 
processo e documentação. Embora não tenha feito uso de qualquer ferramenta 
para desenhar o modelo dos negócios, como têm especialistas nessa área acabou 
por também se especializar e prestar serviços em “design thinking, lego, lego 
serious play e business model Canvas”.  

Onze colaboradores dão conta do trabalho e o faturamento praticamente 
quintuplicou de 2014 para 2017, apesar de concorrer com trinta e duas software 
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houses no segmento de cálculos de seguros e, no segmento de robotização, com 
as “big four” Ernest Young, Deloitte, Century e Capgemini. 

 

5.3.1 Criação do valor – caso 3 (robotização de processos) 

Conforme se observa no Quadro 12 a seguir, a criação de valor para o caso 
analisado envolveu inicialmente a escolha de uma área de atuação. O dilema era 
entre produzir um software para a indústria (moldes de plástico) versus 
desenvolver software de cálculo de seguros de automóveis. A solução do 
dilema se pautou pelo critério do resultado rápido, já que, como a empresa foi 
surpreendida pela suspensão do acesso às reservas financeiras, decretada no 
âmbito do Plano Collor no início dos 1990, era necessário começar atuando em 
um mercado com demanda garantida, gerador de uma receita em moeda não 
bloqueada. 

Premissa: O início de um novo negócio exige um aporte financeiro que não é 
possível obter devido à crise do Plano Collor (moeda bloqueada). 
Silogismo: Se surge oportunidades de atuar em setores com demanda garantida, 
então devo priorizar a recomposição financeira adaptando a minha expertise para 
um novo produto. 

A entrada pioneira em robotização de processos define a vantagem competitiva da 
empresa em relação aos concorrentes. Nessa disputa, o dilema é entre idéias 
inovadoras versus conhecimento do negócio, por parte dos concorrentes, que 
são grandes empresas de consultoria. A solução que tem garantido a 
sobrevivência é a competência tecnológica acumulada pela empresa ao longo das 
duas últimas décadas: 

Premissa: Há grandes concorrentes no mercado que entendem o negócio mas 
não têm competência tecnológica para ofertar. 
Silogismo: Se tenho uma competência tecnológica acumulada, mesmo com 
concorrentes que entendem o negócio, posso ficar à frente dos concorrentes. 

Mas a vantagem de ser o pioneiro exigiu inicialmente um esforço de construção da 
base de clientes. A solução para esse dilema foi a utilização de mecanismos de 
divulgação da tecnologia, como a demonstração do produto por meio de POCs – 
Proof of Concept: 

Premissa: A vantagem de ser o pioneiro encontra a barreira da inexistência do 
mercado 
Silogismo: Se quero explorar a vantagem de ser o pioneiro então tenho que 
construir minha base de clientes por meio da divulgação da tecnologia, do produto 
e da marca. 

Apesar de uma base de clientes já desenvolvida, nota-se ainda um dilema na 
percepção dos benefícios, pois os usuários ainda demandam pouco, 
relativamente ao potencial que a robotização pode oferecer. 

Premissa: O potencial da tecnologia, principalmente da robotização, ainda não é 
aproveitado porque os clientes ainda não conseguem valorizá-lo 
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Silogismo: Se a demanda dos clientes é a rentabilização de processos para 
diminuir os gastos dos seus centros de custos, então devo ofertar a tecnologia 
para suprir apenas essa necessidade. 
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Quadro 12 – Dimensão Criação do valor (caso 3 – robotização de processos) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 

Escolha de 
área de 
atuação 

Aproveitamento de 
experiência em 
engenharia de produção 
e contato na área de 
seguros. 

Software para a indústria 
(moldes de plástico) 

X 
Software para corretora 

de seguros 

- A entrada em um novo negócio exige um aporte financeiro que não é 
possível obter devido à crise (Plano Collor). 
Se surge oportunidades de atuar em setores com demanda garantida, 
então devo priorizar a recomposição financeira adaptando a minha 
expertise para um novo produto. 

Identificação de 
vantagem competitiva 

Ideias inovadoras 
X 

Entendimento do negócio 

- Há grandes concorrentes no mercado que entendem o negócio mas 
não têm competência tecnológica para ofertar. 
Se tenho a competência tecnológica acumulada, mesmo com 
concorrentes que entendem o negócio, posso ficar à frente dos 
concorrentes. 

Seleção de 
clientes, 
recursos e 
parceiros 

Construção da base de 
clientes 

Tecnologia de fronteira 
X 

Base de clientes 
inexistente 

A vantagem de ser o pioneiro encontra a barreira da inexistência do 
mercado 
Se quero explorar a vantagem de ser o pioneiro então tenho que 
construir minha base de clientes por meio da divulgação da tecnologia, 
do produto e da marca (como, por exemplo, o uso de POCs – Proof of 
Concept) e oferta de garantia 

Benefício para os 
clientes 

Potencial da tecnologia 
X 

Demanda dos clientes 

- O potencial da tecnologia, principalmente da robotização, ainda não é 
aproveitado porque os clientes ainda não conseguem valorizá-lo 
Se a demanda dos clientes é a rentabilização de processos para 
diminuir os gastos dos seus centros de custos, então devo ofertar a 
tecnologia para suprir apenas essa necessidade. 

Contratação de recursos 
de tecnologia 

Recursos básicos de 
informática 

X 
Softwares avançados 

As ferramentas da informática evoluíram de um simples computador e 
algumas ferramentas para textos e cálculos para ferramentas 
sofisticadas que agregam mais valor. 
Se a informática evoluiu para o uso de softwares avançados, então 
posso aproveitar essa evolução para expandir os negócios  

Contratação de mão-de-
obra 

Formação 
X 

Contratação de mão-de-
obra qualificada 

Como a tecnologia é muito dinâmica, não dá tempo de formar e repor 
mão de obra qualificada.  
Se a tecnologia é dinâmica e não tenho tempo de formar mão-de-obra 
qualificada, então preciso faz um backup de todas as expertises 

Escolha de parceiros Parcerias tecnológicas 
locais X Estrangeiras 

O potencial parceiro local não apresentou interesse em desenvolver a 
tecnologia. 
Se há parceiros estrangeiros interessados, então posso adaptar a 
tecnologia usando aquela que mais se aproxima da realidade local 
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No que se refere à seleção dos recursos, a empresa vem gradativamente 
adotando tecnologias mais avançadas, voltadas para a automação. O dilema 
nesse caso é típico do processo de desenvolvimento de empresas de base 
tecnológica, ou seja, entre continuar com recursos básicos de informática 
versus a contratação de softwares avançados. Ao mesmo tempo, tecnologias 
mais avançadas proporcionam a expansão dos negócios, principalmente quando 
se trata de robotização: 

Premissa: As ferramentas da informática evoluíram de um simples computador e 
algumas ferramentas para textos e cálculos para ferramentas sofisticadas que 
agregam mais valor. 
Silogismo: Se a informática evoluiu para o uso de softwares avançados, então 
posso aproveitar essa evolução para expandir os negócios 

A dinâmica tecnológica promove a expansão dos negócios e, ao mesmo tempo, 
exige a contratação de mão-de-obra qualificada. Entretanto, diante desse 
dinamismo a empresa vive o dilema entre a formação versus a contratação de 
mão-de-obra qualificada, que tem sido a solução temporária. Entretanto, a 
empresa percebe a necessidade de construir um backup de expertise: 

Premissa: Como o negócio está em expansão e a tecnologia é muito dinâmica, 
não dá tempo de formar e repor mão de obra qualificada. 
Silogismo: Se a tecnologia é dinâmica e não tenho tempo de formar mão-de-obra 
qualificada, então preciso faz um backup de todas as expertises 

As novas tecnologias têm sido adquiridas por meio de parcerias externas, pois 
potenciais parceiros locais não se interessaram, como é o caso do uso da 
ferramenta de inteligência artificial. Apesar do interesse da empresa no Watson da 
IBM, a empresa percebeu que não havia interesse por parte da IBM, então fez 
uma parceria com uma empresa alemã que tem uma ferramenta semelhante, com 
a vantagem de estar adaptada para o idioma português 

Premissa: O potencial parceiro local não apresentou interesse em desenvolver a 
tecnologia. 
Silogismo: Se há parceiros estrangeiros interessados, então posso adaptar a 
tecnologia usando aquela que mais se aproxima da realidade local 
 

5.3.2 Configuração do Valor – caso 3 (robotização de processos) 

A configuração do valor no caso analisado (Quadro 13) envolveu, do ponto de 
vista da utilização dos recursos financeiros, o dilema entre recursos próprios e 
recursos de terceiros. Desde o início a empresa se deparou com restrição de 
recursos próprios, mas não fez uso do capital de terceiros. Com a evolução do 
negócio e a necessidade de maior investimento a empresa está recorrendo a 
recursos de terceiros: 

Premissa: No início do negócio havia um fundo de reserva, que foi capturado no 
Plano Collor, mas na medida em que o negócio evoluiu surgiu a necessidade de 
um volume maior de investimento em equipamentos, software e mão-de-obra. 
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Silogismo: Se há a necessidade de maior investimento, e investidores no 
mercado dispostos a investir em empresas de base tecnológica, então posso 
ampliar a participação de capital de terceiros. 

Na utilização de recursos tecnológicos (infra-estrutura de armazenamento de 
dados e software) nota-se que o negócio de robotização exige recursos mais 
especializados, o que resulta no dilema entre uma estrutura simples (recursos 
básicos) e uma estrutura mais complexa. A solução tem sido a contratação de 
recursos e parceiros mais especializados: 

Premissa: A especialização em robotização trouxe a necessidade de recursos 
tecnológicos (infra-estrutura de armazenamento de dados e software) mais 
complexos. 
Silogismo: Se a estrutura de custos fica mais complexa, então tenho que 
desenvolver recursos e parceiros mais especializados. 

Na definição do fluxo de atividades nota-se um dilema entre um fluxo mais 
padronizado para clientes corretores de seguro e um fluxo mais complexo para 
atender clientes de robotização de processos. Nesse caso, nota-se que a 
robotização exige uma maior personalização do atendimento, apresentando uma 
configuração próxima a uma cadeia de valor do tipo value shop:  

Premissa: O fluxo de atividade para entrega do serviço ao cliente de robotização 
é mais complexo do que a entrega às corretoras de seguros. 
Silogismo: Se o fluxo das atividades de robotização é mais complexo, então 
preciso desenvolver um atendimento personalizado para esses clientes. 

A estruturação organizacional ainda se apoia em um baixo nível de formalização 
e controle. Curiosamente, apesar de vender o serviço de robotização, a empresa 
ainda vive o dilema entre manter vários processos manuais e a necessidade de 
automação. 

Premissa: A especialização em robotização trouxe uma estrutura de custos mais 
complexa e cara. 
Silogismo: Se não aplico a robotização internamente, fico dependente das 
pessoas. 

O mesmo ocorre no planejamento do negócio. Apesar de utilizar ferramentas 
sofisticadas para modelar negócios de clientes, como o design thinking, a empresa 
não utiliza dessas ferramentas no próprio negócio 

Premissa: Utilizo ferramentas sofisticadas para modelar negócios de clientes, 
mas não as utilizo para o meu próprio negócio. 
Silogismo: Se tenho competência para modelar negócios dos clientes poderia 
utilizá-las na modelagem dos negócios de minha empresa. 
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Quadro 13 – Dimensão Configuração do valor (caso 3 – robotização de processos) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 
Utilização dos 
recursos 
(financeiros, 
tecnológicos)  

Decisão de 
investimento 

Recursos próprios 
X 

Recursos de Terceiros (Fundos 
de private equity) 

- No início do negócio os recursos foram próprios, mas na medida em que 
o negócio evoluiu surgiu a necessidade de um volume maior de 
investimento em equipamentos, software e mão-de-obra. 
Se há a necessidade de maior investimento, e investidores no mercado 
dispostos a investir em empresas de base tecnológica, então posso 
ampliar a participação de capital de terceiros. 

Recursos 
tecnológicos 

Estrutura simples (recursos 
básicos) 

X 
Estrutura complexa (mão de obra 

e tecnologia sofisticada) 

A especialização em robotização trouxe a necessidade de recursos 
tecnológicos (infra-estrutura de armazenamento de dados e software) 
mais complexos. 
Se a estrutura de custos fica mais complexa, então tenho que contratar 
recursos e parceiros mais especializados 

Estruturação 
organizacional 

Fluxo de 
atividade para a 
entrega do 
serviço 

Automação do atendimento  
X 

Atendimento personalizado  

- O fluxo de atividade para entrega do serviço ao cliente de robotização é 
mais complexo do que a entrega às corretoras de seguros. 
Se o fluxo das atividades é mais complexo, então preciso desenvolver um 
atendimento personalizado para esses clientes. 

Formalização e 
controle 

Processos internos não 
automatizados 

X 
Automatização de processos 

Apesar de vender o serviço de robotização, a empresa ainda mantém 
vários processos manuais.  
Se não aplico a robotização internamente, fico dependente das pessoas. 

Identificação da 
cultura 
organizacional 

Cultura inovadora de empresa 
quase familiar e informal 

X 
Cultura corporativa tradicional 
(conservadora e impessoal) 

Um ambiente aberto e informal fomenta a inovação, mas explorar a 
tecnologia com performance requer uma cultura corporativa mais 
tradicional, e os nossos técnicos preferem uma estrutura mais tradicional. 
Se a performance melhora sob uma cultura tradicional de controle e 
formalização, mesmo em empresas de base tecnológica, então tenho que 
contratar colaboradores profissionais que preferem um regime mais 
tradicional 

Aprendizagem 
de 
Configuração 
Valor 

Planejamento do 
negócio 

Não utilização de ferramentas no 
próprio negócio 

X 
Utilização de ferramentas 
sofisticadas para clientes 

- Utilizo ferramentas sofisticadas para modelar negócios de clientes, mas 
não as utilizo para o meu próprio negócio. 
 Se tenho competência para modelar negócios dos clientes poderia 
utilizá-las na modelagem dos negócios de minha empresa. 

Evolução 
estrutura (novas 
competências) 

Introdução de novas áreas 
X 

Identidade organizacional 

- A empresa está se profissionalizando e ampliando o leque de 
competências. 
Se a tecnologia e os negócios passam a exigir novas funções, então 
temos que mudar o perfil dos funcionários e da empresa 
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Em relação à identificação de uma cultura organizacional, nota-se o dilema entre 
manter uma cultura consolidada dentro da empresa, pautada pela inovação e 
informalismo, onde a preocupação maior era a geração de novas ideias, e a 
necessidade de desenvolver uma cultura corporativa tradicional, mais 
conservadora e impessoal, pautada pelo controle e formalização. A solução para 
esse dilema tem sido contratar profissionais de “alta performance que 
trabalham dentro do seu horário de expediente e que dão o máximo de si 
naquelas oito horas e vão embora. Não tem mais nenhuma relação, nenhum 
vínculo com a empresa” 

Premissa: Um ambiente aberto e informal fomenta a inovação, mas explorar a 
tecnologia com performance requer uma cultura corporativa mais tradicional, com 
técnicos profissionais que preferem uma estrutura mais tradicional. 
Silogismo: Se a performance melhora sob uma cultura tradicional de controle e 
formalização, mesmo em empresas de base tecnológica, então tenho que 
contratar colaboradores profissionais que preferem um regime mais tradicional 
A contratação de novos funcionários se reflete na própria evolução da estrutura, 
que agora conta com novas áreas, como Design Thinking, trazendo novas 
competências para a empresa. Entretanto, esse movimento tem gerado um 
conflito de identidade organizacional. A solução tem sido a adaptação ao novo 
perfil de funcionários: 

Premissa: A empresa está se profissionalizando e ampliando o leque de 
competências. 
Silogismo: Se a tecnologia e os negócios passam a exigir novas funções, então 
temos que mudar o perfil dos funcionários e da empresa 

 

5.3.3 Apropriação do Valor – caso 3 (robotização de processos) 

A apropriação do valor no caso analisado apresenta três eventos: posicionamento 
de mercado, expansão do negócio e aprendizagem (Quadro 14). Em relação ao 
posicionamento frente aos fornecedores, a empresa apresenta o dilema entre a 
dependência do sistema operacional versus a dependência do armazenamento 
em nuvens, optando pela última: 

Premissa: Há sempre uma dependência de fornecedor no campo da tecnologia.  
Silogismo: Se todos no mercado dependem de uma determinada tecnologia, 
então também posso depender do armazenamento em nuvens. 

Outro aspecto do posicionamento é em relação aos concorrentes atuais, que 
apresentam marcas fortes. Como solução, a empresa tem investido na construção 
da marca, tendo em vista que tem competência tecnológica:  

Premissa: O que impede a empresa de ganhar espaço no mercado é a força da 
marca do concorrente. 
Silogismo: Se a força do concorrente é a marca então posso disputar 
desenvolvendo a marca porque tenho a competência tecnológica. 
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No posicionamento de preço, o dilema é entre o preço baixo versus a qualidade e 
prazo de entrega. A solução escolhida é a qualidade e o prazo, garantidos em 
contrato, já que a empresa tem uma parte do mercado: 

Premissa: A concorrência de preço só é indicada quando se tenta ganhar 
rapidamente espaço de mercado. Quando os concorrentes são de alta reputação, 
a qualidade é mais importante que o preço. 
Silogismo: Se já conquistei uma parte do mercado e quero garantir a 
competitividade, o posicionamento tem que ser o diferencial de qualidade e prazo 
de entrega (seguro de garantia de contrato) 

Por fim, em relação aos entrantes potenciais (concorrentes estrangeiros), a 
empresa percebe que há uma ameaça clara de entrada de concorrentes 
estrangeiros, porém estes devem encontrar dificuldade de mão-de-obra. Mas a 
posição da empresa é clara, ela está aberta a uma provável aquisição. Na fala do 
entrevistado: “meu objetivo é se transformar numa grande noiva” 

Premissa: Embora as ferramentas de nossa especialização estejam disponíveis 
no mercado, não encontramos nenhuma empresa tão especializada quanto a 
minha, porque temos a mão de obra. 
Silogismo: Se há a ameaça de concorrentes estrangeiros, e a minha empresa 
detém a competência, então tenho que estar aberto a uma provável aquisição 

Do ponto de vista da aprendizagem organizacional, o entrevistado destaca que o 
setor vive um processo de expansão, mas nem toda oportunidade é atrativa para a 
empresa. 
Premissa: Há muitas oportunidades de novas aplicações da informática no 
mercado, mas teria que investir em mão-de-obra específica e fazer mudanças no 
core. 
Silogismo: Somos especialistas em seguros e em robotização de processos, 
então não devo me aventurar em outras aplicações. 

A empresa encontra-se em franca expansão, então, do ponto de vista da 
aprendizagem organizacional, a empresa já solucionou o dilema em relação a 
oportunidades a serem abandonadas, seguindo o critério do crescimento 
relacionado ao seu core competence, que é seguros e robotização de processos: 

Premissa: Há muitas oportunidades de novas aplicações da informática no 
mercado, mas teria que investir em mão-de-obra específica e fazer mudanças no 
core 
Silogismo: Somos especialistas em seguros e em robotização de processos, 
então não devo me aventurar em outras aplicações.  
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Quadro 14 – Dimensão Apropriação do valor (caso 3 – robotização de processos) 

Evento Papel dos atores Oposições Silogismos 

Posicionamen
to de mercado 

Dependência de 
fornecedores 

Dependência do sistema 
operacional 

X 
Armazenamento em nuvens 

- Há sempre uma dependência de fornecedor no campo da tecnologia. 
Se todos no mercado dependem de uma determinada tecnologia, então 
também posso depender 

Concorrentes 
atuais 

Marca 
X 

Competência 

- O que impede a empresa de ganhar espaço no mercado é a força da 
marca do concorrente. 
Se a força do concorrente é a marca então posso disputar desenvolvendo 
a marca porque tenho a competência tecnológica 

Precificação Preço baixo 
X 

Qualidade e prazo de 
entrega 

- A concorrência de preço só é indicada quando se tenta ganhar 
rapidamente espaço de mercado. Quando os concorrentes são de alta 
reputação, a qualidade é mais importante que o preço. 
Se já conquistei uma parte do mercado e quero garantir a competitividade, 
o posicionamento tem que ser o diferencial de qualidade e prazo de 
entrega (seguro de garantia de contrato) 

Entrantes 
potenciais 

Ameaça de entrada de 
concorrentes estrangeiros 

X 
Dificuldade de mão de obra 

dos possíveis entrantes 

- Embora as ferramentas de nossa especialização estejam disponíveis no 
mercado, não encontramos nenhuma empresa tão especializada quanto a 
minha, porque temos a mão de obra. 
Se há a ameaça de concorrentes estrangeiros, e a minha empresa detém 
a competência, então tenho que estar aberto a uma provável aquisição 

Expansão do 
negócio 

Construção da 
marca 

Marca desconhecida 
X 

Marca forte dos concorrentes 

- Minha marca ainda não é conhecida e concorro com marcas tradicionais 
no mercado. 
Se concorro com marcas fortes então tenho que fortalecer minha marca. 

Internacionalização Crescimento local 
X 

Expansão para outros 
mercados 

Como eu, os investidores querem ganhar o mercado externo. 
Se há mercado externo para serviços de robotização e investidores 
dispostos a conquista-los, preciso entrar nesses novos mercados para 
fazer frente à concorrência das big four 

Aprendizagem 
de 
Apropriação 
do Valor 

Oportunidades 
abandonadas/não 
exploradas 

Crescimento diversificado 
X 

Crescimento relacionado 

- Há muitas oportunidades de novas aplicações da informática no 
mercado, mas teria que investir em mão-de-obra específica e fazer 
mudanças no core 
Somos especialistas em seguros e em robotização de processos, então 
não devo me aventurar em outras aplicações. 

Aproveitamento de 
oportunidades 

Aproveitamento de 
oportunidades em geral 

X 

- As ideias promissoras que surgem no mercado são aquelas que o 
investimento é pequeno, onde posso aproveitar a equipe com custo zero.  
Se surgem ideias no mercado que demandam pouco investimento, então 
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Aproveitamento de 
oportunidades de custo zero 

devo explorá-las aproveitando a minha base de recursos (base de dados e 
mão-de-obra) explorando nossa capacitação de forma eficiente 

Análise de 
rentabilidade dos 
produtos 

Rentabilidade do sistema de 
corretoras (pacote) 

X 
Surgimento de novos 

fornecedores de sistemas 
simplificados 

- Há uma forte concorrência no mercado de seguros que me faz 
acompanhar detalhadamente a rentabilidade de meus produtos. 
Se a rentabilidade de meus produtos não é a esperada, então devo 
abandonar o produto, deixando para a concorrência 

Acompanhamento 
do desempenho 

Investimento em novas 
tecnologias e marketing 

X 
Crescimento do faturamento 

Graças ao investimento em marketing a empresa tem crescido ano após 
ano, explorando a escalabilidade da tecnologia. 
Se a tecnologia é escalável, então tenho que investir em marketing para 
continuar crescendo 
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Além de privilegiar ideias alinhadas à sua capacitação, a empresa opta por 
aquelas que seja atrativas do ponto de vista do investimento, ou seja, onde é 
possível aproveitar a equipe “com custo zero”:  

Premissa: As ideias promissoras que surgem no mercado são aquelas que o 
investimento é pequeno, onde posso aproveitar a equipe com custo zero.  
Silogismo: Se surgem ideias no mercado que demandam pouco investimento, 
então devo explorá-las aproveitando a minha base de recursos (base de dados e 
mão-de-obra) explorando nossa capacitação de forma eficiente. 

Há um constante monitoramento da rentabilidade dos produtos já ofertados, 
principalmente porque no setor de seguros sempre surge novos fornecedores de 
sistemas simplificados, com preços mais atrativos. Nesses casos a empresa não 
hesita em abandonar os produtos: 

Premissa: Há uma forte concorrência no mercado de seguros que me faz 
acompanhar detalhadamente a rentabilidade de meus produtos. 
Silogismo: Se a rentabilidade de meus produtos não é a esperada, então devo 
abandonar o produto, deixando para a concorrência. 

Por fim, há um acompanhamento do desempenho, seja em termos de taxa de 
expansão de pessoal, taxa de expansão de cliente e taxa de expansão de 
faturamento. A empresa resolve bem o dilema entre investimento e crescimento 
do faturamento. Na verdade, como a tecnologia é escalável, na medida em que há 
mercado, a rentabilidade do investimento é garantida, principalmente o 
investimento em marketing: 

Premissa: Graças ao investimento em marketing a empresa tem crescido ano 
após ano, explorando a escalabilidade da tecnologia. 

Silogismo: Se a tecnologia é escalável, então tenho que investir em marketing 
para continuar crescendo. 
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Como se pode observar na Figura 13 a seguir, o resultado dos processos 
dialéticos de criação, configuração e apropriação do valor para o caso aqui 
analisado indica a necessidade de fortalecer a marca e divulgar o serviço de 
robotização para fazer frente a eventuais concorrentes (notadamente as grandes 
consultorias).  

 

Figura 13. Ciclo de criação, configuração e apropriação do valor – caso 3 
(robotização de processos) 

 

CRIAÇÃO DO VALOR 
- Serviço voltado para a 
automação de processos 
- Clientes buscam rentabilização 
de processos 
- Contratação de recursos 
humanos qualificados (atualizados 
em robótica)  
- Parceiros estrangeiros para 
atualização tecnológica  

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Empresa de robotização de 
processos aplicada ao setor de 

seguros 
- Demonstração via POCs para 
despertar o interesse na 
robotização 

Desenvolvimento e 
comercialização do software 

de cálculo de seguros 

CONFIGURAÇÃO DO VALOR 
- Financiamento inicial com capital de 
próprio  
- Estrutura informal substituída por 
uma estrutura tradicional 
- Processos e atividades pouco 
automatizados e customizados 
conforme necessidades específicas 
dos clientes 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- Explorar a vantagem da 
competência tecnológica e 
fortalecer a marca 
- Divulgação do serviço 
diferenciado de robotização 
- Crescimento baseado em 
diversificação relacionada 

APROPRIAÇÃO DO VALOR 
- Vantagem e desvantagem de ser o 

pioneiro 
- Diferencial de qualidade e prazo de 

entrega (seguro de garantia de contrato) 
- Tecnologia escalável 

- Concorrência de grandes empresas de 
consultoria 

POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

- - Novas contratações e 
mudança de cultura (transição 
de empresa informal para 
tradicional) 
- Aumento do capital de 
terceiros 
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6. CONTRIBUIÇÕES 

A meta desta pesquisa foi avançar nas pesquisas de modelos de negócio 
desenvolvendo uma fundamentação teórica das três dimensões do valor: criação, 
configuração e apropriação. Como resultado, foi proposto um framework integrado 
de análise de modelo de negócio que serviu de base para analisar 3 casos 
selecionados de empresas. 

A análise dos casos selecionados seguiu proposta de abordagem metodológica 
baseada na combinação da abordagem de processos com a abordagem de 
estratégia como prática. A partir desta combinação adotou-se como técnica de 
análise dos dados a análise da narrativa, com o foco na identificação de oposições 
e silogismos. 

A identificação de oposições e silogismos mostrou-se bastante adequada para a 
exploração da fundamentação teórica proposta, tanto do ponto de vista da teoria 
de modelo de negócio quanto da teoria de processo adotada (processo dialético). 
De um lado, foi possível identificar as soluções encontradas por cada empresa 
para o dilema da criação, configuração e apropriação do valor, que é a própria 
definição de modelos de negócios. De outro, as oposições e silogismos são a 
expressão de um um modelo dialético. Conforme definido por Van de Ven (2007), 
o modelo dialético é baseado numa progressão dialética em que a mudança 
ocorre quando valores, forças ou eventos de uma determinada tese são 
contrabalançados por novas antíteses. O novo equilíbrio é atingido com a 
produção de uma nova síntese. A mudança gera novas formas não previstas 
anteriormente.  
Essa recursividade típica do processo dialético marca os casos aqui analisados.  
Na análise dos casos aqui apresentados, nota-se que todos estão em um 
processo de ajuste do modelo de negócio, seja do ponto de vista da criação, 
configuração e ou apropriação do valor. Todavia, quanto mais jovem a empresa, 
mais intensa é essa progressão dialética, ou seja, a síntese do modelo de negócio 
ainda não se verifica. Este é o caso, em especial, da empresa 1 (e-commerce de 
pet shop). Nota-se que, dada a tenra idade da empresa, os três aspectos do tripé 
ainda estão em processo de definição. 

O caso 2 (ingresso on-line) apresenta um estágio um pouco mais avançado, tanto 
do ponto de vista da criação quanto configuração do valor. Entretanto, a 
apropriação ainda é um ponto de interrogação. Observa-se que a empresa 
precisaria explorar ganhos de escala para efetivar a apropriação do valor, um 
aspecto crucial quando se trata de empresas de Market place, baseadas numa 
plataforma tecnológica.  

O caso 3 (robotização de processos), apesar de atuar em um setor de ponta, é 
uma empresa mais velha, com mais de 19 anos no mercado. Todavia, a própria 
natureza da tecnologia explorada, a robótica, exige uma constante atualização e 
passa atualmente pela pressão de concorrentes de peso que já atuam em 
consultoria e estão entrando no segmento. A vantagem tecnológica é evidente no 
caso analisado, ou seja, do ponto de vista da criação de valor o modelo de 
negócio está bem estruturado. O grande desafio hoje é rever os processos de 
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configuração e apropriação do valor para fazer frente aos concorrentes potenciais, 
que já têm esses processos bem definidos. 

Importante destacar que, sob esta ótica de processo, o modelo de negócio não é 
uma categoria analítica estática e nem mesmo conhecida a priori. As empresas 
estão em busca de um modelo sustentável, do ponto de vista do equilíbrio do tripé 
de criação, configuração e apropriação do valor. Nesta perspectiva emergem 
novas categorias conceituais para a análise de modelo de negócio, como a 
aprendizagem organizacional. 

Enfim, a partir desse desenvolvimento conceitual e metodológico espera-se 
contribuir nas pesquisas futuras de modelos de negócio, bem como contribuir na 
prática dos negócios empresariais por meio da análise do tripé de criação, 
configuração e apropriação do valor. 

A principal limitação desta pesquisa é oriunda do próprio método qualitativo, ou 
seja, a dificuldade de generalização. Conforme destacado na metodologia, optou-
se aqui pela granularidade dos eventos. Todavia, a partir desta primeira aplicação 
da abordagem teórica e metodológica aqui apresentada, abre-se espaço para 
futuras investigações em uma ampla base de empresas, de modo a se identificar 
padrões nos estágios evolutivos de um modelo de negócio. 
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APÊNDICE A - QUESTÕES GERADORAS DA NARRATIVA: 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenadoria de Pós-Graduação 

 
Pesquisa: Modelo de Negócio: uma abordagem a partir do processo de 
criação, configuração e apropriação do valor. 
 
Roteiro de entrevista 
Data da entrevista: ___/___/___    
Entrevistado(a): 
__________________________________________________________ 
Cargo: ______________ Formação: ________________  Tempo de empresa: 
________ 
Empresa: ______________________ Setor: ______________Ano de 
fundação:________ 
Número de Funcionários: ___________ Faturamento médio anual: 
_______________ 
Clientes - Volume:___________________Clientes - 
segmentação:_________________ 
 

PERGUNTAS 

1. Qual a ideia de negócios original? Como surgiu essa ideia? 

2. Como surgiu a empresa? 

3. Que necessidades ou soluções os produtos/serviços da empresa visavam atender?  

4. Quando a empresa entrou no mercado, quem eram os concorrentes? 

5. Que vantagens eles tinham devido a sua precedência? 

6. Como sua empresa lidou com a concorrência? 

7. Qual era o posicionamento de preço dos seus produtos e serviços frente aos 
concorrentes? 

8. Qual o segmento de clientes inicial? Como foi identificado esse segmento? 

9. Como a empresa percebeu os benefícios desejados por seus clientes? 

10. Em que medida os benefícios que a empresa propunha aos seus clientes se 
diferenciavam dos concorrentes?  

11. Como a empresa se relaciona com seus clientes? Quais ferramentas você utiliza para 
se relacionar com seus clientes? Como a empresa usa essas informações? 

12. Como a empresa divulga seus produtos e ou serviços? 

13. Quais eram os recursos fundamentais para a empresa operar no início do negócio? 
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14. Quais eram os seus principais fornecedores? E hoje? Existe algum fornecedor que 
sua empresa é dependente? Como você lida com isso? (Poder de barganha)? 

15. Como era a composição inicial de custos da empresa? Essa proporção vem mudando 
ao longo do tempo? 

16. Que fontes de recursos usou para financiar o investimento? E atualmente? Qual é a 
taxa de retorno requerida por essas fontes? Qual é a forma do investimento (equity, 
mútuo, opções, mezanino, etc)? 

17. Como a empresa faz a gestão do investimento em equipamentos e outros ativos 
imobilizados? Considera o investimento em ativos fixos e capital de giro? A empresa 
fez investimentos iniciais que serão perdidos caso ela deixe o setor? Quais? 

18. Quais processos internos a empresa precisou desenvolver para conseguir ofertar 
seus produtos e serviços? 

19. Como é o fluxo de atividades realizadas para a entrega do produto/serviço (desde a 
etapa de aquisição dos insumos até o produto/serviço final)? A empresa possui uma 
área para atividades de suporte como: administrativo, financeiro, marketing, etc? Qual 
a importância dessa área para o seu negócio? 

20. Qual a relação entre clientes atendidos e funcionários necessários para atendimento? 
Existe um limite? 

21. Como faz a gestão de estoques (se houver) e de recebíveis? Como faz a gestão do 
pagamento a fornecedores?  

22. A partir da ideia original de negócio, surgiram outras oportunidades? Quais? 

23. Usou ou utiliza alguma ferramenta de Modelo de Negócio? Qual? 

24. Como definiu o momento de expandir a atividade para novos mercados e segmentos? 

25. Houve alguma evolução no segmento de clientes atendidos? E os benefícios 
propostos? Foram alterados no decorrer do tempo? 

26. Como definiu a estratégia de expansão? 

27. Você precisou modificar a infraestrutura para ofertar estes novos produtos ou 
serviços? Como adquiriu recursos e competências para atender os novos mercados? 

28. Houve alguma oportunidade que foi abandonada ou deixada de ser explorada? Quais 
critérios levaram a continuar ou desistir? Hoje vocês sabem quando uma ideia é 
promissora ou não? 

29. Como evoluiu o volume de vendas? Qual a taxa de crescimento da sua empresa? 

30. Analisa periodicamente a rentabilidade de cada produto, serviço ou mercado para 
verificar a possibilidade de descontinuá-los? 

31. Analisa o ritmo de crescimento dos produtos e mercados para verificar a possibilidade 
de descontinuá-los? 

32. Qual é o seu perfil? Como você se define?  

33. Qual é o perfil dos seus clientes? 

34. Como você define a cultura da sua empresa? Ela foi pensada? Ela se modificou 
desde a criação da empresa até o momento? De que forma? Por que? 
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APÊNDICE B – ESTRUTURA ANALÍTICAS DA NARRATIVA – CASO 1 

- Empresa: E-commerce pet shop 
- Ator (es) Focal (is): sócios-fundadores (Silvio e Danilo) 
- Voz narrativa:  
Silvio (principal narrador): formação em Comunicação Social com pós graduação em marketing 
Danilo: formação em Administração de Empresas 
- Lente interpretativa dos argumentos: criação, configuração e apropriação do valor 

EVENTOS PAPEL DOS 

ATORES 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 

(significado oculto) 

SILOGISMOS 

1) Escolha do 

negócio 

Experiência em 

varejo e 

conhecimento de 

tendências de 

consumo (e-

commerce e redes 

sociais) 

A gente trabalhou junto no Groupon durante aí quase um ano, a 

gente trabalhou junto, e a gente queria empreender. E daí na 

época a gente pensou em várias alternativas, vários mercados 

para empreender. E a princípio a gente falou “pô 

 “Vamos empreender no mercado de joias”, porque tinha 

alguns clientes no Groupon na área de produtos que vendiam, 

dava uma receita bacana, tinha um giro alto, e era um 

mercado pouco explorado, comprar joias pela internet. É algo 

que a gente viu que dava muito valor e a gente via que estava 

muito subexplorado ainda, esse nicho. 

 

A gente estruturou a ideia, acabou não indo para frente com a 

ideia, deixamos passar depois a gente começou a pensar em um 

outro segmento .. 

“..eu tinha uma percepção que o movimento que está 

acontecendo agora. Então, as pessoas querem ter menos filhos e 

o cão, esse animal de estimação, ele vem a suprir essa 

necessidade da pessoa, essa carência, então a pessoa não se 

sente sozinha......a gente avaliou, que seria bem interessante a 

gente conseguir trabalhar o marketing da forma que o 

marketing é, realmente gerando esse valor, sabe? Essa coisa 

psicológica, emocional 

  

 

 

- Mercado de alto 

valor agregado vs 

mercado subexplorado 
 

 

- Mercado pouco 

explorado na internet 

não necessariamente é 

um mercado em 

potencial 

 

Se tem volume alto e 

baixo capital de giro, 

então é atrativo 

Identificação de 

vantagem 

competitiva 

 “segmento pet, porque assim como outros segmentos, tem 

algum... tem algumas vantagens competitivas, primeiro a 

questão da recorrência, quem tem cachorro sempre vai 

precisar comprar pelo menos ração e anti-pulga para o 

cachorro” 

- Valor financeiro: 

Receita elevada ou  

mercado pouco 

explorado na internet 

vs 

Recorrência e tendência de 

consumo (animais de 

pequeno porte) são 

indicativos de um negócio 

rentável.  
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tem mais alguns produtos que geram recorrência, por exemplo, 

tapete higiênico para o cachorro fazer xixi no cantinho.. 

A gente resolveu atacar esse por conta de você conseguir jogar 

na questão da recorrência, que isso vai acontecer, e o apelo 

emocional, que as pessoas cada vez mais tratam cachorros 

como filho.. 

“..analisamos alguns mercados, eu tinha uma percepção que o 

movimento que está acontecendo agora. Então, as pessoas 

querem ter menos filhos e o cão, esse animal de estimação, ele 

vem a suprir essa necessidade da pessoa, essa carência, então a 

pessoa não se sente sozinha. Então a gente percebe que os 

animais de pequeno porte têm esse apelo emocional”. 

“São Paulo, você também tem o agravante de as pessoas 

quererem cachorros de pequeno porte para manterem eles em 

apartamento e não dentro de semestres ou sítios” 

Valor psicológico: 

apelo emocional 

 

Se consigo escala e 

atendo o desejo do 

consumidor então crio 

valor 

 Decisão de 

investimento 

 

começou eu e mais um funcionário. Eu e mais um estagiário, 

então nós dois botando a mão na massa e o Danilo ainda 

ocupando uma posição de mercado até para que a gente 

pudesse dentro desse mix ter um equilíbrio financeiro, porque a 

gente vê que os desafios hoje dos pequenos negócios é fazer 

esse equilíbrio. Então às vezes o cara tem uma ideia boa, mas 

ele vai lá e gasta todo o investimento, a economia em algo, e aí 

se aquele dinheiro acaba muito rápido, ele não consegue 

dar continuidade 

 

... às vezes o planejar, e planejar demais, você trava e você não 

investe. Então você tem um Brasil em crise onde o desemprego 

aumentando e eu estava trabalhando. Só que eu enxerguei que 

tinha realmente uma oportunidade, uma brecha no mercado, e 

aí eu falei “não, agora é a hora. Porque se for agora, enquanto a 

gente está num momento de crise no país e a gente vai 

trabalhando devagarzinho, a hora que as coisas melhorarem, a 

gente vai na mesma onda”.  

Crescimento  

 

vs 

 

Equilíbrio financeiro 

 

Crescimento do negócio 

deve acompanhar o 

equilíbrio financeiro. 

Se quero crescer de 

forma saúdavel então 

não posso gastar todo o 

‘investimento” 

 

 Contratação de 

recursos 

A gente tem, apesar de a gente ter dois funcionários, a gente 

tem duas pessoas de TI que elas não são funcionários nossos, 

mas trabalham para a gente por projetos, muito boa. São duas 

pessoas que a gente trouxe de uma agência, que a gente teve a 

Recursos humanos 

qualificados 

 

Vs 

Na fase inicial da empresa 

não é possível contratar 

recursos humanos 

qualificados.  
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infelicidade de fechar uma agência para produzir o nosso 

primeiro site, a gente tem uma experiência péssima, ((acha 

graça)) só que essas duas pessoas, a gente puxou de lá porque 

elas eram muito boas.  

..eu acho que a gente falou muito pouco das pessoas. Mas o 

nosso negócio é assim, as pessoas é que fazem diferença. Então 

são jovens, a gente tem uma jovem lá de 18 anos, estuda 

engenharia, é a nossa estagiária, a outra estuda relações 

internacionais que a menina estuda. Ela entrou como estagiária, 

a gente efetivou agora ela, está efetivando, e assim, são jovens 

que tem essa questão do e-commerce, da rede social...  

Por exemplo, essa de engenharia que eu te falei, a mente dela é 

uma mente de lógica, número. Ela é que faz a operação. Ela, 

por exemplo, a gente a treinou aqui caso alguém ligar, caso 

precisar ela já sabe fazer. Mas a gente já identificou no perfil 

dela que não é ela que vai tocar o atendimento. Já a outra não, a 

outra tem um perfil já de atendimento. Inclusive foi na Apple, a 

Bianca trabalhou no atendimento da Apple. Então imagine que 

um cliente da Apple quando ligava, então a gente já contratou 

também olhando essas característica 

 

Restrição de Gastos 

Se tenho poucos recursos 

financeiros preciso 

contratar recursos 

humanos com perfil 

característico para e-

commerce (lidam com 

redes sociais e ou têm 

familiaridade com a 

tecnologia) 

 Composição do 

mix de produtos 

Eu acho que a questão de produto é curiosa porque quando a 

gente começou, a gente começou a escolher um mix óbvio, o 

Sílvio fez um estudo bem bacana de tentar entrar sem pensar e 

se verificar o que é que está mais em relevância, destaque e 

tudo mais. Mas a nossa concepção, o que ia vender mais, uma 

coleira, uma cama diferente e tudo mais, então a gente começou 

a comprar diversos produtos que a gente deixou de estoque sim 

((acha graça)) por quase talvez sete, oito meses. 

H2: A gente foi repondo, mas de uma maneira mais inteligente.  

H1: Exato.  

H2: Então, o que a gente antes tinha 2-3-4, a gente só tem 1-2 

no máximo. O nosso giro foi... a gente tem coisa que até hoje a 

gente não conseguiu se desfazer 

Tentativa e erro 

vs 

Acompanhamento do 

comportamento dos 

clientes 

 

No início do negócio 

começo com uma 

concepção inicial do que 

iria vender mais, mas nem 

sempre é o que o mercado 

deseja. 

 

Se não conheço a 

composição ideal de mix 

de produtos, então tenho 

que acompanhar o 

comportamento de 

compra e as 

manifestações dos 

clientes nos diversos 

canais de comunicação 

do negócio e ir se 
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desfazendo de estoques 

de produtos não 

demandados pelos 

clientes 

2) Desenho do 

negócio 

Escolha de 

parceiros 

e a gente começou a colocar a mão na massa que é fazer essa 

parte do braçal mesmo, identificar todos os fornecedores, 

começar a ligar, fazer a lista, configurar toda essa estratégia 

comercial por onde a gente começa, quais fornecedores, quais 

produtos, como é que a gente vai guardar esses produtos, quem 

vai entregar para a gente, então a gente realmente desenhar o 

negócio... 

 

E quando a gente fala da parte, como eu disse, do meu 

background comercial, uma coisa que funcionou muito é 

relacionamento com os fornecedores. ... 

Hoje nós temos um relacionamento muito forte com os 

distribuidores. Nós nos tornamos, eu acho que um dos 

principais compradores deles aqui no... porque eles são 

regionalizados. Então são distribuidores que atendem regiões e 

cidades e etc. E nós já nos tornamos, em alguns, o maior 

comprador.  

..o correios, ele é muito importante, porque nenhuma logística 

hoje tem uma malha tão grande como o do correios, o correios 

entrega lá no rio Amazonas, enfim, entrega de barco e etc. Mas 

a gente entendeu que se a gente começasse já usando essa 

estratégia dupla, correios-transportadora, mesmo quando 

houvesse um problema de mercado, a gente ia conseguir sair 

ali. Então, essa foi a estratégia 

...mercado muda rápido. Seis meses são cinco anos, assim, no 

e-commerce. Então, a gente tem que ser muito dinâmico. E 

aí, para fechar essa parte de logística, nós ficamos de junho a 

dezembro com a Jadlog e no início do ano eu coloquei uma 

outra transportadora, por quê? Porque a Jadlog, a gente vendeu 

uma ideia para eles, e claro, a gente tinha expectativa 

realmente de crescer muito mais rápido e não aconteceu, 

então começou a ter alguns atritos na negociação e aí 

arrumamos uma outra transportadora que... 

Então a gente em janeiro a gente virou o ano e já começamos 

Alta capilaridade vs 

rapidez na entrega 

O dinamismo do e-

commerce exige 

flexibilidade operacional. 

 

Se a estratégia de 

crescimento é gradual, 

então a seleção de 

parceiros deve seguir o 

critério da flexibilidade 

(volume e prazo) 
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com essa nova transportadora 

... por ele ser um HUB pequeno, o cara que também está 

querendo crescer, então ele está muito mais flexível. 

 Escolha da  

Plataforma 

 

quando a gente iniciou, a gente tinha – que nem o Sílvio falou – 

a gente tinha opção de gastar muito dinheiro e vir com uma 

plataforma superprofissional desde o início, e arriscar se o 

negócio daria certo ou não, ou começava numa plataforma 

simples, testar o modelo de negócio e depois fazer uma 

migração para uma plataforma profissional..  

 

Simples assim, eu digo mais barata com menos flexibilidade 

de integrações. A gente optou por gastar menos no começo e 

testar o modelo de negócio 

Eu defendia trazer para dentro de casa para ficar mais fácil, o 

Sílvio defendia ir para uma plataforma que é a Vetex, por 

exemplo, que é mais caro, mas você fica independente porque 

você vai ter toda uma equipe por trás trabalhando por você, 

você paga por isso, mas trabalha por você. A gente optou não 

ter dor de cabeça agora com a plataforma e ir para a Vetex e 

ficar livre para operar o nosso core 

Plataforma simples 

(menor integração e 

customização)  

Vs 

Plataforma completa 

(integração com 

fornecedores, 

facilidade de check-

out, uso de meios de 

pagamentos digitais) 

Vs 

Plataforma própria 

Não é prudente iniciar 

um negócio on-line com 

plataformas caras, nem 

mesmo desenvolver uma 

plataforma própria, um 

esforço desnecessário 

nessa fase.  

Se o negócio on-line dá 

valor, então migre para 

uma plataforma mais 

completa de terceiros 

Se o negócio on-line dá 

valor, então migre para 

uma plataforma mais 

completa de terceiros 

2) Construção 

das vantagens 

competitivas 

Relacionamento 

nas mídias sociais 

e criação de 

marca 

.. a gente viu que assim, a barreira de entrada, ela não era tão 

grande. Por quê? Porque a gente poderia começar pequeno e ir 

crescendo, gerando valor, fazendo acontecer e aí ir aportando, 

enfim, dinheiro, estrutura e investimento. 

Mas só paixão pela paixão, não vai movimentar o negócio. 

Tem que ter conhecimento. Então, o meu background 

comercial e de varejo, ele é muito forte. 

vamos focar aqui no cão e gato, e vamos aproveitar onde eles 

não estão fazendo, enfim, da forma que a gente identifica que é 

uma forma legal, vamos nos aproveitar disso. Então é o famoso 

“comer pelas beiradas”, e aí a gente focou no cão e gato, que é 

o pequeno porte.  

 

viu que a gente teria uma vantagem de trabalhar o CRM bacana 

para esses clientes se mantiverem fieis à nossa marca, se a 

gente criasse uma estrutura de marca bacana para a gente se 

diferenciar da concorrência.. 

Nicho de mercado 

vs 

audiência nas mídias 

sociais (balanceamento 

de apelos variados) 

Atração do cliente para o 

mercado on line deve 

envolver exposição de 

marca em mídias sociais 

e trabalhar CRM para 

fidelizar e diferenciar 

dos concorrentes  

Se quero ser diferente do 

concorrente no mercado 

físico preciso entender o 

cliente e me relacionar 

com ele gerando 

conteúdo e engajamento 
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Então, a gente interage com esse cliente, a gente tem uma régua 

de CRM principalmente em redes sociais, pessoas que entram 

no nosso site. Quando elas entram no Facebook, elas são 

impactadas pelos anúncios dos produtos que eles deixaram no 

carrinho, ou que eles visualizaram no nosso site. A gente faz 

assim. 

 

vou até dar um exemplo bacana que a gente estava conversando 

com funcionário na semana passada de engajamento, que a 

gente fala, “não adianta você ter seguidor em rede social, ou em 

qualquer outra mídia social, se você não tem engajamento”. A 

gente pegou uma postagem da PetLove, não, da Cobase – que é 

um dos maiores concorrentes nosso – uma postagem de 20 dias 

atrás. Eles estavam com 36 likes na postagem – conteúdos 

semelhantes – eles estavam com 36 likes, cinco comentários e 

dois compartilhamentos. A gente fez uma postagem no mesmo 

dia, a gente estava com 15 mil likes, cinco mil comentários 

 

Eu acho que a gente concorre tanto com lojas do mundo físico, 

petshop, a pessoa que está toda semana levando cachorro para 

tomar banho, ele é o nosso concorrente porque tem mais 

chance de abordar o consumidor no momento exato que ele 

está ali para o cliente gastar... 

 

A gente ainda tem o desafio de trazer o cliente do petshop para 

o mundo online, porque você imagina que todo mês ele leva o 

cachorro, toda semana no petshop, ele está sujeito a ser 

abordado pelo petshop para vender anti-pulga, produto de ração 

e tudo mais. Então, antes de a gente iniciar, a primeira nota 

fiscal emitida, a gente começou um trabalho nas redes sociais 

de exposição de marca de mostrar para o mercado o que é que 

era Petluni, o que é que ela estava prestes a vir para o mercado 

para oferecer. Então a gente fez um trabalho bem bacana de 

exposição de marca e a gente falou “a gente vai expandir a 

marca, fazer uma divulgação legal, exponencial, para quando a 

gente chegar em 100 seguidores no facebook, a gente dá o start 

no nosso site, na nossa venda... 
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A gente foi fazendo da base da tentativa e erro. Foi estudando, 

vendo o que é que gerava mais impacto. Tem o apelo social ali, 

de pessoas que são engajadas em ONGs, cachorros 

abandonados e tudo mais. Tem o pessoal que gosta de cachorro 

de raça, você tem que ficar balanceando um pouco ali, porque 

se você agrada um às vezes o outro fala “que é um absurdo 

comprar cachorro de raça e tal e tal e tal”, então a gente foi 

meio que na tentativa e erro, criando esse engajamento entre os 

seguidores tentando balancear bastante.  

Negociação com 

fornecedores 

o grande – mesmo ele sendo grande e tenho dinheiro – muitas 

vezes não consegue fazer. Então o que é que a gente percebe? 

A gente consegue maximizar muito os investimentos que a 

gente faz. Então quando ele falou que a gente aportou dinheiro 

em pequeno investimento para fazer a página no Facebook 

crescer, a gente consegue ser muito efetivo. Então, gastando 

pouco a gente consegue fazer muito. Então, isso nos ajudou 

muito...  

 

Porque os grandes ‘players', eles compram direto das 

fábricas. E eles têm uma – como é que se diz? – eles têm ali 

algumas regras que eles têm que seguir de preço e etc. E 

acredito também que eles queiram defender a lucratividade. 

Eles não estão errados, só que essa é uma barreira, se eu fosse 

também comprar direto da fábrica, a gente teria essa barreira, 

porque eu também teria que seguir essa regra. Como eu compro 

do distribuidor, apesar de eu ter que seguir essa regra, o 

distribuidor, ele quer vender. Porque ele tem cota para comprar 

do fornecedor.  

Preço baixo 

vs 

Poder de negociação 

dos grandes 

É possível atuar no e-

commerce começando 

pequeno, mesmo com o 

poder de mercado dos 

grandes players 

Se preciso ofertar preço 

baixo, tenho que 

negociar com 

distribuidores e 

trabalhar com margens 

menores. 

Parceria com 

Market places 

Hoje a gente vende para o Walmart, Lojas Americanas, 

Shoptime, Submarino.. 

chamado market place, que é o modelo Amazon, ele realmente 

começou no Brasil – vamos falar – aqui em 2013 com a Cnova 

ali e depois o Walmart e o B2W. E ele é esse modelo onde 

pequenas empresas conseguem vender produtos através dessas 

plataformas e isso é bom para o grande player porque ele 

aumenta o mix dele de produtos, 

imagine que há cinco anos atrás milhões de pessoas iam até o 

Walmart e não tinha nada de pet. Hoje vai até o Walmart e tem 

Market Place 

(plataformas de 

grandes players) 

Vs 

Site próprio 

A concorrência é grande 

no market place, mas é 

possível liderar com 

qualidade de atendimento 

e construção de marca. 

Se quero ter acesso a um 

amplo mercado 

consumidor, então 

preciso garantir o 

atendimento em larga 
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o pet sendo vendido. E acaba acontecendo isso que você citou, 

professor, do cara que era concorrente acaba também se 

tornando um parceiro de negócios. 

Todo mundo foi para o market place, cai o nível de serviço, que 

todo mundo quis vender a qualquer custo, sem emitir nota, com 

entrega, primeiro recebe dinheiro e depois compra e despacha. 

Então, até recentemente o Walmart fez uma limpa e deixou só 

três fornecedores. Tinha 20... três. A gente acabou ficando 

entre esses três... 

Vale mais à pena ele plugar uma pet unique que já tem os 1 mil 

SKUs, plugar um fornecedor só, o risco do estoque está todo na 

pet unique e ele gerencia o SLA de serviço 

...todos os dias a gente olha para o negócio e a gente senta, a 

primeira coisa que a gente olha é: como a gente está com os 

nossos clientes? Então, se tem qualquer caso de cliente que está 

mais “olha, não chegou. Eu estou bravo”, a gente chega ao 

ponto de a gente mesmo ligar e falar “ó, sou Sílvio, sou um dos 

diretores da empresa. Eu estou te ligando para resolver o teu 

problema”. Então a gente dá um foco muito grande, DNA de 

pós-venda. 

...Eu diria que 80 por cento do nosso negócio é market place, 

porém isso já foi uma estratégia programada nossa, por quê? 

Como eu falei no início, o market place já tem uma 

audiência. Então nós criamos uma marca que está lá dentro 

dessa audiência, e aí você consegue gerar volume. Gerando 

esse volume, você ganha força com os fornecedores. E você 

consegue comprar mais e pagar menos. 

escala de qualidade e 

fortalecer a marca 

própria 

3) Expansão do 

negócio 

Diversificação de 

mercado 

No início foi realmente grande, foi ali dobrando de tamanho. E 

aí de janeiro para cá que a gente veio crescendo até março e ali, 

abril, maio e junho sentiu bastante, eu acho que o mercado em 

geral, a gente conversando, a gente teve, alguns mercados 

caíram 40 por cento. Mas aí eu acho que não é só também a 

questão do mercado. Eu acho que dentro daquilo que a gente se 

propôs a fazer, a gente também foi e foi, e se a gente não 

melhora, que é o que a gente está fazendo, não vai mais.  

 

Exato. Eu acho que a gente tinha que fazer esse investimento 

que a gente está fazendo para continuar crescendo, porque 

Eficiência X Evolução Em determinado momento 

da evolução do negócio é 

necessário realizar novos 

investimentos para 

aumentar o patamar de 

eficiência. 

Se quero crescer a partir 

do ponto de eficiência 

que projetei inicialmente 

tenho que investir 
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senão você para, e aí você começa a ficar num ciclo que não 

cresce, aí não investe, e aí você não melhora e aí fica, você fica 

fazendo aquilo que você faz muito bem e não melhora. 

E tem empresa que quer ficar desse tamanho, tem empresa que 

quer crescer. Então, a gente optou por dar um novo passo.  

 

A gente está refazendo todo esse plano de negócio para gato.  

Existe essa preocupação porque hoje a gente divulgou a Petluni 

como uma loja especializada em cães. Agora a gente está 

tentando mudar um pouquinho essa divulgação, “especializada 

no seu melhor amigo” 

Escolha da 

estrutura de 

capital 

eu vejo muitas empresas já falando de investidor e nem... nem 

fez a empresa. Então a gente está muito preocupado em fazer o 

negócio e na hora certa buscar essa... essa ajuda.  

 

Private Equity - Sempre acaba sendo abordado por pessoas 

interessadas em colocar dinheiro. Você vê pessoas físicas, ou 

outras empresas. A gente não pensa nesse momento, mas 

futuramente, dependendo do tamanho dos planos acaba sendo 

inevitável, você fazer expansão sem recursos... próprios não 

são suficientes, não é? 

 

 Isso. Porque pelo que a gente enxerga, pelo menos no próximo 

– vamos falar um ano – a gente consegue ver um crescimento 

sólido, e sem perder nada disso, assim, essa criação de valor, a 

gente consegue crescer, através, é claro, quando você fala, 

por exemplo, de um fornecedor que está te dando um produto 

para pagar em seis meses, isso é um, querendo ou não, é um 

financiamento, ele está financiando a sua operação. 

 

Então a gente entende que dá para a gente crescer mais, usando 

isso. E aí na hora certa é claro, a gente vai entender, “pô. É 

capital de giro”, “é BNDES”, enfim, é um investidor que só 

coloca dinheiro mas não participa? É um cara que entra e 

participa, toma decisões, então a gente... eu acho que assim, a 

gente por enquanto... eu vejo muitas empresas já falando de 

investidor e nem... nem fez a empresa. Então a gente está muito 

preocupado em fazer o negócio e na hora certa buscar 

Recursos próprios 

 

Vs 

 

Terceiros 

O financiamento de 

terceiros só deve ser feito 

a partir do momento que o 

negócio está estruturado 

 

Se é possível crescer com 

recursos próprios então 

vou continuar no 

processo de estruturação 

do negócio sem 

financiamento terceiros 
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essa... essa ajuda.  

Estruturação 

organizacional 

Distribuição de 

responsabilidades 

entre os sócios 

H1: Então. Hoje, por exemplo, eu brinco. Eu sou uma pessoa 

que eu gosto muito de pessoas. Só que todas as vezes que eu 

precisei executar alguma coisa na minha vida, eu sou muito... 

quando eu falo que é isso que eu vou fazer, eu vou lá e sento e 

acabou, ninguém vai me tirar do meu caminho. Hoje, por 

exemplo, faz dois anos aí que eu estou mais recluso. O Sílvio 

está mais ali centrado na operação, é claro, olhando. Participo 

de grupos de empreendedores e etc. mas eu estou muito focado, 

centrado. O Danilo, como ele até pelo fato de ele estar no 

mercado e tal, então ele “ah, eu estou almoçando com fulano, 

sicrano”, “ó, legal, vê isso para a gente”. Então eu acabo até 

dando alguns insights de coisas que a gente precisa trazer para 

dentro da Petluni, e então eu acho assim, essa é uma grande 

diferença na gente assim. 

 

Porque imagine se eu tivesse o mesmo perfil dele, eu quisesse 

estar fora? Eu não consigo ainda ser esse CEO que está só em 

workshop, em palestra só tendo insight. Não. Eu tenho que no 

dia que eu vejo que o time trava, eu tenho que estar lá, eu tenho 

que botar a mão na massa, entendeu? Igual agora, agora a gente 

está com uma implementação acontecendo, e a operação 

rodando.  

 

Eu acho que é assim, o primeiro ponto que o Sílvio falou, a 

divisão de tarefas e responsabilidades. Hoje ele é responsável 

por estudar, gerir, tomar decisões das áreas que ele tá à frente, e 

eu das minhas. E toda vez que a gente vai tomar decisão, a 

gente divide isso. Mas como a gente já tem confiança no 

trabalho do outro, a gente já sabe da expertise do outro, a 

gente confia, quando a gente vem com uma opinião, a maioria 

das vezes é “olha, eu acho que tem que ser assim”, beleza. 

“Mas e o que é que você acha disso, disso e disso?”, “não, eu 

acho que tem que ser assim e tal e tal”. “Está bem, vamos em 

frente”. Às vezes a gente nem discute muito, a gente fala “você 

acha? Beleza. Manda bala”. 

Então, eu, Sílvio, por exemplo, estou, vamos falar 50 por cento 

do meu tempo olhando a implementação e o time está lá 

 

Operações X 

Estratégia 

(obter insights do 

mercado, captar 

clientes)  

Ao mesmo tempo que tem 

que ter gente na operação, 

é importante sentir a 

tendência do mercado e 

saber se posicionar na 

captação de clientes e 

gerenciamento da marca. 

Se quero manter a 

operação rodando e, ao 

mesmo tempo mantendo 

uma visão estratégica do 

negócio, preciso fazer 

uma divisão de tarefas 

entre os sócios onde cada 

um atua onde tem 

competências e 

habilidades. 
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tocando. Então eu estou dando esse empoderamento para eles 

de “vai lá e resolve. Ó, toma a decisão, é assim que resolve” e 

eles estão fazendo e, claro, estou ali acompanhando. E o Danilo 

também, me ajudando, tocando essa implementação e fazendo 

essas coisas. Então, por exemplo, a função que ele faz que ele 

comentou, ele lida muito com líderes de e-commerce. Então 

algumas dúvidas que a gente tem, eu falo: “vê com o fulano lá 

como é que os caras lidam com isso”. Então ele vai, usa esse 

networking... 

Ah, eu acho que eu sou muito mais voltado para parte 

estratégica ... voltado para como é que a gente vai captar 

clientes, como é que a gente vai fazer uma exposição, 

demostrar para o mercado a nossa marca, quais são os 

próximos passos para a gente parecer uma marca supergigante 

para quem vê a Cobase, mas sabe que no fim na Petluni sou eu, 

o Sílvio e dois funcionários, e dois programadores. Eu acho que 

eu sou mais voltado para essa parte. O Sílvio é mais voltado 

para a parte comercial e muito bem executada, por sinal, essa é 

uma habilidade muito grande dele. E a parte de operações é 

algo que a gente tinha o gap que eu não gostava, deixava ruim e 

o Sílvio também não tinha essa experiência, mas precisou 

assumir porque a gente não tinha um terceiro sócio que 

manjasse dessa operação. Então, a gente acabou se 

comprometendo nessa parte aí, em gerir a estratégia, tem 

tanto estratégia dentro quanto estratégia fora de 

apresentação para o mercado, para os fornecedores, para 

os clientes, e tudo mais. 

 Tomada de 

decisão 

Então, eu, Sílvio, por exemplo, estou, vamos falar 50 por cento 

do meu tempo olhando a implementação e o time está lá 

tocando. Então eu estou dando esse empoderamento para eles 

de “vai lá e resolve. Ó, toma a decisão, é assim que resolve” e 

eles estão fazendo e, claro, estou ali acompanhando... 

os nossos funcionários, eles são o que a gente fala de 

polivalentes, eles têm que saber fazer de tudo. Então entrou, ele 

tem que saber faturar, ele tem que saber fazer organização de 

estoque, atender cliente, organizar as plataformas, ele tem que 

saber fazer de tudo. A gente leva inclusive eles no correio com 

a gente, para ver como é que faz um despacho se um dia 

Estrutura enxuta X 

Atendimento 

personalizado ao 

cliente 

O uso intensivo de 

tecnologia no e-commerce, 

aliado à uma tomada de 

decisão descentralizada, 

proporciona uma estrutura 

enxuta e ao mesmo tempo 

ágil no atendimento ao 

cliente. 

Se quero ser enxuto e 

rápido no atendimento, 

preciso de uma estrutura 
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precisar, não... eles não são insubstituíveis, eles óbvio, para 

alguém que está fora da empresa, ele não vai conseguir fazer o 

que eles fazem. Mas qualquer outro funcionário, se algum dia 

precisar faltar, o outro consegue complementar. 

O processo do e-commerce, quando a parte tecnológica está, 

vamos dizer que 100 por cento, ele é um processo muito 

simples. Porque por exemplo, pelo celular você acessa, olha o 

produto que você quer, clica em “comprar” e o próprio sistema, 

ele já vai te mostrar “ó, legal, o seu produto está sendo 

despachado, vai ser entregue, chegou”. Então, quando isso 

acontece, você gera uma experiência e você não gera o contato. 

Você gerou uma... o cara viu lá na rede social... 

A gente tenta suprir com o máximo possível de informação 

para o cliente não precisar acionar a gente... 

Via canais de comunicação 

Aí que está, quando acontece alguma coisa no meio, então eu 

vou dar um exemplo. Enviamos o produto, aí o correios foi lá e 

não me entregou. Aí é onde entra essa questão de você dar o 

atendimento, porque o cliente vem ansioso, “olha, mas o meu 

produto, ele estava dizendo que ele... que ia entregar, mas ele 

não chegou”. Aí é onde a equipe está lá  

descentralizada, com 

funcionários 

polivalentes, apoiados no 

uso de tecnologias que 

automatizam o processo 

decisório 

 Formalização  Então, quando eu chego, a primeira coisa, enfim, eu olho 

vendas, olho o que aconteceu na semana, e assim que o time 

chega, eu sempre chego antes deles, se tem alguma coisa que 

foge da normalidade, por exemplo, tem um cliente que está 

com um caso um pouco mais explodindo ali, então eu vou lá 

e passo uma orientação. Fora isso eles têm uma rotina. Então 

a gente tem hoje dessas duas pessoas que a gente falou que a 

gente tem na equipe, uma pessoa, ela chega e ela começa a 

olhar todos os canais de atendimento. Então acessa todas as 

plataformas e começa a olhar se está tudo ok, por exemplo: se 

não tem nenhuma reclamação no nosso e-mail se teve algum 

cliente que mandou um e-mail. Então, a primeira coisa que ela 

faz é isso. A outra pessoa, ela já vai para o sistema e vai 

puxar os pedidos do dia anterior. Então, ela baixa os pedidos, 

olha e começa o processo que a gente fala “operacional”, de 

faturamento. Então ela começa a faturar as notas, depois vai 

para separação, aí depois vai para a bancada que é uma mesa 

Rotinas de 

atendimento e 

faturamento 

 

Vs 

 

Controle de casos 

anormais 

Rotina bem definida de 

atendimento e 

faturamento, com 

acompanhamento de casos 

anormais, permitem um 

maior controle do 

processo. 

Se quero garantir a 

reputação da empresa, 

tenho que formalizar 

processos e, ao mesmo 

tempo, acompanhar 

casos anormais a partir 

do uso de múltiplos 

canais de atendimento e 

um monitoramento 

ininterrupto 
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que a gente tem onde esses produtos são separados, e aí começa 

a fechar as caixas, colocar as notas e preparar para a 

transportadora vir pegar, porque a transportadora vai no 

horário, e depois a gente leva nos correios a outra parte.  

 

Começa do Danilo e de mim, todos os dias a gente olha para o 

negócio e a gente senta, a primeira coisa que a gente olha é: 

como a gente está com os nossos clientes? Então, se tem 

qualquer caso de cliente que está mais “olha, não chegou. Eu 

estou bravo”, a gente chega ao ponto de a gente mesmo ligar e 

falar “ó, sou Sílvio, sou um dos diretores da empresa. Eu estou 

te ligando para resolver o teu problema”. Então a gente dá um 

foco muito grande, DNA de pós-venda 

A gente entende que se a gente colocar investidor agora, a 

gente pode crescer rapidamente, mas talvez a gente...Perde o 

controle da empresa. Por outro lado a gente sabe das nossas 

limitações, mas a gente tem uma capacidade de execução 

muito forte e uma vontade de execução muito forte. Então 

assim, o dia a dia, ele é pesado mesmo 

 

O nosso, a gente controla muito bem a operação. Primeiro 

assim, para não ter erro na hora do despacho, porque um erro 

na hora do despacho, você vai criar um problema muito grande 

lá na frente com um ou alguns clientes. Então você vai 

envolver, você pode ter problema de Reclame Aqui e assim, a 

gente falou seis mil clientes em um ano de operação, a gente 

teve uma reclamação somente no Reclame Aqui. E daí quando 

você compara com a concorrência, tudo bem. Talvez empresa 

do mesmo porte tem muito mais, do mesmo porte que a gente 

tem muito mais reclamação 

Então. A gente teve uma que na verdade foi um atraso dos 

correios. Nem foi problema nosso, o cliente reclamou e no 

Reclame Aqui você não consegue tirar, você não consegue 

excluir. Você consegue só dizer que foi resolvido. Então a 

gente controla muito bem aquilo. A gente testa algumas 

ferramentas para dar um atendimento em tempo real porque 

hoje, qual que é o principal problema que a gente vê? Que nem 

o Sílvio falou, você entra em diversos sites, você não consegue 
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achar telefone de contato, não consegue achar e-mail de 

contato. É um mistério. Você fica falando “compro ou não 

compro?”, se der um problema... 

O nosso não, a gente dá tudo. A gente dá whats, a gente tinha, a 

gente tirou. A única coisa que a gente tirou agora foi o Skype, 

mas tinha Skype, e-mail, o WhatsApp, um telefone fixo, um 

telefone celular, um chat em horário comercial das 09:00 às 

18:00 e às vezes até à noite a gente fica, eu e ele, de final de 

semana respondendo 

 Divisão de 

funções 

Mais ou menos. Exato. Hoje eu toco a operação em si, que está 

lá com as pessoas, a operação, o comercial e administrativo. E 

o Danilo fica com essa parte de marketing, tecnologia e é isso 

A gente tem, apesar de a gente ter dois funcionários, a gente 

tem duas pessoas de TI que elas não são funcionários nossos, 

mas trabalham para a gente por projetos, muito boa.  

E eu falei, “pô. A gente está com dois prodígios ali com 

vontade de trabalhar que daria para fazer a nossa plataforma de 

um jeito personalizado no nosso timing, sem depender de 

agências”. Mas isso, no longo prazo, ia dar um gasto de 

manutenção, a gente ia ficar refém de uma área que hoje não 

teria necessidade e a gente ficar engessado, entendeu? A gente 

ia ficar... engessado financeiramente. 

Ausência de áreas X 

Atribuição de funções 

A necessidade de manter 

uma estrutura enxuta no 

começo do negócio 

dificulta a divisão de 

funções 

Se ainda estou no começo 

do negócio, prefiro não 

criar áreas e atribuir 

funções para não 

incorrer em gastos de 

manutenção 

 Identificação de 

cultura 

Todo novo funcionário tinha que saber atender cliente. Então 

aquele funcionário, na entrevista você pergunta para o cara: “e 

aí, você gosta de atender cliente?”, se o cara fala “não”, você 

não contrata.  

 

Danilo vem de uma criação, estudou no Arqui, estudou no 

Mackenzie, ele veio de uma criação diferente da minha, mas eu 

acho que os valores dele como pessoa, eles batem muito com o 

meu. Eu acho que ele é uma pessoa humilde, respeita o 

próximo, então tem algumas coisas que se identificam comigo. 

Não me vejo como sócio qualquer chega num lugar arrogante e 

pisando nos outros. Então assim. 

Foco no bom 

atendimento ao cliente 

 

Vs 

 

Postura arrogante 

Todo novo funcionário 

tem que saber atender bem 

o cliente, respeitando o 

próximo. 

Se há uma preocupação 

no atendimento ao 

cliente e uma postura de 

respeito e humildade dos 

sócios, então a cultura da 

empresa é de respeito ao 

próximo 

Aprendizagem 

e Evolução do 

Negócio 

Experiência em 

grandes 

empresas de 

varejo e meios de 

Sempre, eu e o Sílvio, a gente sempre trabalhou em empresas 

grandes e sempre em contato com empresas grandes também, 

ou pequenas, mas que estavam se destacando por alguma parte 

assim, de excelência ou operacional ou de resultados em 

Experiência com 

estrutura simples das 

pequenas empresas X 

Operação de estrutura 

Já há um aprendizado 

consolidado das grandes 

empresas de e-commerce 

(plataformas e meios de 
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pagamento vendas e tudo mais. Então ajudou a fazer um networking bem 

bacana. Hoje a gente aproveita, hoje eu estou na Cielo, eu 

aproveito bastante o networking porque eu cuido de grandes e-

commerces hoje em meio meios de pagamento. Então a gente 

faz benchmark, a gente conversa inclusive internamente na 

Cielo. Na época que a gente trabalhou – que eu trabalhei na 

Whirpool também – ajudou a gente a conversar com outras 

empresas, ver a parte de processo, tecnologia. A questão da 

Vetex veio um pouco de experiências que a gente teve 

conversando com outros market places, outros e-commerces, 

outras empresas de serviço.  

A agência que vai cuidar do nosso, da construção do site agora 

é a mesma agência que cuida do site da Pandora 

: Setembro a gente vai estar ali testando, vamos falar que em 

outubro a gente faz um lançamento oficial. ... e aí realmente se 

mostrar para o mercado. A gente segurou muito bem porque a 

gente sabia das nossas limitações. Por exemplo, a experiência 

de compra hoje no celular, para o nosso consumidor é ruim, a 

gente sabe disso. E com essa nova plataforma a gente vai matar 

isso, porque a gente realmente pegou... a gente tinha um 

fusquinha, agora a gente está pegando uma BMW, só que a 

gente sabe não está bem. É claro, dá sempre para melhorar 

((acha graça)) o piloto. Mas a gente sabe que não está bem. 

Com um carro melhor a gente vai conseguir continuar na 

estrada. 

 

A gente está falando de plataformas que lojas grandes usam, 

Brastemp, Consul, a Netshoes, a C&A, Electrolux... a gente 

está indo para um novo patamar que vai possibilitar a gente se 

manter ali pelos próximos talvez cinco anos 

complexa das grandes 

empresas 

pagamento) 

Se quero evoluir de uma 

estrutura simples para 

uma mais complexa, 

então preciso fazer 

networking para 

aprender e captar novas 

tecnologias das grandes 

empresas 

 Evolução da 

Plataforma 

A conferência.  

H1: ... Um double cheque, faz o double check: “ó, está tudo 

OK”, e aí vai e fecha. Então quer dizer, é o que eu te falei. A 

sistemática, ela pode ser feita muito bem mesmo que 

manual. Mas a gente sabe da necessidade de evoluir.  

Com essa plataforma nova e esse novo ERP, esse processo vai 

mudar completamente. Algumas coisas básicas não mudam. 

Mas o jeito que ele é feito vai mudar, por quê? Porque a gente 

Processos antigos X 

Novas tecnologias 

O controle de processos 

antigos pode ser bem feito 

mas no processo evolutivo 

é necessário migrar para 

tecnologias mais robustas. 

Se tenho a necessidade 

de evoluir, preciso 

incorporar novas 
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vai ter mais tecnologia.  

H2: Vai ter automação.  

H1: Exato. Então por exemplo, uma coisa que a gente vai ter: a 

gente vai ter um leitor que quando for colocar os produtos na 

caixa, então você confere a partir desse leitor, do código de 

barras, se eu estou enviando o produto correto ou não. Então 

esse leitor, esse sistema vai permitir isso.  

A gente vai ter um contrato dos correios em breve, onde o 

correios vai passar lá também e pegar. Exato. Então a gente tem 

esses processos desenhados. Mas é claro, são processos que 

eles estão sempre em evolução 

tecnologias aos processos 

para permitir maior 

automação 

 Margem de lucro Isso conta porque hoje, quando você fala de margem de alguns 

produtos, tem alguns produtos com margem muito reduzida. E 

a expertise em meio de pagamento é interessante porque ali, 

dependendo da negociação que você fizer e do produto que 

você colocar, você consegue tirar uma margem importante. 

Você tem variações que vão entre 2 por cento até 8 por cento. 

Então você tem que entender...  

 

É que depende. Existem dois modelos. Tem o modelo de 

adquirentes, onde você contrata o meio de pagamento e junto 

você tem que contratar um modelo de anti-fraude para você 

evitar fraude; e tem os modelos de subadquirência, que eles já 

vem todo no pacote. Então, você paga a mais, mas você não 

tem risco. Se tiver uma fraude no seu site, um chargeback, o 

ônus é todo do seu... ((silêncio))  

Hoje a gente trabalha com modelo de subadquerente por 

enquanto porque a gente não tem braço para ter um analista 

financeiro que cuide também, pilote uma ferramenta antifraude. 

Foi uma opção nossa. Então, que nem o Sílvio falou, a gente 

prezou muito pelo serviço e experiência do usuário e menos 

em tecnologia. E agora a gente está migrando para uma... 

vou até dar um exemplo bacana que a gente estava conversando 

com funcionário na semana passada de engajamento, que a 

gente fala, “não adianta você ter seguidor em rede social, ou em 

qualquer outra mídia social, se você não tem engajamento”. A 

gente pegou uma postagem da PetLove, não, da Cobase – que é 

um dos maiores concorrentes nosso – uma postagem de 20 dias 

Margem baixa 

 

Vs 

 

Margem alta 

No começo de um negócio 

tenho que operar com 

margens reduzidas porque 

priorizo a conquista do 

cliente 

Se não tenho expertise e 

estrutura suficiente mas 

quero ofertar o produto 

de modo a conquistar o 

cliente, então tenho que 

iniciar oferecendo o 

melhor produto mesmo 

com uma margem 

reduzida 
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atrás. Eles estavam com 36 likes na postagem – conteúdos 

semelhantes – eles estavam com 36 likes, cinco comentários e 

dois compartilhamentos. A gente fez uma postagem no mesmo 

dia, a gente estava com 15 mil likes, cinco mil comentários  

Então a gente vai ali meio que dançando. Baixa o preço, aí 

alguém fala, a gente sobe e desce, então fica ali uma dança, a 

gente oferecendo “ó, está mais barato”, aí o consumidor vem e 

compra. E aí, o consumidor, ele começa a perceber isso. 

“Nossa. A loja de vocês é mais barato lá do que a loja tal”, que 

é o líder de mercado. Então, a gente vai gerando esse valor, 

mas ao mesmo tempo a gente sabe que a longo prazo a gente 

tem que ir subindo esse preço porque isso não é sustentável. 
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APÊNDICE B – ESTRUTURA ANALÍTICAS DA NARRATIVA – CASO 2 

 
 
 

EVENTOS 
PAPEL DOS 

ATORES 
FRAGMENTOS 

OPOSIÇÕES 

(significado 

oculto) 

SILOGISMOS 

Início do 

negócio 

Paixão por 

eventos e 

Experiência na 

criação de um 

site de venda 

de ingressos. 

A idéia foi do Gabriel, quando ele estava na Stanford, durante a faculdade, ele 

estudou fora. Quase que um meio que um projeto de uma matéria, aí. Que acabou 

despertando interesse do próprio professor e tudo. E ali foi quando teve um 

investimento anjo ainda que aconteceu com mais de um professor, então o Gabriel 

voltou para o Brasil, para Manaus, que ele é de lá, e aí começou a empresa, a gente 

provou os modelos negócios ali e aí depois veio para São Paulo. A gente levantou 

mais rodadas de financiamento e tudo mais e aí que tudo começou. 

Foi... começou com uma aula. Eu estava fazendo um curso de faculdade e começou 

de um... como muita coisa surge problema, a gente fez um evento e precisou em 

caráter de urgência levantar fundo para evento de última hora. A gente montou 

um site de venda de ingressos e aí meio que a ideia surgiu daí. Mas sempre teve a 

paixão por eventos antes disso. Eu diria que não foi uma coisa mercadológica, 

até é mentira se eu falasse que “ah, eu fui lá, olhei tamanho de mercado, calculei e 

fiz uma compra aqui e vi que era um... ”, a gente não é esse tipo de empresa, eu 

acho. É muito mais uma empresa que atrai pela missão. O mercado é grande. Quão 

grande? Não sei, grande. A gente acha que é uma revolução a ser feita em 

eventos. E depois a gente descobriu que o tamanho do mercado realmente era 

maior do que a gente imaginava. 

P: E lá tinha já alguma experiência assim? De você copiou alguma coisa, se 

inspirou em alguma? 

H1: Tinha. Eu não diria copiar. A gente é muito assim, autônomo em inovação. Não 

acha muitas empresas parecidas. Mas tinham empresas inovando em eventos. Isso 

tinha sim. Acho que os benchmarks são (Event Privacy) [00:33:47]. Talvez o 

melhor de todos seja o Ticket Fly que é uma canadense que foi comprada pela 

primeira, que juntou várias redes sociais com a venda de ingresso. Que mais? 

Atualmente tem o (GÁS), da Inglaterra. 

 

Ineficiência no 

mercado 

X 

Oportunidade 

de negócio 

Há uma revolução a 

ser feita em eventos  

Se há ineficiências 

no mercado, então 

há possibilidades de 

negócios. 

 



 112 

 Identificação 

da Vantagem 

Competitiva 

H1: Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu acho que aí, eu até ia 

comentar, hoje assim, se a gente for, se você perguntar o que é que é a Ingresse, de 

uma maneira simplista, o que é que... a gente fala assim, a gente é uma empresa 

que vende ingresso. Mas nós nos vemos com uma... muito mais do que isso, nós 

nos vemos com uma empresa de tecnologia aplicada a eventos. Então que é um 

conceito mais amplo. Hoje, se você falar “qual o ganha-pão da Ingresse?”, é vender 

ingresso. 

F1: De novo. Porque nós somos uma empresa de tecnologia do que uma ticketeria. 

H1: É. A gente tinha, desde o início a ideia foi ser uma empresa de tecnologia. 

Então eu tenho um sócio que é o head de produtos que é o cara que constrói toda a 

arquitetura tecnológica 

Conheceu o Marcelo (Missu), que é o mentor de tecnologia aqui da Ingresse, que o 

Marcelo também é de Manaus e trabalhava na empresa do pai do Gabriel. E aí os 

dois uniram esforços, o Gabriel com a ideia, especialmente com a ideia do negócio 

e por ele ter levantado investimento anjo e o Marcelo (Missu) por ter a cabeça do 

desenvolvimento de tecnologia. Então foi uma empresa que começou em Manaus e 

posteriormente migrou para São Paulo. 

Então eu não me limito só a vender um ticket. Eu posso criar experiências, 

criar coisas ligadas à venda. Então eu acho que esse é um grande diferencial da 

Ingresse. A gente sempre pensa “hoje o evento está aqui, tem um ponto que é a 

venda de ingresso.” mas no futuro próximo tem a consumação dentro do evento, 

tem informações que estão, que eu pego, capturo durante o processo de 

compras dentro do evento que eu posso trabalhar e devolver para o produtor. 

Eu posso trabalhar junto com marcas que gostariam de conversar com esse público. 

Então ao ser uma tecnologia a gente tem essa visão mais ampla de tentar pegar 

todas as tangências que existem no meu cliente. 

H1: Nós temos um produto, um aplicativo que chama Backstage. Ele tem um 

aplicativo tanto para Android quanto para IOS e ele tem uma versão web que é o do 

site, que ele basicamente é uma ferramenta que o produtor pode fazer toda a gestão 

do evento dele. Então ela acompanha real time como estão as vendas. É tipo uma 

bolsa de valores. O cara vai lá e dá um refresh, “vendeu mais cinco ingressos”. 

Além disso, ele consegue, por exemplo, vender ingressos usando esse próprio 

aplicativo. Então ele vai lá, seleciona, ah,se ele tiver uma impressorinha bluetooth 

ele pode imprimir ingresso nessa impressorinha bluetooth ou ele pode falar “qual 

que é o seu e-mail?” ele já manda e-mail, já aparece no próprio aplicativo o 
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vende ingressos 

x  
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eventos  
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ingresso 
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ingresso. Além disso ele pode, vai... ele pode usar isso para fazer o controle de 

entrada do evento. Então ele vai lá e faz a leitura. Ele consegue abrir e ver “ah, eu 

vendi mil ingressos aqui, já entraram 800 pessoas. O pico de acesso foi a 01:00” e 

esse aplicativo nós temos ele há uns tipo 2 anos, dois anos e meio mais ou menos. 

...Esse aplicativo, o Backstage, ele é para o produtor do evento. 

P: Tá. Mas ele [backstage] vende também? 

H1: Ele vende, mas assim, no sentido... porque o que é que acontece? Muito 

produtor de evento, o que é que ele fazia? Ele imprimia o ingresso físico e tinha lá 

200 ingressos lá e o cara “cara, vou comprar com o... ” porque nem todo mundo 

vende online. Então ele tem essa componente que a gente chama de offline. Só que 

esse outro ingresso que eu estou vendendo para você, só que eu não sei o seu nome, 

não sei o seu e-mail, não sei seu endereço, não sei para quem é que eu estou 

vendendo, não sei a sua idade e nem nada. A partir do momento que ele manda pela 

nossa plataforma, isso é registrado no nosso banco de dados e aí eu tenho essa 

informação de quem comprou. Então, por mais que eu tenha feito uma venda 

offline, eu como Ingresse, fiz uma aquisição de um lead, de um usuário, de um e-

mail. E o produtor, isso para o produtor é superimportante porque ele está sabendo 

que por mais que... que esteja vendendo offline, ele sabe que ele vendeu 80 por 

cento online e os 20 por cento offline está aqui, foi vendido dessa maneira e tudo 

mais. E o engraçado, que eu acho que isso liga no ponto de a gente ser tecnologia e 

acho que muito referência de mercado, a gente já ouviu cliente, outros 

organizadores falando que... falando assim “putz, cara, a outra empresa lá veio calar 

comigo para eu usar a plataforma deles lá e os caras não tem o Backstage deles”. 

Tipo não é assim. 

 Uma coisa é você ser uma empresinha desse tamanho que você não é visado por 

exemplo por questões de fraude. Fraude é uma coisa que pode de fato matar o 

negócio assim, do nosso segmento. Por quê? Depois de passagens aéreas ((acha 

graça)) ingressos, tickets é o segundo mercado que mais... com índice maior de 

fraudes. 

 É um produto 100 por cento líquido. Principalmente a gente que... e outras 

empresas fazem isso, a hora que a gente, por exemplo, aboliu o ingresso impresso. 

Ninguém mais... a gente não tem mais de imprimir em casa. 

Delicado, crítico nesse modelo de negócios e que assim, às vezes o cara lá do 

comecinho vai fazer um eventinho desse, começa a vender e não vai ter, mas a 

partir do momento que ele começa a crescer, ele começa a pegar um evento que tem 
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um apelo popular, seja um cantor sertanejo, um artista de música eletrônica que 

vem de fora ou um show relevante, um jogo de futebol, isso pode acabar com o 

modelo de negócios. Então esse é um...  

P: Aí é mais que um meio de pagamento, não é? 

H1: É muito mais. Ele se utiliza do meio de pagamento também, mas ele 

se utiliza, a nossa tecnologia de antifraude, por exemplo, ele pega todos os 

nossos micros... são microserviços que a gente tem, que ele teria que 

desenvolver individualmente, ele pega isso numa caixinha que é API 

Ingresse que ele vai conectando e usando aqueles que ele acha que é 

necessário. 

H1: foi investir num sistema de machine learning que ele... a gente 

retroagiu a nossa base e ele aprendia e até hoje ele aprende e isso é uma 

coisa que é um... virou um diferencial para a gente. 

P: E aí ajuda nessa tomada de decisão? Qual o cliente, qual...  

H1: Exatamente. É com base no comportamento de compra, se o evento é aqui, o 

cara está comprando. Se o evento é em São Paulo e o cara está comprando sei lá, do 

Maranhão, putz, tem alguma coisa estranha aí. Datas, carnaval, é período que tem 

muita fraude. Réveillon, tipo do evento, então a gente... isso foi...  

F1: Mapeado, não é? 

H1: É. Ele continua aprendendo sempre e foi, a gente criou uma solução 

também que não existe no mercado, assim. Através... por causa de...  

 Definição do 

produto ou 

serviço  

E aqui eu acho que é uma distinção bastante importante, nós não 

produzimos nenhum evento, nós nos focamos na parte de venda  

No passado, acho que faz uns dois anos e meio, três anos quase, nós 

optamos por não atender ainda o que a gente chama de assento 

marcado. O que seria assento marcado? Teatros, esses tipos de eventos, 

porque ele tem uma dinâmica diferente. Necessita de um produto 

diferenciado, então eu preciso daquele mapa bonitinho com todos os 

lugares, é claro. A gente tinha isso no passado, mas a gente viu que esse 

produto precisava melhorar e a gente estava muito evoluído no que a 

gente chamava no que a gente chamava de free sits, são assentos... são 

eventos que você compra lá, você pode comprar o setor pista ou o setor 
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camarote ou você não precisa de um setor e tudo mais. Então nós 

decidimos como uma escolha como uma empresa, falamos “vamos nos 

focar nesse segmento primeiro para depois no futuro a gente atender esse 

outro segmento”. Então se a gente for falar, na teoria a gente poderia 

atender tudo o que não fosse, que não seja o assento marcado 

esse diferencial 

tecnológico 

buscando oferecer 

experiências 

 Definição da 

base de clientes 
A gente tinha começado mais genérico, antes. Hoje é mais especializado, as 

discussões são mais bem definidas, eles trabalham por área. Tem gente mais 

focado em show, tem gente mais focada em festa, tem gente mais focado em 

universitário. Antes era um negócio meio generalista, não funcionou muito bem 

E assim, só acho que vale a pena distinguir um pouquinho a gente no market place. 

Então a gente tem... nós temos os dois lados. Então quando a gente fala do lado 

cliente que a gente chama de organizador que são os produtores dos eventos, a 

gente está falando aí mais ou menos desse ano foi mais ou menos 250, entre 250-

300 organizadores que nós atendemos. Quando a gente fala do lado do usuário 

final, vou te falar que hoje assim, a nossa base de usuários tem mais ou menos 1,1 

milhão de usuários e aí parte deles... agora passa pelo site, pelo aplicativo e tudo 

mais, mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza, se a gente pode falar. 

A gente, eu falo que o nosso mercado, ele tem duas grandes dimensões que a gente 

pode falar. Uma é a dimensão regional e a outra é uma dimensão de fato de 

segmento de clientes, de busca de clientes. Quando eu falo regional é porque tem 

muita empresa local, assim, muita empresa regional. Então vou dar um exemplo 

aqui, por exemplo a Blueticket. A Blueticket é superforte no sul do país, mas ela só 

atua lá praticamente.  

 A Ingresso Certo é uma empresa focada no Rio de Janeiro, por exemplo. Bilheteria 

digital no Rio de Janeiro, mas é mais no Centro-Oeste. Então tem um pouco essa 

dinâmica regional e tem uma dinâmica também que são segmentos. O que é que é 

isso? Hoje a Ingresse olha quatro grandes segmentos. Não é que só existam 

esses segmentos no mercado, mas nós olhamos um segmento universitário, a gente 

acredita que é um segmento super estratégico, porque quando as pessoas...  

Exatamente. E ele está no aplicativo, então a gente está falando dos problemas do 

Mackenzie, da ESPM, FGV, FAAP, e outros mais. Esse é um mercado que é 

majoritariamente é na cidade de São Paulo. Fora é um pouco diferente de... a gente 

tem um segmento que a gente chama de... um outro segmento é um segmento mais 

jovem também, é um pouco de festas e baladas ali. Então é um segmento que 

abrange pessoas de sei lá, mais ou menos seus 20 a 30-35 anos ali. Esse mercado 
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é...  

Não necessariamente é estudante, ele assim, a gente... para simplificar, eu falaria 

que assim que a pessoa se forma ele começa a ir frequentar esses (inint) [00:06:36]. 

Então é esse segmento. Tem outro que é o segmento cultural, então estou 

falando de exposições, esses tipos de coisas. Então um exemplo disso, a gente 

vendeu acho que praticamente todas as últimas exposições do Tomie Ohtake, então 

teve Frida Kahlo, Miró, Salvador Dalí, tudo a gente vendeu  

Isso. Teve, por exemplo, o Lego que teve no Ibirapuera lá, que teve em São Paulo, 

teve no Rio nós vendemos também. E depois tem um outro segmento que é um 

segmento um pouco mais difícil que chama de shows e festivais que aí tem 

alguns ‘players' grandes com uma outra dinâmica. Então para exemplo uma Time 

for fun, Tickets for fun que eles produzem o evento e vendem o evento. Então é 

uma outra, a dinâmica é um pouco diferente, mas nós também atuamos nesse 

segmento com uma frequência menor. Acho que o nosso grande case é o Planeta 

Atlântida que acontece no sul do país, os últimos dois anos nós vendemos 

 Relacionament

o com 

parceiros ou 

fornecedores 

: Acho que tem assim, tem, por exemplo, a Amazon que é um fornecedor nosso que 

faz a questão de ,,, 

É. Tem... tem uma empresa que nos auxilia numa questão de fraudes por exemplo 

que é um outro fornecedor. Mas acho que em geral são assim, talvez essa parte de 

operações que eu falei que nós temos uma equipe mais reduzida, nós temos um 

fornecedor que até foi um spin off daqui da Ingresse do setor de operações que eles 

são nossos fornecedores para essa questão operacional, de fazer entrada de eventos 

e tudo mais 

É. Foi muito nesse espírito de ser é uma empresa de tecnologia focado que a gente 

modo de dizer é boa, e sabe a gente... foi o processo e eu acho que isso sei lá, tem 

mais ou menos talvez desde o final do ano passado, começo desse ano, que a gente 

se envolve muito menos nessa área e essa empresa é um grande parceiro nosso, que 

modo de... literalmente nos deu o sono à noite 

É, mais forte, talvez a Cielo na questão de processamento 
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 Contratação 
de mão de 
obra 

...Eu tenho um viés muito forte por engenheiros, muito forte. Porque eu 

acredito que não é um tema fácil, por outro lado não é um tema mega 

complexo. Então, prefiro que a pessoa tenha cabeça boa, uma capacidade 

analítica muito boa. Lado E com isso ela vai aprender, que eu aprendi 

assim. 

 Esse é tanto que é o que eu falei, o Breno e o Victor que trabalham 

comigo, os dois são engenheiros da Poli. E eu fui atrás desse perfil porque 

eu sabia que é o perfil que vai performar bem nesse... nesse... nesse tipo de 
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função. E mesmo o Lucas que é o designer aqui, ele tem uma capacidade 

analítica que eu não vi em nenhuma pessoa que tem essa...  
tenho que investir 

numa equipe 
própria, com perfil 

tecnológico 

Utilização de 

recursos 

Composição de 

Investidores 
Tem de tudo, assim. São... seis investidores. Cada um deles é uma forma diferente 

H1: Teve uma série de fundos. Primeiros investidores são um grupo de anjos 

ligados ao Vale do Silício. Um deles é professor, professor na Escola de Negócios 

da Stanford, na escola de Berkley, é um fundo chamado AFG que investe em 

tecnologia, é um fundo antigo que tem no Brasil. A (Five honey starpes) [00:45:19] 

que é um fundo também do Vale, que investiu em um monte de empresa legal, tipo 

(tuili), o (warfair), especialmente o Google. É um (inint) [00:45:24] do mundo hoje. 

Nossa segunda rodada entrou a QUALCOM que fabrica (inint) [00:45:35] 

processadores, (inint) [00:45:38] e a (MBRICS) que é um fundo que foi montado 

pela família (Sirotsky), grupo (aibes) do Rio Grande do Sul, depois entrou a 

AMBEV e o Mercado Mídia. 

capital próprio  

X 

capital de 

terceiros 

 

 Desenvolvimen

to de uma API 
H1: Mas há também três, três anos e meio, nós fizemos uma escolha por 

desenvolver uma tecnologia e aí... , quando nós fizemos essa escolha, nós optamos 

por desenvolver uma API. O que é que é isso? Então, essa API nos permite N 

soluções, assim. Então um exemplo disso, o nosso site, ele é conectado com a nossa 

API. Nosso aplicativo consome a nossa API. Mas isso abre infinitas possibilidades  
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 Identificação 

da Cultura 

Organizacional 

. é uma empresa enxuta, começou com o Gabriel e o Marcelo (Pisu) e 

ampliamos para 40 pessoas, mas ainda é uma empresa enxuta. A gente 

procura trazer bastante a sensação de (inint) [01:11:15], se fazer... a nossa 

intenção é trazer pessoas para cá que tenham a vontade de fazer essa 

empresa...  É um dono. Fazer essa empresa crescer olhando para o negócio 

Cliente pode 
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Ingresse  

X 

Outra ticketeria 

Criação do valor: 

Empresa de alta 
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junto. E aí, entram alguns valores dentro dessa cultura que é crescimento e 

auto-avaliação. Então assim, a gente sabe que contrata uma mão de obra 

diferenciada, então a gente sabe também que é uma mão de obra que tem 

autoconsciência do seu trabalho. 

a gente é uma empresa que tem que buscar resultados tanto na área 

comercial quanto no desenvolvimento de tecnologia. Ética, a gente brinca 

"we are good people" assim, sabe? Nós somos sempre a valorização na... 

confiar um no outro e saber, fazer com que o mercado confie na gente, 

confia na gente porque a gente não dá margem para algo diferente. 

A gente realmente não acredita nisso. Já perdemos [negócios] por algumas 

coisas relacionadas a isso, a gente está ok com isso, porque...  Isso faz 

parte da cultura.H1: Não é a nossa forma de operar e nunca mais... isso 

está... isso é bastante forte, principalmente no mercado que é esse... que 

não é um mercado mega profissionalizado. 

 Eu vou falar do Fábio. O Fábio é uma pessoa extremamente competente e 

confiável. Ele é o que eu digo, é a cara da Ingresse, sabe? Ele é aquele que 

traz a Ingresse no peito. Que eu falei de ownership, é um Fábio escrito, ele 

tem essa cabeça de engenheiro e administrador. Então ele enxerga o risco, 

a técnica de um lado, e do outro como gerir tudo isso. Ele tem uma equipe 

que ele gerencia essa equipe muito bem, ele escolhe pessoas a dedo, são 

pessoas altamente qualificadas, as pessoas que perfazem a equipe do 

Fábio. 

 Ele tem uma capacidade de aprender gigantesca. Então eu olho muito a 

cabeça da pessoa e a capacidade de aprendizado que ela tem. Porque esse 

tema não é... principalmente o que a gente faz não é uma coisa que tem 

cursos por aí, que ensinam o marketing digital, não existe isso, não existe 

uma literatura formal disso, não existe, não tem uma... 

 ...é um público jovem de 20 a 35 anos no máximo. E então eles são todos 

dinâmicos, assim. Você tem que pensar na frente porque a galera está lá na 

frente. 

Eu com 30 sou velho aqui. Eu com 30 anos. 

on-line  
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 Descrições dos 

processos  

Visões gerais sobre os processos 

H1: Acho que a gente tem que falar um pouquinho desde a captação do 
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cliente na internet, focado na área comercial. 

 

Processo #1: Captação 

H1: Então tem desde a parte de captação do cliente, então é muito uma 

equipe comercial, ir lá na rua e bater e fazer uma proposta comercial. 

“Putz, legal. Fechamos”. A partir do momento...  

H1: Não, não. Eles são... nós (inint) [00:38:27] solta na rua. A gente vai lá, 

fechamos o contrato, legal. E a nossa equipe comercial se divide em duas 

partes. A gente chama de captadores que é a pessoa que está na rua 

mesmo, tem um pessoal que é o atendimento que é quem faz o onboarding. 

Processo #2: On Boarding 

H1: Então uma vez que ele traz para dentro, tem algumas demandas que é 

para ajudar no cadastro dos eventos e tudo, tem uma parte interna que... 

então ele garante que está tudo certo para o evento subir e começar venda. 

Legal. Uma vez que o evento começa a venda meio que a bola vai para o 

pessoal que está comigo. Então fazer a divulgação 

 

Processo #3: Divulgação 

H1: e a gente começa a divulgar, divulgar e divulgar, ok. 

 

Processo #4: Suporte Técnico 

H1: Aí talvez aí no meio tenha algumas interfaces com o pessoal de 

relações e soluções que a Ju falou, que é resolver algum problema, alguma 

coisa que deu erro na venda e tudo mais. Ok, chegamos no evento 

Processo #5: Operações 

H1: A partir... aí aqui no evento, tem uma parte que é o controle de entrada 

do evento, é uma área que a gente diminuiu a importância da venda 

ingresso, a gente tem algumas pessoas que cuidam mais é basicamente 

fazer o controle de entrada, então a validação dos ingressos. 

F1: A gente chama de Operações. 

H1: Que a gente chama de Operações. 

H1: Isso. Exatamente. O aplicativo é QR Code, tem até catracas que são 

integradas e conseguem ler os ingressos. E então assim, então foi lá, 

Áreas que 

seguem fluxo 

operacional. 

 

muito uma equipe 

comercial  

Então uma vez que 

ele traz para 

dentro, tem 

algumas demandas 

que é para ajudar 

no cadastro dos 

eventos 

e a gente começa a 

divulgar, divulgar e 

divulgar 

Equipe suporte 

operacional. 

resolver algum 

problema 

aí aqui no evento, 

tem uma parte que 

é o controle de 

entrada do evento... 

A gente chama de 

Operações 

A gente tem um 

atendimento 

superior. 

Financeiro 

Aí depois tem a 

questão do repasse, 

que a gente pode 

chamar 
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fizemos a operação, terminou o evento. 

Processo #6: Financeiro: 

H1: Aí depois tem a questão do repasse, que a gente pode chamar. Então é 

garantir que o produtor receba o dinheiro dele e aí está muito ligada à 

equipe financeira. Então de uma maneira resumida esse é mais ou menos o 

fluxo que...  

 

Atendimento 

H1: A gente tem um atendimento superior.  

H1: E a outra ponta que é o nosso setor de relações e soluções, que o 

mercado chama SAC e a gente chama de relações e soluções. Que é uma 

equipe da (...) ((interrupção)) [00:29:57] a [00:30:16] E aí o (inint) 

[00:30:17] da ponta, esse contato com o cliente que a hora que ele vai 

procurar o ingresso e uma outra ponta que é bastante importante também 

que é, que eu disse, é o setor de relações e soluções. Que mais do que um 

SAC, a gente tem um atendimento personalizado com ferramentas 

atualizadas de ponta para realmente atender o problema desse cliente. 

Então ele compra aqui, se tem algum problema a gente vai solucionar e vai 

atender esse cliente. 

Aprendizage

m 

Configuração 

organizaciona

l  

Erros na 

estrutura 

comercial 

P: E qual que você acha assim que foi o maior erro em termos de formato? 

H1: Erros? ((riso)) Tem muito. Ah, eu acho que a gente errou para 

caramba, a gente errou na estrutura comercial, errou muito na estrutura 

comercial, acho que a gente errou...  

 

P: Mas errou em que sentido que você fala? 

H1: A gente tinha começado mais genérico, antes. Hoje é mais 

especializado, as discussões são mais bem definidas, eles trabalham por 

área. Tem gente mais focado em show, tem gente mais focada em festa, 

tem gente mais focado em universitário. Antes era um negócio meio 

generalista, não funcionou muito bem. 

H1: A gente colocou dinheiro num evento que foi cancelado. Então a gente 

aprendeu que para a gente investir em eventos é importante que o produtor 

Estrutura 

genérica e sem 

controle 

X 
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segmentos, e um 

cliente com 
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tenha algum tipo de recorrência, por exemplo. Não pode ser um (all time 

dial) assim, porque (inint) [00:49:26], ou pior, os caras cancelam evento, o 

cara foge para a Bolívia, você fica sem nenhum retorno no investimento. 

Mas se o cara tem uma casa fixa, aquela casa fixa é um ativo que está lá, 

vai continuar – muito provavelmente – vai continuar rodando. Tem muita 

coisa. 

H1: É um erro de alguma forma foi negligenciar o fato do que eu falei das 

fraudes, a gente aprendeu na marra. 

demanda 

recorrente 

 Planejamento 

da expansão 
H1: Toda a equipe financeira, junto com o Gabriel e com o Marcelo tem 

reuniões segunda-feira para (inint) [01:03:47] antes disso. Toda quarta-

feira de manhã nós temos reunião de líderes, que a gente olha esses 

números com frequência, discute outros temas ligadas à otimização 

estratégica da empresa e tudo mais. A cada duas semanas a gente tem uma 

reunião que a gente chama de reunião geral que é... a gente tenta dar um 

panorama de como está indoempresa os resultados da empresa como um 

todo. A gente acredita que dar essa visibilidade para as pessoas é 

superimportante. 

P: Aí é com todo mundo? 

H1: Daí é com todo mundo. Então segunda-feira às 09:00 a gente leva 45 

minutos a 1 hora e que a gente tenta passar esses números para dar essa 

visibilidade e tudo. E a equipe de desenvolvimento passa um pouquinho de 

novos produtos, novas features que estão sendo desenvolvidas e tudo, 

então tem uma participação conjunta de outras áreas que o objetivo é a 

empresa se conversar. As pessoas entenderem o que está acontecendo e aí 

vai muito nessa linha.  

A gente tem feito alguns pilotos ainda nessas outras vertentes. A gente 

sabe que é uma questão também de onde é que a gente coloca o nosso 

esforço e tudo mais. A gente tem feito algumas MVPs nessas outras 

vertentes, para tentar ver qual que é, se tem tração, não tem tração, mas 

ainda está numa fase experimental. Mas a gente tem consciência de que 

essas são outras possíveis vertentes de crescimento e que vão cada vez 

mais diferenciar a gente frente à concorrência porque infelizmente é um 

mercado que... 

É inteligência interna mesmo. A gente... assim, e é até um projeto que eu 

Rotinas de 

acompanhame

nto do 
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Desenvolvimen
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produtos 
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estou liderando aqui dentro, trabalho em consultoria, fiz muito isso e é... é 

adequado... tem alguns relatórios que tem algumas informações mais 

críveis aí 

Definição da 

vantagem 

competitiva 

Vantagem 

tecnológica 
Assim, eu vou te falar que para um mercado de... se você falar 

simplesmente de venda de ingresso, a (inint) [00:15:55] de entrada é 

baixíssima assim. Baixíssima. Porque parece fácil vender ingresso. Parece 

que é você pode pegar uma ferramenta de e-commerce, um Magento da 

vida e colocar lá. Já vi muitos casos desses. Mas existem dentro do... 

assim, e isso é uma curva de aprendizado nossa e que todo mundo vai ter. 

Uma coisa é você ser uma empresinha desse tamanho que você não é 

visado por exemplo por questões de fraude. Fraude é uma coisa que pode 

de fato matar o negócio assim, do nosso segmento. Por quê? Depois de 

passagens aéreas ((acha graça)) ingressos, tickets é o segundo mercado que 

mais... com índice maior de fraudes 

Esse é uma possível barreira de entrada assim. Ele não vai, o pequeno, ele 

vai conseguir entrar, mas ele pode tomar um rombo aí que ele não vai 

nem ver de onde vai acontecer. E aí tem algumas... assim, tem alguns 

outros fatos que são bastante delicados no mercado assim, de certa 

maneira porque é um mercado que surgiu e muitas empresas que estão 

hoje, eles surgiram como? A pessoa tem uma produtora e falou “ah, eu 

preciso de um canal para escoar meu ingresso. O que é que eu vou fazer? 

Vou criar uma empresinha aqui embaixo, vou começar a vender”. Então 

existem elos ainda muito fortes entre empresas de venda de ingressos e 

produtoras. E é isso que faz... 

: Exato. Sim. E eu acho que assim, é uma barreira de entrada relativamente 

grande porque muitas vezes esses caras, você está falando de... sei lá, um 

Espaço das Américas que tem conteúdo a rodo lá, e só novos spots e não 

sei o que lá, mas ele é muito fechado com a empresa tal. Ou o Tom 

Brasil... então isso acaba sendo uma barreira... 

E aí, esse é um dos motivos também pelos quais é muito... é difícil entrar 

nesses megaeventos por quê? Putz, porque tem sempre o cara ali que faz 

não sei o quê lá, ou sei lá, vai vender, para você vender ingresso lá na 

Arena Corinthians, putz, cara, é um negócio que é mega difícil porque, por 

ter relacionamento lá do diretor com não sei o quê lá, então assim, acabam, 

esses fatos acabam sendo barreiras de... de entrada relevantes. Talvez não 
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aparentes assim, para quem... o cara que falar “ah, eu vou cair de 

paraquedas aqui”, “putz, eu tenho meu amigo que faz aquele evento, eu 

vou vender lá”. Putz, o cara vai conseguir vender, tudo bem. Mas a partir 

do momento que ele quer escalar o negócio e tudo mais, são coisas que 

pegam bastante nesse negócio. 

1: Ele é recente, assim. Ele tem vai, sei lá, ele deve ter os seus seis meses 

mais ou menos aí que a gente está trabalhando nele. Então eu não sei se 

vocês conhecem o FoodPass? Sabe o FoodPass que ele faz experiências de 

gastronômicas? A gente fechou com eles recentemente, eles estão usando a 

nossa API nessa forma White label. Então, porque a gente viu que como 

a gente sempre investiu muito em tecnologia, a gente via, a gente viu que a 

gente tinha esse conhecimento no mercado e esse é uma forma de eu 

escalar muito rapidamente o negócio porque em vez de eu ficar 

prospectando um cliente, o organizador...  

H1: É. Assim, o organizador finalzinho lá que é 1 milhão, outro lá... às 

vezes por fechar um contrato White label fecho por exemplo 20 milhões 

de conteúdo que vão passar para a minha plataforma. Ele tem uma 

remuneração diferenciada, mas ele por outro lado o meu negócio expande 

muito mais. 

Exatamente isso. Aí por exemplo, isso vai muito também de encontro com 

os dados para o comercial. Então eu sei a performance de cada um dos 

organizadores dos eventos. “Putz, esse cara está performando bem, esse 

não”. Então vamos tentar renegociar com o cara com base nos dados novos 

aqui. A gente vai apresentar uma nova proposta, a gente consegue 

entender. Putz, cara, a gente tinha falado que o deslocamento online ia ser 

50 por cento, mas cai para 30 por cento. Vamos trabalhar para melhorar 

isso. Então, a gente tem um viés muito... muito grande para dados, e 

quando a gente fala, isso também a gente consegue passar para o produtor. 

Então à a... começou mais ou menos há uns dois anos e meio, isso veio até 

de uma... a gente brinca, uma brincadeira minha que eu estava brincando 

de... fazendo algum... uns leads e tudo para... para segmentar alguns 

clientes, nós desenvolvemos um CRM para o produtor do evento. E o 

que é que é isso? Como é que ele, os produtores de evento do passado 

controlavam os usuários deles? Ele fazia um evento na sua plataforma e 

falava assim “ah, me manda mailing aí dos seus usuários?” aí vinha uma 

lista de 200 e-mails. “Tá bom. Me manda aí” e aí vinha uma outra lista de 
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300 e-mails. E aí ele ia empilhando isso em planilhas de Excel. E aí, às 

vezes ele achava que tinha 500 mas o cara foi em outro evento, sei lá, em 

vez de ter 500 tinha 350.E isso era o máximo que ele tinha do controle de 

usuários dele. Com o intuito muito de empoderar, muito no sentido de 

empoderar o produtor, nós criamos uma ferramenta que o produtor de 

eventos, ele vai, pega todos os seus clientes com base na frequência, 

essência, quanto o cara gastou e classifica os usuários. “Putz, esses caras 

aqui são seus melhores clientes”. E ele pode chegar e fazer campanhas 

segmentadas com esse cara. “Putz, esses clientes estão dando (turn) 

[00:24:20], eles estão saindo da sua base”, sei lá, se o cara começou a 

namorar, parou de ir em festas, ou sei lá, não sei o que é que aconteceu, 

então a gente dá muito essa informação para o usuário. 

A gente tem um atendimento superior. Nós temos uma equipe de 

marketing, uma equipe de BI superior. Nós temos uma equipe de produtos 

superior, uma equipe financeira superior. Então, a gente entrega 

tecnologia, a gente entrega processos juntos que estão... estão acessórios 

para que a gente saia dessa seara de “ah, putz, vamos”...  

F1: Nossa equipe é multidisciplinar e superespecializada. Então assim, o 

pessoal de desenvolvimento que conversa com o pessoal de comercial, que 

conversa com pessoal de operações, que conversa com o pessoal de 

financeiro, todos com super... profissionais de ponta e que tem essa... que 

gera esse diferencial para a empresa.  

H1: Então, a gente assim, a gente realmente não gosta... nós entendemos 

que é a dinâmica do mercado, mas nós tentamos fugir totalmente dessa 

seara porque a gente sabe que a gente tem um produto superior. E hoje 

tem... tem muitos clientes que reconhecem e falam “cara” ele sabe que se 

ele sair ele paga um pedágio muito alto porque ele vai perder muitas 

soluções.  

 Precificação 
P: E o posicionamento de vocês de preços fica em que...? 

H1: A gente não é a solução mais barata. 

H1: Mas a gente tem uma tecnologia superior. 

H1: A gente tem um atendimento superior. Nós temos uma equipe de 

marketing, uma equipe de BI superior. Nós temos uma equipe de produtos 

superior, uma equipe financeira superior. Então, a gente entrega 

Solução mais 

barata 

X 

Solução mais 

cara 
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robustez 

tecnológica. 
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robustez 

tecnológica, então 
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tecnologia, a gente entrega processos juntos que estão... estão acessórios 

para que a gente saia dessa seara de “ah, putz, vamos”...  

F1: Nossa equipe é multidisciplinar e superespecializada. Então assim, o 

pessoal de desenvolvimento que conversa com o pessoal de comercial, que 

conversa com pessoal de operações, que conversa com o pessoal de 

financeiro, todos com super... profissionais de ponta e que tem essa... que 

gera esse diferencial para a empresa. 

H1: Então, a gente assim, a gente realmente não gosta... nós entendemos 

que é a dinâmica do mercado, mas nós tentamos fugir totalmente dessa 

seara porque a gente sabe que a gente tem um produto superior. E hoje 

tem... tem muitos clientes que reconhecem e falam “cara” ele sabe que se 

ele sair ele paga um pedágio muito alto porque ele vai perder muitas 

soluções. 

P: Se fosse para definir umas palavras chaves desses benefícios, das... que 

vocês entregam para o cliente, o que é que o cliente percebe? 

H1: Eu acho que... eu falaria a robustez tecnológica. Eu acho que isso é 

super... super-relevante. Nós temos, por exemplo, você facilmente vê sites 

ou aplicativos que caem numa abertura de vendas. 

H1: Sabe? Então isso [muita tecnologia - backstage] eu acho que mostra 

muito do posicionamento de estar na frente, ter esse viés tecnológico...  

Exato. Eu acho que assim, quando a gente começou era muito difícil emplacar a 

questão tecnológica por quê? Porque é um mercado ainda bastante imaturo e 

amador de certa maneira em geral assim. Pela dinâmica que é o negócio. Hoje 

depois de sei lá seus quatro anos, quase cinco anos no mercado e já apanhando 

bastante, mas desenvolvendo muito a questão de produto e tudo mais, a gente não 

gosta de entrar em briga de preço e tudo mais. A gente acha que essas brigas de 

preço, acho que fazem parte da dinâmica de mercado, a gente sabe que isso é em 

qualquer mercado. Mas de algum jeito, você está corrompendo o mercado porque é 

uma ótica de desconto e desconto... 

H1: É. Eu acho que vale a pena falar isso, e aí está ligado um pouquinho 

no diferencial, quando a gente fala da API e da tecnologia, a gente tem 

feito um esforço para também nesse esforço, nessa linha de ir muito mais 

para a tecnologia a gente desenvolveu o produto que a gente está 

chamando White label. O que é que é? Então por exemplo “putz, o cara lá 

tenho que adotar 

um posicionamento 

baseado na 

qualidade superior 

do atendimento. 
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em Goiás tem os clientes dele lá, gostaria de vender, mas ele não tem uma 

equipe de desenvolvimento para fazer o site, o aplicativo dele, a 

tecnologia.”, ele pode contratar a tecnologia da Ingresse e só se preocupar 

por exemplo com a captação de clientes. Então ele é um cara comercial 

superbom de relacionamento e fala “putz Ingresse, queri, colocar, plugar a 

sua tecnologia na minha plataforma aqui para vender os ingressos”. Então 

hoje nós temos esse produto. Então...  

Ele se utiliza do meio de pagamento também, mas ele se utiliza, a nossa 

tecnologia de antifraude, por exemplo, ele pega todos os nossos micros... 

são microserviços que a gente tem, que ele teria que desenvolver 

individualmente, ele pega isso numa caixinha que é API Ingresse que ele 

vai conectando e usando aqueles que ele acha que é necessário. 

F1: Por isso que nós nos denominamos mais como uma empresa de 

tecnologia do que uma ticketeira. 

H1: É exatamente isso. Então, que é um negócio superlegal. Pô. Parece 

brincadeira, mas é super-relevante isso. Então. E a gente tem trabalhado 

cada vez mais para evoluir esse produto, trazer mais informações para ele, 

então ele consegue ver a curva de vendas, então ele fala assim “Putz, nos 

últimos 30 dias isso aqui foi a curva de vendas. Putz, ontem eu vendi 30 no 

dia anterior foi 60”, ele consegue acontecer isso. Então é super... é super, 

superlegal, superpoderoso. 

F1: De novo. Porque nós somos uma empresa de tecnologia do que uma 

ticketeria. 

Esses caras [produtores] são em geral, eles não são tão estruturados, eles 

estão se estruturando. E falta processos, falta controles e tudo, e parte do 

nosso diferencial e o que a gente se propõe é auxiliá-los nesse negócio de 

“deixa eu dar mais visibilidade para você sobre dados ” e tudo mais 

H1: Ele está faturado assim, está faturado na plataforma. Então parte do 

preço ser maior é porque eu tenho ferramentas como essa. Eu acho que 

vale a pena comentar. Nós temos um produto, um aplicativo que chama 

Backstage  

Ele está faturado assim, está faturado na plataforma. Então parte do preço ser maior 

é porque eu tenho ferramentas como essa. Eu acho que vale a pena comentar. Nós 

temos um produto, um aplicativo que chama Backstage. Ele tem um aplicativo 
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tanto para Android quanto para IOS e ele tem uma versão web que é o do site, que 

ele basicamente é uma ferramenta que o produtor pode fazer toda a gestão do 

evento dele. Então ela acompanha real time como estão as vendas. É tipo uma bolsa 

de valores. O cara vai lá e dá um refresh, “vendeu mais cinco ingressos”. Além 

disso, ele consegue, por exemplo, vender ingressos usando esse próprio aplicativo. 

Então ele vai lá, seleciona, ah, se ele tiver uma impressorinha bluetooth ele pode 

imprimir ingresso nessa impressorinha bluetooth ou ele pode falar “qual que é o seu 

e-mail?” ele já manda e-mail, já aparece no próprio aplicativo o ingresso. Além 

disso ele pode, vai... ele pode usar isso para fazer o controle de entrada do evento. 

Então ele vai lá e faz a leitura. Ele consegue abrir e ver “ah, eu vendi mil ingressos 

aqui, já entraram 800 pessoas. O pico de acesso foi a 01:00” e esse aplicativo nós 

temos ele há uns tipo 2 anos, dois anos e meio mais ou menos 

Muito produtor de evento, o que é que ele fazia? Ele imprimia o ingresso 

físico e tinha lá 200 ingressos lá e o cara “cara, vou comprar com o... ” 

porque nem todo mundo vende online. Então ele tem essa componente que 

a gente chama de offline. Só que esse outro ingresso que eu estou 

vendendo para você, só que eu não sei o seu nome, não sei o seu e-mail, 

não sei seu endereço, não sei para quem é que eu estou vendendo, não sei a 

sua idade e nem nada. A partir do momento que ele manda pela nossa 

plataforma, isso é registrado no nosso banco de dados e aí eu tenho essa 

informação de quem comprou. Então, por mais que eu tenha feito uma 

venda offline, eu como Ingresse, fiz uma aquisição de um lead, de um 

usuário, de um e-mail. E o produtor, isso para o produtor é 

superimportante porque ele está sabendo que por mais que... que esteja 

vendendo offline, ele sabe que ele vendeu 80 por cento online e os 20 por 

cento offline está aqui, foi vendido dessa maneira e tudo mais. E o 

engraçado, que eu acho que isso liga no ponto de a gente ser tecnologia e 

acho que muito referência de mercado, a gente já ouviu cliente, outros 

organizadores falando que... falando assim “putz, cara, a outra empresa lá 

veio calar comigo para eu usar a plataforma deles lá e os caras não tem o 

Backstage deles”. Tipo não é assim. 

 Canais de 

venda e 

relacionamento 

com o 

consumidor 

H1: Então, mas quando a gente fala de venda de... olhando o lado 

consumidor, venda de ingresso, aí é o que eu falei um pouquinho, de redes 

sociais, usando muito redes sociais, usando por exemplo o Google 

adwords, usando Facebook, o Instagram, o próprio e-mail marketing, e aí 

usando os canais de marketing digital. Esse é o nosso grande esforço. 
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P: É. E falando nos canais, além... quais são as ferramentas que vocês utilizam 

para se relacionarem com os clientes? 

H1: Assim, hoje nós temos para questões de compras, se a gente pode 

chamar, nós temos o nosso aplicativo, o nosso site hoje, o aplicativo deve 

receber mais ou menos metade das visitas que hoje é digital, mais ou 

menos 50 por cento os acessos entre o site e o aplicativo. Então o 

aplicativo a gente tem uma força muito grande de... as pessoas abrem o 

aplicativo para consultar e tudo mais. Então quando a gente fala de 

conversar com o usuário assim, a gente... e aí é muito ligado no que eu 

faço, hoje a gente usa muito as nossas mídias sociais para conversar com o 

usuário, então eu estou falando de Facebook, Instagram e tudo, é super-

relevante. Conversar dentro do aplicativo também é superimportante. 

Então, mandar uma notificação no aplicativo de um evento que está 

abrindo vendas, ou um evento que vai ser agora, está tendo uma virada de 

lote. 

Marketing 

Digital 

finais e de 

produtores de 

eventos. 

Se sou uma 

plataforma 

tecnológica, então 

posso combinar as 

redes sociais com o 

meu próprio canal 

de relacionamento 

para atrair clientes, 

utilizando o 

marketing digital. 

 Receita 
H1: ...aí quando fala de faturamento, a gente fala de valor processado. Que 

necessariamente não é receita da empresa, porque está numa dinâmica de 

market place, mas a gente fala mais ou menos entre seus 80-100 milhões 

de reais, mais ou menos nessa ordem de grandeza. 

H1: Se a gente olhar o que a gente chama de GMV, o Gross Merchandise 

Value, que é todo o valor que eu processo, esse número, se você pegar ano 

a ano, aí, deu... nos últimos quatro anos deu a média de 250 por cento... se 

usar o que a gente chama de (inint) [01:05:14] que o compound annual 

growth deu mais ou menos 250 por cento. 

 

P: Só para ter uma ideia, porque plataforma é um negócio diferente, assim. O 

que é que avalia de crescimento aí? Qual que é? É a venda do ingresso? 

H1: Então aí tem, a gente olha duas coisas. Uma é o que a gente chama de 

GMV que é o valor dos ingressos. Então se eu vendo ingressos de 100 

reais eu pontuo aqui. E quando eu olho receita da Ingresse eu estou 

falando da taxa de conveniência que na conta de padeiro são os 10 por 

cento. Quando... isso aqui são as duas coisas que nós olhamos muito. 

P: Existe receita financeira, alguma coisa de adiantar com juros, alguma 

Valor 

processado 

pela 

plataforma 

X 

Valor 

apropriado 

A receita para 

quem atua em 

Market place 

corresponde a uma 

participação no 

valor processado 

pela plataforma. 

Se estou numa 

dinâmica de 

Market place, então 

posso evoluir na 

apropriação do 

valor na medida em 

que aumentar a 

quantidade de valor 

processado  
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coisa? 

H1: Aqui, o que às vezes acontece é o seguinte. Muitas vezes isso aqui 

está atrelado a alguma meta e não necessariamente isso, mas assim, é uma 

meta ou um calendário. Tipo o cara fala “eu vou fazer isso”, mas cara, me 

garante tantos em um ano “eu consigo fazer... o meu contrato era de um 

ano, vou fazer de um ano e meio”. Então menos ligado a receitas 

financeiras...  

 Custos 
Na verdade nada em ativo fixo. 

H1: Nada. Quase nada. 

H1: Tirando o prédio que está do lado, tirando os computadores sei lá, não 

existe... é tudo praticamente em pessoas e em tecnologia. Essa é a nossa 

linha de...  

A proporção, eu digo, a participação de gastos em folha sempre foi desde o início 

sei lá, 80 por cento, 88 por cento. 

H1: Pessoas. Capital humano. 

H1: A proporção, eu digo, a participação de gastos em folha sempre foi 

desde o início sei lá, 80 por cento, 88 por cento. 

falando aí mais ou menos desse ano foi mais ou menos 250, entre 250-300 

organizadores que nós atendemos. Quando a gente fala do lado do usuário final, 

vou te falar que hoje assim, a nossa base de usuários tem mais ou menos 1,1 milhão 

de usuários e aí 

P: Tá. Então com 40 [funcionários] vocês atendem quantos mesmo? Quantos 

clientes? 

H1: 200. 

Alta proporção 

de gastos com 

mão-de-obra 

X 

Potencial de 

ganhos de 

escala 

- A relação 

funcionário/clientes 

em um modelo de 

empresas de 

tecnologias é de 

poucos funcionários 

por cliente, mas a 

proporção de gastos 

com recursos 

humanos ainda é 

alta.  

Se sou uma 

empresa de base 

tecnológica, então 

tenho que buscar 

explorar ganhos de 

escala usando a 

mesma base de 

recursos humanos. 

recursos humanos.  

Expansão do 

negócio 

Diversificação 
de mercado ou 
produtos 

Uhum. Eu acho que sim. Acho que agora a gente está numa fase que a gente está 

muito focado no que a gente falou do White label que a gente acredita que pode 

ser uma vertente bastante forte de crescimento. Então, é... esse é um dos... dos 

grandes drivers de crescimento que a gente vêpara frente. E... mas assim, eu 

acho que outros segmentos sim. A gente tem interesse de trabalhar com teatro 

sim. Provavelmente não vai ser no próximo ano.... 

É o assento marcado. E quando a gente está falando de assento marcado, estou 

Novos produtos 

X 

Novos mercados 

- A empresa 

está focada na 

expansão do 

mercado com o 

mesmo 

produto (white 

label), 

posteriormente 
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falando também é de cinema, principalmente outras coisas ligadas ao assento 

marcado. Mas a gente sabe que a gente só vai entrar novamente nesse mercado 

quando tiver um produto robusto e que seja superior ao mercado. A gente não 

entra com um produto médio .... A gente honestamente, a oportunidade no Brasil 

é muito grande. Acho que se vem um cliente lá fora a gente pode pensar como... 

a gente tem uma oportunidade muito grande aqui ainda para... para essa...  

  

pretende 

atacar novos 

produtos 

(tickets teatro - 

assentos 

marcados), 

mas focada 

somente no 

Brasil. 

Se quero 

crescer, 

preciso focar 

em 

determinados 

segmentos e 

produtos, com 

clientes de 

demanda 

recorrente e 

que 

proporcionam 

ganhos de 

escala 

 Cobrança dos 

investidores 

H1: Não é tão flexional assim, é mais é para a pegada de inovação, tecnologia, 

quero produzir de novo, não é... não é aquela relação com o tradicional de “ah, a 

meta”... eles são um pouco mais especializados em problema de (stage) então 

conseguem olhar outras coisas que não seja apenas faturamento. Mas tem 

cobrança de todos os lados. Eu acho que a gente cobra eles para caramba e eles 

cobram da gente.  

 

Metas e resultados 

X 

Inovação, tecnologia 

e desenvolvimento 

- Desde o 

início, a 

escolha da 

empresa foi 

crescer e se 

expadir 

utilizando-se 

de parceiros 

que investem 

dinheiro e 

networking. 

Se quero 

crescer então 

preciso de 

capital de 
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terceiros que 

valorizem a 

inovação 

Aprendizage

m de 

apropriação 

do valor 

Financiamento É melhor fazer uma rodada de financiamento com uma debenture 

conversível que entra uma rodada precificada aliada a uma outra 

com 24 meses de maturidade. É a melhor coisa possível 

Porque o Brasil é burocrático, porque quando você pega 

evento e troca de gerente de casa você ganha poder de 

barganha e você tem já um pouco do dinheiro dentro de 

casa para poder alavancar, você tem que fazer para instigar 

o eixo na segunda parte da rodada.  

A gente não teve isso, mas tem uma estrutura que a gente acabou 

descobrindo assim, quando a gente vê, que eu acho que ela é a 

mais... a maximizadora de resultado para a empresa.  

Debenture 

X 

Participação 

acionária 

- O uso de uma 

estrutura de 

capital de 

terceiros pode 

ser melhor 

aproveitado 

com 

debentures 

conversíveis. 

Se quero 

valorizar a 

empresa em 

novas rodadas 

de 

investimento, 

então tenho 

que utilizar 

rodadas 

precificadas 

com 

debentures 

conversíveis 

aliada a uma 

outra com 24 

meses de 

maturidade 
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APÊNDICE B – ESTRUTURA ANALÍTICAS DA NARRATIVA – CASO 3  

- Empresa: Robotização de Processos 
- Ator Focal: fundador (Mauro) 
- Voz Narrativa: Mauro: formação em Engenharia Mecânica 
- Lente interpretativa dos argumentos: criação, configuração e apropriação do valor 

EVENTOS PAPEL 

DOS 

ATORES 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 

(significado 

oculto) 

SILOGISMOS 

Escolha de 

área de 

atuação 

Aproveitame

nto de 

experiência 

em 

engenharia 

de produção 

e contato na 

área de 

seguros. 

A [ideia] original em 1990, ela nasceu com o objetivo de desenvolver softwares para a 

área de produção não seriada industrial. Queria seguir a minha formação e o meu 

período de formação dentro da indústria. 

Eu trabalhava na Arno, a Arno era uma empresa de eletrodoméstico, eletrodoméstico 

tinha uma demanda gigantesca por moldes de plástico. Então consequentemente você 

tinha uma linha de produção de moldes de plástico em função de lançamento de 

produto, manutenções e expansões de linha. 

Aí eu montei a primeira empresa junto com um colega e a gente começou a 

desenvolver esse negócio de produção não seriada. 

[...] eu já tinha alguns clientes, afinal de contas onde eu trabalhava era um cliente 

potencial e eu já tinha conversado com eles, e a gente chegou até a alavancar um 

contrato. Então era um conceito de startup há 30 anos atrás. O revés disso foi 

exatamente o Collor 

Aí quem lembra um pouco de história sabe que em 1989 o Collor ganhou e em 1990 

ele bloqueou o dinheiro de todo mundo. E aí todo projeto de contrato que a gente tinha 

foi por ralo abaixo. ((acha graça)) E nessa época eu tinha um amigo que trabalhava 

em corretora de seguros, tinha me pedido para fazer algumas coisas e eu estava lá 

esperando o que é que ia acontecer, na época o Brasil parou naqueles dias em março e 

ele me liga e fala “não, eu tenho mais um negócio para fazer”. E eu falei “não, eu não 

quero receber em cruzado bloqueado”. E ele falou “não. Aqui não tem, aqui já tem 

cruzado novo”. 

E eu falei “mas por quê?” e ele falou “aqui a gente trabalha no seguro, comissão 

entra todo dia, a comissão já está entrando dinheiro novo. Não tem problema 

nenhum, te pago em dinheiro novo”. E aí eu achei que isso poderia ser um bom 

negócio. E aí surgiu na verdade o negócio que sustentou a empresa até hoje que é o 

mercado de seguros.  

Mas na época quando a gente estava trabalhando com as companhias de seguro as 

Software para 

produção 

industrial 

(moldes de 

plástico) 

Vs 

Software para 

corretora de 

seguros 

A entrada em um 

novo negócio 

exige um aporte 

financeiro que 

não é possível 

obter devido à 

crise do Plano 

Collor (moeda 

bloqueada 

Se surge 

oportunidades 

de atuar em 

setores com 

demanda 

garantida, então 

devo priorizar a 

recomposição 

financeira 

adaptando a 

minha expertise 

para um novo 

produto  
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tarifas eram todas escritas. Então era fácil você fazer um cálculo de seguro. Então a 

gente montou todo o algoritmo de cálculo baseado naquelas tarifas escritas. Com o 

passar do tempo eles transformaram essas tarifas escritas em aplicativos. E esses 

aplicativos, eles pararam de fornecer a tarifa escrita, deixaram só os aplicativos e 

começou a transformar esses aplicativos em uma caixa preta. E a única forma de 

interagir com eles, era se a gente olhar isso é 1995-1996. Você não tinha como interagir 

de outra forma. Não existia o conceito de integração de sistemas nesse tempo e aí a 

gente precisava interagir com esses sistemas. Foi aí que surgiu a primeira ideia de 

robotização, isso em 1997. A partir daí a gente começou a aplicar essa tecnologia de 

forma muito consistente ao longo dos anos e aí nasceu exatamente o que hoje se 

gourmetizou em termos de nome é Robotics Process Automation [RPA]. 

[...] a empresa nasceu empurrada pelo Collor porque ela não nasceu no mercado de 

seguros, ela virou para o mercado de seguros e a robótica nasceu de uma 

necessidade dentro do mercado de seguros. Quer dizer, é fruto das necessidades, 

essa criação.  
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 Identificaçã

o de 

vantagem 

competitiva 

Lá atrás a gente lidava com a concorrência, sempre tendo ideias mais inovadores que 

os concorrentes e não era difícil porque se a gente analisar há 27 anos atrás a 

informática estava começando. Então era uma coisa até romântica, se a gente analisar.  

A grande vantagem a nosso favor e que é o que a gente tem conseguido conquistar 

espaço é exatamente porque nós somos uma empresa de tecnologia e não uma 

empresa e negócios. E robotizar você não precisa entender do negócio. Precisa 

entender o que a pessoa faz para fazer de forma automatizada. Aí entrando um pouco 

mais, a gente tem a nossa equipe um business analist que pode dar uma melhorada 

nesse processo se for o caso. Mas não é o objetivo do RPA, o objeto do RPA é ser 

rápido. Então a gente chega, automatiza e depois pensa no processo.  

[...] algumas dessas consultorias [a Ernest Young, Deloitte, a Century e Price] 

estão fazendo contato conosco para que a gente seja o braço de desenvolvimento 

RPA para eles. E com as poucas que eu conversei que a gente foi tentar fazer algum 

tipo de negócio, a gente detectou que eles... eles estão 20 anos atrasados realmente 

em termos de mão de obra, em termos de conhecimento. Eu acho que dedicação e 

gente inteligente têm em todo lugar e isso vai fazer com que eles ganhem bastante 

tempo hoje. 

[em relação aos quatro grandes concorrentes a empresa] Tem 15 anos de pesquisa na 

frente. 

Você não tem o nome que eles têm, mas o nome que você tem é nesta área de 

atuação e o nome que eles têm não é nessa área de atuação.  

[isso é uma vantagem?] Exatamente. [...] Inclusive o marketing está explorando 

bastante isso.  

Ideias 

inovadoras 

Vs 

Entendimento 

do negócio 

Há grandes 

concorrentes no 

mercado que 

entendem o 

negócio mas não 

têm competência 

tecnológica para 

ofertar 

Se tenho a 

competência 

tecnológica 

acumulada, 

mesmo com 

concorrentes 

que entendem o 

negócio, posso 

ficar à frente 

dos 

concorrentes 

 Construção 

da base de 

clientes 

A partir daí [1997] a gente começou a aplicar essa tecnologia de forma muito 

consistente ao longo dos anos e aí nasceu exatamente o que hoje se gourmetizou em 

termos de nome é Robotics Process Automation. Então a robotização nasceu há mais ou 

menos uns 19 anos atrás desses 27, e aí o que é que aconteceu? Nesse... os últimos três 

anos a gente viu que “pô. Esse negócio deve servir para alguma coisa”. Quando a 

gente saiu para o mercado a gente viu que ela tinha um nome novo chamado RPA. E 

comecei a fazer pesquisa no Brasil, não encontramos nada e a gente foi pesquisar 

junto ao Gardner e a gente descobriu que ainda a gente está chegando no pico da 

subida do Gardner. Então, ainda temos cinco anos à frente de evangelização de 

mercado.  

Tecnologia de 

fronteira 

Vs 

Base de clientes 

inexistente 

A vantagem de 

ser o pioneiro 

encontra a 

barreira da 

inexistência do 

mercado 

Se quero 

explorar a 

vantagem de ser 

o pioneiro então 

tenho que 
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[...] a gente teve uma concepção de uma ideia que estava basicamente 15 anos 

avançada. E a gente pagou o ser o pioneiro disso. Fomos desacreditados, falaram mal, 

que robô isso não existia, que isso era uma ideia conceitual errada e tinha um monte de 

gente que fugiu disso e outros nem queriam trabalhar com isso e hoje virou moda. 

como a empresa teoricamente é uma startup porque 11 pessoas é uma startup, não vai 

dizer que não seja, a gente está usando muito as técnicas de growth back que é, digamos 

assim, a técnica mais moderna de marking para startup que é para ganhar mercado em 

cima de alguém que não tem marca. Então é basicamente, a gente está com uma 

consultoria e que tem uma pessoa que é o papa disso de growth hacking. Estamos com 

uma assessoria de imprensa que está montando toda a parte de base de conteúdos e 

gerando material. E tudo isso já tem surtido alguns defeitos. Então os clientes que nos 

ligam é porque têm lido um artigo que a gente solta, tem visto algum material que a 

gente tem colocado aí. E do meu lado eu tenho acionado aí a minha rede de contatos até 

antiga da área industrial para começar a exibir. Quer dizer, eu estou fazendo um 

trabalho de evangelização do RPA hoje.  

Então, o que é que a gente oferece para começar a entrar na casa do cliente? Uma 

PoC gratuita. Uma prova de conceito gratuita [Proof of Concept é um termo 

utilizado para denominar um modelo prático que possa provar o conceito (teórico) 

estabelecido por uma pesquisa ou artigo técnico]. Como o negócio é novo e quando eu 

falo de robotização a primeira impressão que dá é que eu passei o fim de semana 

fazendo maratona de Guerra nas Estrelas e cheguei para falar sobre robôs lá na 

frente daquele diretor. 

Então, o primeiro impacto que tem é criar um ceticismo gigantesco. Depois que a gente 

vai falando dos cases que eu tenho 20 anos de história para contar e tudo mais, você 

cria uma curiosidade. Você desperta essa curiosidade. Quando a curiosidade dele já 

começa a ser satisfeita porque ele pergunta uma série de coisas, vem a ansiedade porque 

ele quer implantar aquele troço. E por último vem o medo porque não é uma operação 

barata. Então ele fala, “eu vou por minha corda aqui, a minha cabeça nessa corda. E se 

alguém puxar? Eu danço se esse negócio não der certo”. Então a gente acaba fazendo 

projetos muito pontuais. E é isso que está acontecendo. Então, para fazer um 

projeto pontual que para nós não tem rentabilidade nenhuma, a gente acaba 

fazendo isso como (POC) de apresentação. 

E tem dado certo. A gente usa o conceito que eles chamam de quick win que é pegar 

os vencedores rápidos. Então a gente pega as maiores dores e consegue resolver isso 

rapidamente. Então normalmente aquela operação que você tem um funcionário que 

fica lá o dia inteiro para fazer uma operação, um exemplo, uma empresa, uma empresa 

construir minha 

base de clientes 

por meio da 

divulgação da 

tecnologia, do 

produto e da 

marca (como, 

por exemplo, o 

uso de POCs – 

Proof of 

Concept) 
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alemã aqui do interior de São Paulo que produz componentes eletromecânicos. Eles têm 

uma linha gigante de itens, é citar uso dos mais variáveis possíveis.  

Essa prova de conceito. A gente chega lá e mostra que aquilo funciona.  

Essa prova de conceito [PoC]. A gente chega lá e mostra que aquilo funciona.  

E um seguro de garantia de contrato. 

É, os benefícios, porque se a gente começar a pensar que os robôs vão ficar 

inteligentes, que hoje o segmento de demanda desses 42 por cento de processos estão 

na área que o americano chama de monkey job. Então aí está tranquilo de resolver esse 

problema. Você consegue tirar, eu particularmente chamo de escravos digitais. Você 

pega uma mão de obra às vezes qualificada para fazer trabalho repetitivo. A partir do 

momento que a gente quebrar esses grilhões desses escravos digitais e começar a 

explorar o talento humano deles, eles também não vão querer ficar fazendo 

trabalhos semirrepetitivos. E aí vai começar o (e-ou) [00:52:23] de decisões mais 

simples e isso vai começar a dar espaço para a inteligência artificial e outros 

espaços. Então eu vejo como um dos benefícios que a gente vai ampliar. E aí aqueles 

quatro sentimentos iniciais – que é o ceticismo, a curiosidade, a ansiedade e aquele 

medo – vai desaparecer. 

Porque passa a ser uma necessidade da empresa e como eu disse até 2055, parece, a 

previsão é que o próprio CEO da empresa já seja robótico, então a tendência é que 

a gente tenha uma expansão intensa aí. 

Benefício 

para os 

clientes 

O corretor de seguros não está nem aí. Ele quer vender.  

Só em vender. Ele não está preocupado com a tecnologia, ele não está preocupado 

em avanços, máquina digital, nada. O que interessa é vender.  

É porcentagem de comissão. Então se ele estivesse aqui estava tentando vender um 

seguro para você de qualquer jeito. Então é isso. No segmento de robótica é óbvio, as 

pessoas precisam rentabilizar processos. Por quê? Eu até tive uma discussão, foi até 

acadêmica, foi... eu fui palestrar, o pessoal falou sobre esse negócio do impacto social 

da tecnologia e de como ela é vista dentro das empresas. Hoje as empresas, elas estão, 

as grandes empresas estão se juntando, juntando as suas estruturas em CSC, 
centros de serviços compartilhados. Então temos centros de serviço compartilhados 

de informática, enfim, diversos. A maior parte delas aqui no Brasil que não tem uma 

estrutura tão gigantesca assim, elas formam CSCs de tudo. Então é contábil, financeiro, 

fiscal e RH para atender às demandas dos pontos de vista de venda dela. O que é que 

Potencial da 

tecnologia 

X  

Demanda dos 

clientes 

O potencial da 

tecnologia, 

principalmente 

da robotização, 

ainda não é 

aproveitado 

porque os 

clientes ainda 

não conseguem 

valorizá-lo 

Se a demanda 

dos clientes é a 

rentabilização 

de processos 

para diminuir 



 137 

um CSC? Ele de fato é um centro de custo. ((acha graça)) Só custa. Só custa. Então 

ele é um inferno porque ele é um mal necessário, está lá para queimar as maldades do 

mundo. Então, tudo aquilo que é ruim dentro da empresa vai para onde? Vai para o 

CSC.  

Então, o empresário, o presidente, o CEO, o que é que ele quer? Rentabilizar 

aquilo da melhor forma possível. Ou se não é rentabilizar, é diminuir o custo 

daquele centro de custo o mais rápido possível da melhor forma possível. Então 

como eu defino meus clientes? Performance. Eles estão buscando performance, 

essencialmente é isso.  

Para ter mais tempo para cuidar do negócio mesmo. Só que eles não sabem que eles 

também vão ser engolidos por um robô em breve. ((risos)) Não se aperceberam disso 

ainda. Então o que é que acaba acontecendo? É por isso que eu vejo que a tecnologia 

está além de tudo isso. Hoje eu preciso ganhar dinheiro. Como todo mundo, você 

precisa pagar as suas contas, você precisa sobreviver, você precisa ter um certo lazer. 

Então eu ganho dinheiro em cima de um gasto que é entre o meu objetivo pessoal e eu 

acho um desperdício a tecnologia para corretor de seguros, mas é o que vende.  

Porque agiliza o negócio. Da mesma forma, vender um robô que faz o básico para 

uma empresa, para ela rentabilizar em cima daquilo, também é um desperdício, 

mas o que é que interessa? A gente precisa ganhar dinheiro. E nesse dinheiro, parte 

desse investimento hoje vou atrás desses especialistas. Esse é o negócio.  

os gastos dos 

seus centros de 

custos, então 

devo ofertar a 

tecnologia para 

suprir apenas 

essa 

necessidade. 
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Escolha de 

parceiros 

[...] a gente acabou trazendo ferramentas de fora porque isso ajudava, alavancava o 

nome, a gente começou a fazer essa parceria, trouxe nomes lá de fora com quem eles já 

trabalhavam para a gente trabalhar aqui dentro. Então alavancou alguns negócios para 

nós. 

Hoje com a robótica a gente já tem, primeiro já tem expertise, segundo a tecnologia é 

outra e agora também a gente abriu um leque de parceiros para garantir a nossa 

marca junto ao mercado. Então a gente está trazendo uma ferramenta específica de 

RPA da Europa. Aliás da Europa a gente está trazendo quase tudo, com exceção do 

OCR que a gente trouxe dos Estados Unidos. Então OCR, a gente fez uma busca no 

mercado, a melhor OCR do mercado que a gente detectou é um tal de ABBYY 

((soletrou)) a gente trouxe ele para parceria aqui no Brasil. A ferramenta de RPA 

também, a gente trouxe uma ferramenta para servir de base para as nossas automações e 

para também entrar mais fácil nos clientes deles e os nossos aqui no Brasil, chamado 

(IPAF) [00:28:52]. E trouxemos agora recentemente uma inteligência artificial 

também da Alemanha, voltado exatamente para concorrer com o Watson porque 

aqui a IBM aqui no Brasil para mim não deu atenção nenhuma, me deixou falando 

sozinho aí vários dias. E há o pessoal da Alemanha, logo no primeiro contato se 

manifestou e eles têm uma vantagem em relação ao Watson. Como é que eles se 

desenvolveram na Europa e o negócio deles é classificação de documentos e leitura, 

quer dizer, processamento de linguagem natural que é a NLP, e como eles nasceram na 

Europa, eles falam português. Apesar que é português de língua Portugal, mas eles 

falam português e o Watson nem isso fala. Então quando você submete documentos 

que o Watson classificar, ele tem um esforço além daquele que você teria com essa 

ferramenta, a (Aitis) [00:29:41] que é Alemanha. Então a gente trouxe ela para o Brasil 

também. Com isso, a gente montou um ecossistema que o robô passa a pensar, ele age e 

ele lê, simples assim. Então ele tem olhos, braços e mente.  

Parcerias 

tecnológicas 

locais X 

Estrangeiras 

O potencial 

parceiro local 

não apresentou 

interesse em 

desenvolver a 

tecnologia. 

Se há parceiros 

estrangeiros 

interessados , 

então posso 

adaptar a 

tecnologia 

usando aquela 

que mais se 

aproxima da 

realidade local 

 Contrataçã

o de mão de 

obra 

Hoje veio tudo formado. Não teve tempo. 

Até porque o negócio robótico cresceu, foi uma explosão assim.  

Não [é fácil repor mão de obra]. Ainda não. Mas a ideia é que seja.  

Eu espero que no próximo ano eu já tenha backup de todas as expertises que eu 

tenho lá.  

É. Se você considerar fornecedor a mão de obra, eu tenho demandas gigantes. Eu 

tenho alguns casos aí que em alguns momentos eu fico refém [depende da mão de 

obra]. 

Formação de 

mão-de-obra 

X 

Contratação de 

mão de obra 

Como a 

tecnologia é 

muito dinâmica, 

não dá tempo de 

formar e repor 

mão de obra 

qualificada.  

Se a tecnologia é 

dinâmica e não 

tenho tempo de 

formar mão-de-
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obra 

qualificada, 

então preciso 

faz um backup 

de todas as 

expertises 

Utilização de 

Recursos 

Decisão de 

investiment

o 

 Então, foi essencialmente isso que aconteceu em 1989. Então, eu tinha feito um fundo 

de reserva enquanto trabalhava, aquele fundo de reserva daria para aguentar um ano, 

e aí a gente tinha uma ideia na cabeça que era desenvolver a questão de produção não 

seriada. [...] O revés disso foi exatamente o Collor. Então, na hora que ele bloqueou o 

dinheiro e bloqueou exatamente o meu fundo financeiro, ele bloqueou os meus 

contratos que iriam alavancar o meu negócio.  

[anjo, fundo de investimento] Não existia na época. 

Hoje o leque de custos é gigante porque você tem link de internet, você não pode ter 

um. Então só nós lá temos três. Máquina e infraestrutura, máquina adoidado. Porque 

hoje com esse negócio de virtualização você compra cada tremendo servidor e enche 

de máquina lá dentro. Então o investimento em equipamento é mais alto. Você 

investe em nuvem então você também tem que pagar um parceiro para cuidar da 

nuvem. A infraestrutura da empresa já não é mais tão simples então você tem uma 

empresa que cuida da infra. Ou um funcionário só para cuidar da infra e então a 

estrutura de custos que envolve hoje a produção de software, ela é muito maior e o 

número de profissionais envolvidos também. Que antigamente você tinha o 

programador. Hoje você começa pelo design. Você tem arquiteto de solução, tem o 

projetista, o PMO, gente paralela ao projeto é muita coisa. Então a estrutura de 

custos hoje que envolve um projeto ficou sofisticada e muito profissionalizada.  

Investimos em mão no bolso. A gente estava capitalizado, mas a gente capitalizou 

ainda mais. A gente tem trazido investidor de fora [da empresa] também, que está 

interessado nesse projeto, que é uma curva bem interessante. Então a gente está 

contando aí com dois anjos nesse momento. Sim, equity. 

 

Recursos 

próprios com 

fundo de 

reserva para 12 

meses 

(bloqueado pelo 

governo) 

X 

Recursos de 

Terceiros 

(Fundos de 

private equity) 

No início do 

negócio havia 

um fundo de 

reserva, que foi 

capturado no 

Plano Collor, 

mas na medida 

em que o negócio 

evolui surge a 

necessidade de 

um volume 

maior de 

investimento em 

equipamentos, 

software e mão-

de-obra. 

Se há a 

necessidade de 

maior 

investimento, e 

investidores no 

mercado 

dispostos a 

investir em 

empresas de base 

tecnológica, 

então posso 

ampliar a 

participação de 

capital de 

terceiros. 
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Recursos 

tecnológicos 

(Infra-

estrutura de 

armazenam

ento de 

dados e 

software) 

[...] Tecnologia em microinformática começando, aí você precisava de um computador 

e uma ideia na cabeça.  

Se a gente olhar lá atrás em 1990 a gente só tinha água, luz e telefone e mão de obra.  

[...] pouca mão de obra porque como eu disse, eram poucas as exigências que você 

tinha. E a infraestrutura também era simples. 

Hoje o leque de custos é gigante porque você tem link de internet, você não pode ter 

um. 

Hoje o leque de custos é gigante porque você tem link de internet, você não pode ter 

um. Então só nós lá temos três. Máquina e infraestrutura, máquina adoidado. Porque 

hoje com esse negócio de virtualização você compra cada tremendo servidor e 

enche de máquina lá dentro. Então o investimento em equipamento é mais alto. Você 

investe em nuvem então você também tem que pagar um parceiro para cuidar da 

nuvem. A infraestrutura da empresa já não é mais tão simples então você tem uma 

empresa que cuida da infra. Ou um funcionário só para cuidar da infra e então a 

estrutura de custos que envolve hoje a produção de software, ela é muito maior e o 

número de profissionais envolvidos também. Que antigamente você tinha o 

programador. Hoje você começa pelo design. Você tem arquiteto de solução, tem o 

projetista, o PMO, gente paralela ao projeto é muita coisa. Então a estrutura de custos 

hoje que envolve um projeto ficou sofisticada e muito profissionalizada. 

Então a gente está trazendo uma ferramenta específica de RPA da Europa. Aliás da 

Europa a gente está trazendo quase tudo, com exceção do OCR que a gente trouxe dos 

Estados Unidos. Então OCR, a gente fez uma busca no mercado, a melhor OCR do 

mercado que a gente detectou é um tal de ABBYY ((soletrou)) a gente trouxe ele para 

parceria aqui no Brasil. A ferramenta de RPA também, a gente trouxe uma ferramenta 

para servir de base para as nossas automações e para também entrar mais fácil nos 

clientes deles e os nossos aqui no Brasil, chamado (IPAF) [00:28:52]. E trouxemos 

agora recentemente uma inteligência artificial também da Alemanha, voltado 

exatamente para concorrer com o Watson porque aqui a IBM aqui no Brasil para mim 

não deu atenção nenhuma, me deixou falando sozinho aí vários dias. E há o pessoal da 

Alemanha, logo no primeiro contato se manifestou e eles têm uma vantagem em relação 

ao Watson. Como é que eles se desenvolveram na Europa e o negócio deles é 

classificação de documentos e leitura, quer dizer, processamento de linguagem 

natural que é a NLP, e como eles nasceram na Europa, eles falam português. Apesar 

que é português de língua Portugal, mas eles falam português e o Watson nem isso fala. 

Então quando você submete documentos que o Watson classificar, ele tem um 

Estrutura de 

custos simples 

(básicos) 

X 

Estrutura de 

custos complexa 

(mão de obra e 

tecnologia 

sofisticada) 

A especialização 

em robotização 

trouxe uma 

estrutura de 

custos mais 

complexa e cara. 

Se a estrutura 

de custos fica 

mais complexa, 

então tenho que 

desenvolver 

recursos e 

parceiros mais 

especializados, 

tanto na infra-

estrutura de 

armazenamento 

de dados quanto 

na produção do 

software 
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esforço além daquele que você teria com essa ferramenta, a (Aitis) [00:29:41] que é 

Alemanha. Então a gente trouxe ela para o Brasil também. Com isso, a gente montou 

um ecossistema que o robô passa a pensar, ele age e ele lê, simples assim. Então ele 

tem olhos, braços e mente.  

Estruturação 

organizacion

al 

Fluxo de 

atividade 

para a 

entrega do 

serviço 

[para corretoras] é pacote, você entrega isso totalmente online...  

E o outro é totalmente o oposto. Então é bem “prêt-à-portrait” mesmo. Você vai, 

visita, manda analista de negócio, mapeia processo, desenha solução, começa o 

desenvolvimento, testa no ambiente, testa no cliente, testa no ambiente de quality 

até chegar em produção.  

É serviço puro. 

A gente tem uma ferramenta CRM que cuida todo do processo do pipeline de vendas, 

então vamos entender o seguinte. Hoje é marketing digital então a gente está aí 

presente no Google e indexando conteúdo para que o Google nos ache. Então essa é 

a nossa principal fonte geradora de leads. Os leads, uma vez que façam contato e a 

gente entra no nosso pipeline de vendas que é um software, um CRM que faz essa 

gestão para a gente. Depois do processo concluído a gente tem um gerente de contas 

que é a pessoa que vai manter o contato com o cliente e cuidar do robô que está lá 

rodando. Isso no caso de robótica. No caso de software eu tenho uma pessoa de 

relacionamento com o cliente mesmo. Agora, conversa, tudo o que tiver de problema 

que ocorre, que não seja técnico, que não demanda de necessidade técnica cai no 

relacionamento com o cliente. É uma pessoa treinada que sabe, conhece seguro, 

sabe falar de seguro, conversa com o corretor de igual para igual.  

[no caso da robotização], como a robotização é um processo como eu falei, muito 

novo e tem todos esses sentimentos, a gente tem um analista de negócios que vai lá 

e fala sobre negócio e fala dos times. Então ele quantifica isso em indicadores 

mostrando que a ação que a gente está fazendo o quanto ela retorna de resultados para a 

empresa.  

A gente usa, eu não sei se todas as potencialidades [do CRM], mas é uma ferramenta 

bem interessante porque ela está integrada com marketing digital então tudo aquilo 

que vai acontecendo nas nossas páginas e rede social reflete em cima dos leads que nós 

estamos tratando e o que a gente está implantando nessa fase agora de relacionamento 

ainda dentro do pipeline é a geração automática de correspondência, hoje por e-

mail, baseado em cada fase do processo que ele está. [...] Então a gente procura esse 

potencial porque o funil, ele é grande e aí você tem que cuidar de quem está no meio 

Pacote para 

corretoras 

X 

Atendimento 

personalizado 

para outros 

clientes 

O fluxo de 

atividade para 

entrega do 

serviço ao 

cliente de 

robotização é 

mais complexo 

do que a entrega 

às corretoras de 

seguros. 

Se o fluxo das 

atividades de 

robotização são 

mais complexos 

preciso 

desenvolver um 

atendimento 

personalizado 

para esses 

clientes. 
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para o fim. E a gente não tem gente. Então tem que deixar na ferramenta mais 

automatizada possível. 

Porque hoje, pelo menos é o que eu entendo, toda vez que você tiver que procurar 

alguma coisa, em primeiro lugar você vai ao Google. Então é onde a gente investe. 

No caso específico, aí é sai... é muito entender o mercado, no caso do corretor de 

seguros a gente faz Google e Facebook. No caso da robótica a gente faz Google e 

LinkedIn. Por causa das redes, por quê? O nosso objetivo é sempre chegar nas 

empresas num nível C. Então é de diretor para cima. Porque não adianta falar de 

robotização embaixo, ninguém vai querer. 

[publicações] Basicamente hoje isso vai tudo para o LinkedIn ou o nosso blog.  

Aí o blog a gente indexa via Google usando as palavras chave para indexar isso via 

Google mesmo. 
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Formalizaç

ão e 

controle 

Porque processo interno, o que é que a gente fez? A gente criou muitos sistemas 

internos, muito quebra galho para facilitar o nosso dia a dia como nosso negócio. 

Então, por exemplo, esse gerenciamento dos clientes que estão na casa, na área de 

seguros, a gente gerencia tudo internamente por... porque como isso tudo é em nuvem, 

a gente gerencia acesso, gerencia demanda, gerencia performance desse cliente, 

tudo com ferramentas que a gente acabou desenvolvendo internamente porque a 

gente precisava disso. E essas ferramentas no passar do tempo foram se integrando. 

Então é integrado com a cobrança, integrado com o registro das conversas que é feito 

com o cliente. Enfim, é isso que a gente acabou desenvolvendo, então a gente acabou 

desenhando um processo que não tem segredo nenhum, contas a pagar, a receber, 

relacionamento com cliente, mais essas ferramentas para gerir isso, a gente integrou 

com o nosso ecossistema. E ainda estamos fazendo isso, porque a gente é o pior, 

sempre é o pior cliente da gente mesmo.  

Está organizado. Mas é aquela história. Nós vendemos automação, mas alguns 

processos nossos, os nossos processos não são automatizados e aí o pessoal pede pelo 

amor de Deus para automatizar.  

Processos 

internos não 

automatizados 

X  

Automatização 

de processos 

para clientes 

Apesar de 

vender o serviço 

de robotização, a 

empresa ainda 

mantém vários 

processos 

manuais.  

Se não aplico a 

robotização 

internamente, 

fico dependente 

das pessoas. 

Divisão de 

funções 
A gente sempre se pautou a ser uma empresa de tecnologia nos moldes de uma 

empresa de tecnologia. Então, é uma empresa extremamente informal, sempre 

aberta a... ((silêncio)) a conversar, enfim, a todos esses negócios de relacionamento. 

Então eu definia até a alguns anos atrás a empresa como um corpo humano. Então 

você tem a cabeça, que são algumas pessoas que tem lá, a que fazem a administração 

e guiam uma empresa. Aí você tem pulmão, você tem pernas. Então as pernas são o 

suporte da empresa que dá sustentação e o que levam para o cliente. A área de 

marketing são os olhos, porque se a gente não enxergar o caminho a empresa 

tropeça e cai. E assim eu fui definindo, o coração era realmente o setor financeiro 

que bombeava para tudo funcionar e a boca era a área de vendas, porque se você 

não come... então era um conceito assim, a boca, ela não precisa saber que o ela vai 

fazer porque ela come, os dentes estão lá para mastigar e enfim, você tem dentro do... 

do corpo humano lá, o sistema parassimpático, que basicamente tornam os órgãos 

independentes e fazem com que funcionem em conjunto. Então eu sempre tentei 

dar para a empresa a ideia de autogestão. Ou seja, as pessoas se autogeriam. Só que 

na atual circunstância a gente está atendendo clientes numa velocidade totalmente 

diferente daquela. Então a gente vinha numa toada porque o mercado de seguros 

também é muito lento. 

Estrutura 

informal 

X 

Estrutura 

departamental 

Como empresa 

de tecnologia, a 

empresa se 

estruturou de 

maneira informal 
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 Identificação 

da cultura da 

empresa 

Então, como é que eu me defino? Eu me defino uma pessoa inquieta que sempre 

enxergou a tecnologia como algo que vai suplantar, suplantar não, que vai 

assessorar o ser humano para ele atingir a plenitude dele. 

Você sabe que a gente briga com isso todo dia, né? Qual é a identidade da empresa.  

É até curioso, eu sempre falava que eu era inventivo. Aí. Quando veio o pessoal do 

design thinking, disse que invenção não dá escala, então você morre pobre.  

Então você tem que ser inovador. Você não pode ser inventivo. Eu até... (...) falei da 

assinatura da HP, porque a HP é invented by não sei o quê, lá. Falei “por isso que eles 

não vão para frente, estão sempre inventando em vez de inovar”.  

[falas entremeadas por silêncios e alguns risos] 

Então eu procuro ter algum... Eu acho que veio, isso veio da engenharia, e de processos, 

e como eu me defino? Eu me defino uma pessoa que busca na tecnologia a 

libertação do ser humano. É essencialmente isso e isso vem desde lá de trás. Alguns 

dizem que é motivado pela preguiça, porque você... a tecnologia é motivada pela 

preguiça, as pessoas não querem fazer as coisas e então acaba descobrindo quem 

faça. Então até isso eu já escutei algumas vezes. Mas essa inquietude com relação ao 

uso da tecnologia, e torná-la no popular e torná-la libertadora, é para mim uma 

coisa importante. Porque desde que inventaram o computador, eu sempre achei um 

saco o teclado, monitor e mouse. E ainda não tinha nem o mouse. A gente precisa 

interagir com a máquina de forma mais natural e a gente está conseguindo, depois 

de 30 anos, estou quase me aposentando, estou vendo isso acontecer. Então, é certo que 

quando eu provavelmente quando eu me aposentar vai estar lá quase no estado dark. 

Mas eu vejo exatamente isso. Então quando eu vejo o Watson ajudando médicos a fazer 

diagnóstico, isso é de arrepiar os pelos do corpo, dá arrepios de ver como isso está 

chegando nesse nível. Então, é isso que eu vejo na tecnologia, um Watson ajudando um 

médico, uma inteligência ajudando uma pessoa a fazer um negócio. Então o que eu 

vejo também dentro de poucos anos que a gente vai acabar com os livros, a gente 

vai comprar assistentes. Então dentro de uma empresa, a pessoa que cuida do meu 

marketing pode se consultar com o Philip Kotler, diretamente. Ou o administrador falar 

com o Jack (Welch). Né, porque o conhecimento humano hoje, a gente vai muito, a 

gente... a gente mesmo, tudo bem, a gente aprende lendo, porque foi a única forma 

que a gente encontrou. Mas vamos entender, que desde os egípcios a gente aprende 

lendo.  

Então a gente tinha uma cultura e uma empresa de autogestão e quase familiar com 

Cultura 

inovadora de 

empresa quase 

familiar e 

informal 

X 

 Cultura 

corporativa 

conservadora 

mais impessoal 

Um ambiente 

aberto e informal 

fomenta a 

inovação, mas 

explorar a 

tecnologia com 

performance 

requer uma 

cultura 

corporativa mais 

tradicional, e os 

nossos técnicos 

preferem uma 

estrutura mais 

tradicional. 

Se os 

colaboradores 

conseguem 

melhor 

performance 

sob um regime 

mais 

tradicional, 

então é esse 

regime que 

adotaremos. 
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as pessoas que estavam lá, estão lá há muito tempo. E agora estamos mudando 

completamente. A gente está com um giro de pessoal maior, a gente está trazendo 

estilos diferentes e estamos trazendo gente que está vindo de grandes empresas e 

não está conseguindo viver nesse sistema de autogestão. Na verdade, eles querem 

um líder forte.  

Eles querem um chefe e dão alta performance, bem diferente do povo que já estava 

lá, que eles não eram alta performance.  

 

Eu acho que não [se identificam]. Eu acho que então essas mudanças eu tenho criado 

alguns revoltados ali.  

E também é uma dicotomia porque as pessoas sempre buscam tecnologia, discute 

tecnologia, fala sobre tecnologia, mas colocava o nosso mercado de corretor de 

seguro não paga tudo isso que você está querendo.  

E agora que eu achei quem pague. Mas com isso você tem... porque tudo na vida tem 

ônus e bônus, o bônus é que ele vai mexer com as tecnologias que ele estava querendo 

só que o ônus é o seguinte, é profissionalização. Então, o outro lado exige também 

performance exige entrega, exige uma série de coisas e as pessoas estão colocando 

isso na balança. Será que trabalhar com tecnologia mais nova e vencer esses desafios 

contra perder o privilégio de poder ir e vir, for entregar quando quiser, enfim? Aquela... 

mais flexibilidade.  

E alguns não estão aceitando, acham que pode ter as duas coisas e não são. 

 Não são nem compatíveis e nem convergentes. Você não vai conseguir em momento 

algum achar que máxima performance corresponde a aquela exploração da 

tecnologia, qualidade, buscar o conhecimento profundo, hoje não dá. Hoje o 

conhecimento tem que ser mais raso. Por isso que eu aposto tanto nos experts 

digitais. Porque esse conhecimento raso também não vai se sustentar durante 

muito tempo. Mas as grandes empresas trabalham assim. O que interessa é o 

objetivo do negócio. Está entregando? Está entregando. Beleza. Agora, se você está 

conhecendo a fundo ou não, “puf”. 

É curioso, isso. E a gente começa a observar isso, eles não tinham a alta performance, 

mas também não tinha que me preocupar com isso porque eles andavam sozinhos. 

Agora a coisa está começando a mudar de figura. Então a cultura da empresa hoje 

está ficando mais tradicional. Ou seja, a gente está buscando profissionais de alta 

performance que trabalham dentro do seu horário de expediente e que dão o 
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máximo de si naquelas oito horas e vão embora. Não tem mais nenhuma relação, 

nenhum vínculo com a empresa. Então a gente está ficando um pouco mais 

impessoal.  

Ou seja, para que a empresa veio? É isso que a gente está... na verdade a gente 

começou a escrever o nosso manifesto da empresa agora para já colocar isso no 

site também. Que também é uma tendência mais moderna, porque missão, visão e 

valores é uma coisa que a gente está meio cansado. Porque quando isso começou lá 

na... quando começou a criar os sites a gente criou missão, visão e valores. É que 

começou a se divulgar isso mais fortemente. E hoje, a missão, visão e valores, já se 

confundem muito. Então o manifesto, ela é mais clara. Para que é que a gente 

veio?  

[Para que é que a gente veio ] É a missão. Mas como é que a gente vai fazer essa... 

as nossas tarefas, como que é a visão? Como é que é, onde a gente vai chegar?  

O que é a visão. Então tudo isso a gente transformou. A gente juntou os três no que a 

gente chama de manifesto que é uma tendência das novas empresas também que é 

manifesto em vez de missão, visão e valores. 

Aprendizage

m de 

Configuração 

do Valor 

Planejamen

to do 

negócio 

Não. Eu não sou dessa geração. O pessoal mais novo que está no escritório puxa essa 

história de Canvas, de design thinking. Eles trazem isso para mim. Mas a gente, dentro 

desses negócios, a gente não aplicou. A gente tem aplicado pontualmente em 

processos. Então hoje a gente tem lá uma pessoa que é especialista em design 

thinking, lego, lego serious play e... e business model Canvas. Por isso que eu te 

falei, eu conheço isso. Mas essa pessoa veio depois. Os negócios nasceram sem isso.  

A gente vende isso também, tá? Hoje também porque as empresas querem. “Ah, você 

conhece alguém?”, “temos uma pessoa da equipe que faz isso”. “Ah, você conhece 

design thinking? Eu queria aplicar design think”. “Também temos uma pessoa na 

equipe que faz isso”. Então acabou sendo necessário até para a gente vender isso. 

Não utilização 

de ferramentas 

no próprio 

negócio  

X 

Utilização de 

ferramentas 

sofisticadas 

para clientes 

Utilizo 

ferramentas 

sofisticadas para 

modelar negócios 

de clientes, mas 

não as utilizo 

para o meu 

próprio negócio. 

 Se tenho 

competência 

para modelar 

negócios dos 

clientes poderia 

utilizá-las na 

modelagem dos 

negócios de 

minha empresa. 

 Evolução 

estrutura 
Sim. A infraestrutura vem mudando em função da tecnologia, a extensão de 

nuvem e tudo mais. Mas eu comecei a introduzir pessoas que eu não tinha na 

Introdução de 

novas áreas 

X 

A empresa está 

se 

profissionalizand
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minha equipe. Por exemplo, a pessoa de design thinking, não tinha o analista de 

negócios porque o seguro era o nosso negócio. Então todo mundo ali dentro conhece 

seguros, com raras exceções todo mundo veio do mercado. E hoje não, hoje eu tenho 

já uma equipe mais eclética então um analista de negócios que veio de uma grande 

empresa que está lá trabalhando com a gente que tem visão já de como grandes 

empresas trabalham. A própria design thinking, enfim, uma pessoa de modelos novos 

de Canvas e de conhecimento mais ligados à área de inovação também já está fazendo 

parte da equipe. O marketing é uma coisa que para nós virou peça-chave de 

conquista de mercado. Antes era uma coisa que não era tão importante, que o mercado 

como eu falei, é 35 mil corretores. Você fazendo mala direta no Google para os 35 mil 

uma vez por mês você já vai fazer barulho suficiente.  

Essa mudança cultural é boa por um lado e ruim por outro. Que se a gente está 

criando conflitos, mas por outro lado a gente está profissionalizando ainda mais a 

empresa e esse giro de pessoas e esse multiskill está trazendo conhecimentos que a 

gente não tinha ou resolvendo problemas que a gente nem sabia que tinha. ((acha 

graça))  

E a gente vê, pô. Agora estamos com mais performance, mais rentabilidade, enfim 

não adianta ir contra aquilo que é a cultura empresarial do mundo. E é essa a 

conclusão que eu cheguei. Aí tentar emplacar um sistema de autogestão é muito 

bonito, muito interessante. Mas o Brasil eu acho que não ia. As pessoas não estão 

preparadas para isso. E esse é um ponto.  

Identidade 

organizacional 

o e ampliando o 

leque de 

competências. 

Se a tecnologia e 

os negócios 

passam a exigir 

novas funções, 

então temos que 

mudar o perfil 

dos funcionários 

e da empresa 

Barreiras de 

entrada 

Dependênci

a de 

fornecedore

s 

Olha, hoje eu acho que todo mundo é dependente do sistema operacional da 

Microsoft. Você vê aqui... ((risos)) A Microsoft hoje ainda é digamos assim, a grande 

base de todos os sistemas na área empresarial. Isso é indiscutível. Saindo da área de 

empresa, hoje o Android domina indiscutivelmente. Então eu vejo da seguinte 

forma, essa é a grande dependência, mas não é só minha, é do mercado como um 

todo. E por ser Microsoft, o que a gente a desenvolve, desenvolve para a plataforma 

Microsoft com ferramentas Microsoft. Então ela, digamos assim, ela se torna, a gente 

tem uma dependência dela ao longo da nossa produção muito intensa. Essa é uma 

grande dependência que nós temos hoje. E das nuvens de processamento. 

[...] hoje a máquina é uma coisa que sobra. Mas em contrapartida a gente passa a 

depender dessas nuvens para processar aquilo que a gente precisa e dos motores 

desse processamento. Então existe uma dependência aí, eu acho que mais cedo ou 

mais tarde a humanidade vai ficar dependente dessas inteligências também. Então 

também não vai ser uma dependência só nossa. 

Dependência do 

sistema 
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Vs 

Armazenamento 

em nuvens 

Há sempre uma 

dependência de 

fornecedor no 

campo da 
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então também 
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 Concorrent

es 

potenciais 

E o que é que aconteceu nesse momento? As grandes consultorias estão entrando 

nesse mercado. Então, agora os meus concorrentes são as conhecidas como big four, 

a Ernest Young, Deloitte, a Century e a quarta que eu não lembro nome. A 

Capgemini. [...] ah, não era a Capgemini era a Price.  

Então essas quatro entraram nesse segmento por quê? Porque eles essencialmente 

trabalham na área de negócios e na área de processos e tecnologia. Eles tentam 

vender da melhor forma. 

[No começo] Não tinha ninguém. Mas agora eu tenho que brigar com o branding 

dessas big four. 

[...] a força deles está no branding, é isso aqui que eles têm a favor deles e mais nada. 

Então, o que acontece tem hoje para lutar com eles é exatamente em cima da marca. 

Então a gente sabe que a gente tem competência, a gente sabe que a gente consegue 

entregar tranquilamente. Hoje não existe processo que não seja automatizável. Tenho 

segurança para dizer isso sem grandes problemas. O que é que nos impede de ganhar 

espaço em cima deles? Eu não vou brigar com preço. Brigar com preço não é o 

negócio. Vamos brigar com a marca. 

o que mais diferencia é] que nós somos uma empresa de tecnologia. Então a gente 

tem expertise. Então nós não trabalhamos só com as ferramentas de mercado. A 

gente tem conhecimento e tem expertise e tem muito do que a gente desenvolveu ao 

longo desses anos a gente aplica dentro dessas novas ferramentas também. Então, a 

experiência, por exemplo, de automatizar um processo que eu rodava em Clipper 

[linguagem de programação] garanto que os meus concorrentes não têm, porque 

encontrar um processo em Clipper hoje é raro, mas tem.  

[com os softwares dos parceiros estrangeiros] a gente montou um ecossistema que o 

robô passa a pensar, ele age e ele lê, simples assim. Então ele tem olhos, braços e 

mente. 

Marca 

Vs 

Competência 

O que impede a 

empresa de 

ganhar espaço no 

mercado é a 

força da marca 

do concorrente. 

Se a força do 

concorrente é a 

marca então 

posso disputar 

desenvolvendo a 

marca porque 

tenho a 

competência 

tecnológica 

Posicioname

nto de 

mercado 

Precificação Eu não vou brigar com preço. Brigar com preço não é o negócio. Vamos brigar 

com a marca. 

Lá atrás a gente posicionou um preço mais atrativo. Era uma forma que a gente tinha 

porque preço você basicamente você tem algumas vertentes para modular preço. Então 

uma delas é você ser sobrevivente que basicamente é a operação de cata carrinho de 

pipoca, cachorro quente, que você vende para comer. Tem a operação que é ganhar 

mercado rápido. Então você baixa preço, baixa rentabilidade para tentar ganhar 

espaço e em 1990 era essa a técnica que a gente usou. 

Hoje a gente está usando, já que a gente está brigando com gente muito pesada, o 

parâmetro qualidade, entrega, é fundamental para as empresas que a gente está 

Preço baixo 

Vs 

Qualidade e 

prazo de 

entrega 

A concorrência 

de preço só é 

indicada quando 

se tenta ganhar 
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mercado. 

Quando os 
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atuando. Então, eles querem ter muito mais segurança e qualidade, eles não estão 

preocupados com preço. 

Então hoje o nosso posicionamento é essencialmente qualidade e prazo de entrega. 

E qualidade de entrega. E aí, a gente também sai na frente porque a gente como eu sou 

egresso do mercado de seguros e conheço o mercado de seguros, a gente é a única 

empresa que quando entra num contrato entra junto com o contrato de garantia, o 

seguro de garantia de obrigações contratuais. 

[E oferece também] um seguro de garantia de contrato.  

a qualidade é 

mais importante 

que o preço. 

Se já conquistei 

uma parte do 

mercado e 

quero garantir a 

competitividade, 

o 

posicionamento 

tem que ser o 

diferencial de 

qualidade e 

prazo de 

entrega (seguro 

de garantia de 

contrato) 

 Entrantes 

potenciais 
Também não tem uma especializada no mundo hoje. O que tem, você tem 

ferramentas. As ferramentas, eles podem vir para cá com os escritórios deles, mas 

vão ter que formar uma mão de obra aqui. Uma empresa que venha, que seja um par 

nosso na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos que venha especificamente para 

o Brasil, a gente não tem observado que também são empresas ainda com um número 

pequeno de funcionários.  

O que tem acontecido é que um grande par nosso na Inglaterra, eu até esqueci o 

nome, acabou de ser comprado pela (Century) [00:56:09].  

Por quê? Porque precisa daquela expertise. Não tem. Então o que acaba acontecendo? 

Por isso que eu falei que meu objetivo é se transformar numa grande noiva.  
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estar aberto a 

uma provável 

aquisição 

Expansão do 

negócio 

Construção 

da marca 

E estamos montando toda uma estratégia de marca para construir a marca LVR 

Robots como uma marca forte. 

[...] a gente acabou pegando consultores, porque como a empresa teoricamente é uma 

startup porque 11 pessoas é uma startup, não vai dizer que não seja, a gente está 

usando muito as técnicas de growth hack que é, digamos assim, a técnica mais 

moderna de marketing para startup que é para ganhar mercado em cima de 

alguém que não tem marca. Então é basicamente, a gente está com uma consultoria e 

que tem uma pessoa que é o papa disso de growth hacking. Estamos com uma 

assessoria de imprensa que está montando toda a parte de base de conteúdos e 

gerando material. E tudo isso já tem surtido alguns efeitos. Então os clientes que nos 

ligam é porque têm lido um artigo que a gente solta, tem visto algum material que 

a gente tem colocado aí. E do meu lado eu tenho acionado aí a minha rede de 

contatos até antiga da área industrial para começar a exibir. Quer dizer, eu estou 

fazendo um trabalho de evangelização do RPA hoje.  

Marca 

desconhecida 

X 

Marca forte dos 

concorrentes 

Minha marca 

ainda não é 

conhecida e 

concorro com 

marcas 

tradicionais no 

mercado. 

Se concorro 

com marcas 

fortes então 

tenho que 

fortalecer 

minha marca. 

Internacional

ização 
A gente tem trazido investidor de fora também, que está interessado nesse projeto, 

que é uma curva bem interessante. Então a gente está contando aí com dois anjos nesse 

momento. [...] não é um anjo family. 

A gente conseguiu até um bom acordo, mas normalmente com todas as pesquisas que a 

gente fez, [a taxa de retorno para os anjos] variava de três a cinco vezes em cinco 

anos. A gente conseguiu aí em três vezes, três vezes o que eles vão aplicar em cinco 

anos. Pelo menos essa é a projeção que a gente está trabalhando. [...] Sim, equity. 

Eles [os parceiros] querem o mercado da América Latina e nós também. 

Eu defini essa estratégia pelo seguinte. Primeiro, está todo mundo... estou sozinho aqui 

no Brasil. Então nada me leva... tudo me leva a concluir que eu também estou 

sozinho na América do Sul. Então porque se a gente está no maior mercado, a gente 

deve estar sozinho. Eu tenho indícios de que eu tenho alguns pares nesses outros 

países, mas não é, pelo menos é o que a gente tem recebido de feedback, não é uma 

coisa tão intensa. Então nós somos, mesmo sendo uma empresa que não se 

internacionalizou ainda, a gente recebe demandas, por exemplo, da Argentina. A gente 

já tem recebido contatos de lá e talvez a coisa já caminhe e seja o primeiro país que a 

gente entre fora daqui. Então na verdade a gente está indo atrás de demanda. E 

demanda e o que a tecnologia resolve. Então foi exatamente o que eu falei. A questão 
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que envolve a África é emblemática e essa questão da África é muito presente e a 

América do Sul também, guardadas as proporções, guardado o cenário, mas você 

tem essa presença. E a própria McKinsey já colocou isso, que o mercado está aí. Então 

se a ideia não é deixar os big fours expandir aqui, também não é deixá-los expandir lá. 

E como é um negócio onde ou você vai para cima e forte, como alavancado, ganhar 

espaço no mercado; ou então você vai acabar sendo comprado ou esmagado. Então 

eu tenho comigo que eu quero expandir o suficiente para ser uma grande noiva 

dentro de alguns anos, se for o caso.  

O que a gente vê, a gente está precisando ainda estabilizar, que a gente está ainda 

na rampa forte aqui só com os negócios que a gente tem. E isso tem chamado a 

atenção, tem atraído outras empresas de consultorias grandes, mas que não tem, 

não fazem das big fours e eles querem também ter o braço robótico, e isso a gente 

está começando a montar essas parcerias. E isso também é um processo de expansão. 

A robotização, ela visa exatamente, como a gente já colocou, a substituição da mão de 

obra e diminuição de erros e preservação do compliance. E nisso você tem a base de 

conhecimento da empresa, tem um monte de coisas que devem ser preservados em 

todos os processos. McKinsey soltou em julho na Revista Veja uma pesquisa 

mostrando que na América Latina 50 por cento dos processos são automatizáveis. 

E a gente, já que estamos brigando com eles [os big four] aqui que é o maior mercado 

da América Latina, vamos brigar com eles nos outros lugares também. Isso não tem 

problema nenhum. 

Na área de robótica não dá para pensar pequeno. Se pensar pequeno você morre porque 

ou vai ser engolido ou vai ser esmagado. 

Aprendizage

m e Evolução 

Organizacion

al 

Oportunida

des 

abandonada

s/não 

exploradas 

Há várias, porque você não tem braço. ((acha graça)) São várias oportunidades que 

você olha e fala “pô. Tem um mundo aqui que dá para explorar”. Só que você vai ter 

que buscar conhecimento, você vai ter que buscar gente e vai ter que fazer 

pesquisa para ver se vale a pena mesmo fazer todo esse investimento. Normalmente 

a gente faz uma pesquisa rápida de mercado para verificar a viabilidade e 

investimento necessário para cada oportunidade que aparece.  

Daí às vezes a relação custo-benefício ou o ponto fora do nosso... que a gente tem 

uma linha-mestre de serviços. Vamos entender assim. Então, algumas coisas que são 

efeitos colaterais do nosso processo, que são facilmente exploráveis, a gente vai e 

coloca isso. Agora se você começa a se distanciar muito desse eixo e a gente vai ter 

que investir em mão de obra específica ou fazer mudanças no nosso eixo para 

poder alimentar esse efeito de forma mais intensa, isso tem que ser muito bem 
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avaliado e eventualmente a gente corta.  

[se diferenciar, mas não diversificando?]  

Não diversificando.  

robotização de 

processos, então 

não devo me 

aventurar em 

outras 

aplicações. 

 Aproveitame

nto de 

oportunidade

s 

E continuam surgindo. Então esse é um ponto que é bem curioso. Você... os negócios 

são dinâmicos, o mercado é dinâmico. Eu estou falando do óbvio aqui, mas a ideia 

inicial era desenvolver sistema para a área de produção não seriada. A gente acabou 

virando uma empresa onde a gente tem demanda, uma demanda na área de seguros 

gigantesca e a gente acabou criando um núcleo de conhecimento na área de seguros 

muito grande. Hoje a gente dá aula de seguro em algumas situações e a gente tem 

seminários, virou negócio também essa parte de seminário, falar sobre alguns tipos 

de seguro específico e assim por diante. Como a gente tem hoje uma base grande de 

corretores e todos esses dados são guardados na nossa nuvem então consequentemente 

a gente tem uma massa gigantesca de dados. E com essa massa gigantesca de dados 

a gente faz pesquisas e as pesquisas a gente vende. 

[...] surgem oportunidades baseados em tecnologia e no consumo que essa 

tecnologia dá. Então hoje o que é que a gente está vendo? Trazer inteligência 

artificial para dentro do mundo dos corretores de seguros que também é uma 

coisa que não existe. E com essa massa de dados que a gente tem, vou começar a 

criar previsões em termos, criar um marketing preditivo para corretor de seguro, 

esse é um... a gente imagina que será um novo negócio. Na área de robotic também, 

a gente começou desenvolvendo, vendendo projetos ponto a ponto e agora a gente 

está vendendo serviço de mapeamento de processo e documentação. ((riso)) Por 

quê? Porque a gente sabe fazer isso, precisa fazer isso, e a gente chega na empresa e não 

tem isso documentado. Então a gente faz. Então a gente vai descobrindo novos 

negócios que são apêndices do negócio principal.  
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 Análise de 

rentabilidad

e dos 

produtos 

Sim. Com possibilidade de descontinuar sim. Porque o mercado de corretora de seguros 

é um mercado como eu falei. Eu tenho aí 32 concorrentes... e se a gente não tem uma 

taxa de expansão mensal que a gente estabelece no programa inicial do ano, a 

gente não consegue segurar isso, muito provavelmente eu vou repensar se a gente 

vai continuar ou não. Porque tecnologia é que nem bicicleta, parou de investir, caiu. 

Sempre tem um menininho que acabou de sair de uma seguradora ou uma corretora e 
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fala “vou desenvolver um sistema para corretor de seguro” porque no fundo com o 

negócio de corretor de seguros é muito simples. Ele é muito cheio de detalhes, mas 

ele é simples. E aí as pessoas baseadas nesse simples e simplificando uma série de 

coisas conseguem ter um sistema bom, bom que eu digo para atender um nicho. E 

aí vai fatiando, vai fatiando mercado, e se a gente ficar nessa... por exemplo, quando 

a gente desenvolveu o sistema multicálculo em 1991, nós fomos a primeira empresa a 

ter um sistema multicálculo. A gente chegou na VVD [corretora de seguros da 

Volkswagen] por causa disso.  

fornecedores de 

sistemas 

simplificados 

meus produtos. 

Se a 

rentabilidade de 

meus produtos 

não é a 

esperada, então 

devo abandonar 

o produto, 

deixando para a 

concorrência 

 Acompanha

mento do 

desempenho 

É porque a gente tem... algumas taxas. Você tem taxa de expansão de pessoal, tem 

taxa de expansão de cliente e taxa de expansão de faturamento.  

[em relação às corretoras] Como eu disse, em 2014 a situação era bem diferente. E de 

lá para cá o que é que aconteceu em 2014? Na verdade, a gente investiu em produto, 

investiu em tecnologia e começou a investir mais fortemente em marketing. Então a 

gente vem crescendo assim. De 2014 para 2015 foi 16 por cento. De 2015 para 2016 

foi 55 por cento e – isso é de faturamento – e de 2016 para 2017 foi 74 por cento de 

crescimento ((acha graça)) e a previsão desse ano é que a gente feche em 80-85.  

A tecnologia é escalável. Então você só acredita... digamos assim, investe em mais 

equipamentos. Essencialmente é isso.  

É só ter mercado.  

[volume de corretoras hoje, 900, não é?] Sim. E a maior parte veio nesses três, três a 

quatro anos.  

[Em função da...?] Investimento em marketing, investimento em produto.  
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