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RESUMO 
 

Teve-se como objetivo, neste estudo, compreender o papel do capital intelectual no processo de 
criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas do modelo de negócio de uma empresa 
de Serviço de Valor Agregado (SVA) móvel. Foram revisados os constructos teóricos de valor, 
capital intelectual, modelo de negócio e perspectiva processual. A partir deles, foi desenvolvido 
um modelo conceitual capaz de integrar as dimensões humana, estrutural e relacional do 
capital intelectual, e orientá-las ao processo de criação, entrega e captura de valor para a 
empresa, numa perspectiva evolutiva de modelo de negócio. Esse modelo conceitual, foi 
aplicado empiricamente na empresa Movile, desenvolvedora de tecnologia SVA móvel, por 
meio de um estudo de caso único, realizado em um intervalo de 18 meses, entre abril de 2013 e 
setembro de 2014. Os dados foram coletados mediante a realização de seis entrevistas e 
complementados por artefatos primários, secundários e observações diretas. Como resultado, 
pôde-se observar que as dimensões humana, estrutural e relacional do capital intelectual, 
encontram-se intimamente relacionadas ao processo de criação de valor, e foram 
gradativamente construídas e articuladas ao longo de um processo evolutivo organizacional de 
mais de 15 anos. Nesse período, foram identificados seis diferentes modelos de negócio, 
envolvendo o passado, presente e futuro da empresa. Na fase inicial, observou-se que as 
dimensões humana e relacional foram essenciais para a criação de valor. Nas etapas 
subsequentes, observou-se uma alternância da importância das dimensões no processo de 
criação de valor, e um aprimoramento e modificação das características de cada dimensão, 
evidenciando ser a dimensão relacional o fator determinante para a criação de valor em um 
futuro de longo prazo da empresa. Como contribuição empírica, a análise evolutiva do modelo 
de negócio, por meio da articulação das dimensões do capital intelectual, fornece elementos 
analíticos para as novas empresas que venham a surgir e se estabelecer no setor de SVA Móvel. 
No tocante às operadoras de telecomunicações, observou-se que essas tendem a evoluir para 
uma atuação de pipe, substancialmente voltada para o fornecimento de infraestrutura 
tecnológica às empresas de SVA móvel. 
 
Palavras-chave: Capital intelectual. Modelo de negócio. Perspectiva processual. Criação de 
valor. Estudo de caso. Serviço de valor agregado móvel. SVA móvel.  
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ABSTRACT 
 

This study aimed to understand the intellectual capital role, in the value creation process, 
throughout the different phases of the business model, in a mobile value added service (VAS) 
company. The theoretical constructs of value, intellectual capital, business model and process 
perspective, have been reviewed. From these constructs, a conceptual model has been 
developed. This model is able to integrate human, structural and relational dimensions of 
intellectual capital, and guide them to process of creating, delivering and capturing value for the 
company, through a business model evolutionary perspective. The conceptual model was 
empirically applied to the Movile company, a VAS technology developer, through a single case 
study, carried out at an interval of 18 months, in a period comprised between april 2013 and 
september 2014. Data were collected from six interviews, and complemented by primary and 
secondary artifacts, as well as by direct observations. As a result, it has been observed that 
human, structural and relational dimensions of intellectual capital, are closely related to value 
creation process, and were gradually built and hinged along an organizational evolutionary 
process, of more than 15 years. During this period, six different business models were 
identified, involving the past, present and future of the company. In the initial phase, human and 
relational dimensions were essential to value creation. In subsequent steps, there was an 
importance alternation of dimensions in value creation process, and an enhancement of each 
dimension features, showing the relational dimension as a determining factor for value creation 
in the company long-term future. As an empirical contribution, the business model evolutionary 
analysis, through the articulation of the intellectual capital dimensions, provides analytical 
elements for new companies that emerge in Mobile VAS industry. In relation to the 
telecommunications companies, these tend to turn into a pipe performance, substantially 
focused on providing technology infrastructure to mobile VAS companies. 
 
Keywords: Intellectual Capital. Business Model. Processual Perspective. Value Creation. Case 
Study. Mobile Value Added Service. Mobile VAS. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o avanço na tecnologia da informação, cada vez mais a entrega de serviços tem 

sido mediada por redes eletrônicas, promovendo no mercado a emersão do que ficou conhecido 

como e-services (RUST; KANNAN, 2003). A pulverização dessa nova prática de negócio fez 

com que diversas empresas repensassem suas arquiteturas organizacionais (PICARD, 2011), 

acarretando, inclusive, o surgimento de novos players, essencialmente orientados a esse novo 

segmento de mercado (TIMMERS, 1998). 

No ambiente das telecomunicações, a disseminação dos e-services auxiliou na 

estruturação de um novo setor, popularmente caracterizado como Serviço de Valor Agregado 

(SVA) para telefonia móvel ou SVA móvel. A sigla, que em língua inglesa é caracterizada 

como Value Added Service (VAS), representa todo e qualquer serviço ofertado no setor de 

telecomunicações que não seja relacionado à voz, como, por exemplo, serviço de mensagens 

curtas (Short Message Service – SMS), serviço de mensagens multimídias (Multimedia 

Messaging Service – MMS), aplicativos para dispositivos móveis, músicas, vídeos, jogos, entre 

outros. Trata-se de um setor cujas características assemelham-se ao que a academia caracterizou 

como Knowledge Intensive Business Service (KIBS) ou, segundo Miles, Kastrinos e Bilderbeek 

(1995), empresas de serviços que dependem essencialmente do conhecimento intelectual de 

seus recursos para desenvolver produtos para terceiros. 

Com o aumento da popularidade dos smartphones, no entanto, esse tipo de serviço, que 

no passado representava apenas um valor agregado às operadoras, assumiu um papel 

fundamental para sua sustentabilidade, uma vez que seu caráter inovador funcionou como um 

ativo complementar, especializado em diversificar o tradicional serviço de voz prestado no setor 

de telecomunicações, já representando atualmente mais da metade da receita das operadoras em 

muitos países. Tal situação remete, então, às seguintes indagações: como ocorreu o processo de 

criação de valor nas empresas de SVA móvel? Como o conhecimento intelectual inerente às 

KIBS auxiliou nesse processo de criação de valor? Como as operadoras de telecomunicações 

irão lidar com o desenvolvimento do SVA móvel no futuro? Essas lacunas de conhecimento 

empírico despertam o interesse pelo presente estudo e auxiliam no delineamento de seu 

referencial teórico, inicialmente abordado por meio da teoria de valor e do capital intelectual. 

O tema valor é aqui abordado sob a óptica da Visão Baseada em Recursos (VBR) 

(BARNEY, 1991), o que permite inferir que ele se encontra caracterizado como um atributo dos 

recursos internos da firma. Dessa forma, não é objetivo deste estudo quantificar e mensurar o 
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valor, tampouco abordá-lo sob aspectos financeiros e contábeis, uma vez que essas perspectivas 

encontram-se amplamente exploradas na literatura financeira e econômica. Busca-se, aqui, 

compreender o valor sob a óptica do seu processo de criação, bem como o papel que os recursos 

organizacionais possuem no delineamento prático desse fenômeno. Trata-se do que Nielsen e 

Lund (2012) caracterizam como trabalhar o tema sob a perspectiva do value creating, em 

detrimento de insistir em pesquisas que analisam o value created e tratam o valor apenas como 

um resultado da firma. 

Com base no exposto, constata-se que o valor abordado sob esse ponto de vista pode ser 

melhor compreendido quando analisado pela perspectiva da conexão dos diversos recursos 

internos e externos da firma (AMIT; ZOTT, 2001; BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 

2000; LINDGREEN; HINGLEY; GRANT; MORGAN, 2012; NIELSEN; LUND, 2012; 

ZOTT; AMIT, 2009), o que permite inferir serem as relações existentes no contexto 

organizacional responsáveis pela criação de valor na empresa. Observa-se, no entanto, 

conforme apontado por estudos do Center of Research Excellence in Business Model (CREBS), 

da Aalborg University, editados por Nielsen e Lund (2012), e comprovados neste estudo, por 

meio da realização de pesquisas nas bases de dados J STOR, EBSCO HOST e Proquest, que as 

análises do tema a partir do seu processo de criação tendem a negligenciar a participação dos 

ativos intangíveis, principalmente pela dificuldade de sua identificação em âmbito 

organizacional. Considerando essa lacuna de conhecimento, evolui-se o presente estudo para 

uma abordagem dos recursos intangíveis da empresa, aqui trabalhados sob um recorte 

conceitual estabelecido na teoria do capital intelectual. 

Por capital intelectual compreende-se o conjunto de conhecimento e informações 

(STEWART, 1998) presentes nas dimensões humana, estrutural e relacional da empresa 

(EDVINSSON, 2013; GIULIANI, 2013; GRIMALDI; CRICELLI; ROGO, 2013). Trata-se do 

que Giuliani (2013) caracteriza como um fenômeno de interações, transformações e 

complementaridades entre recursos, processos, regras e atividades organizacionais, orientado à 

melhoria do desempenho e à geração do valor organizacional. Dessa forma, a conceituação do 

autor encontra relevância no presente estudo por caracterizar o tema exatamente a partir dos 

princípios relacionais de seus componentes, o que ecoa nas definições do processo de criação de 

valor anteriormente abordadas. Ao promover a revisão teórica do tema, constatou-se, no 

entanto, que é ainda pequeno o número de pesquisas acadêmicas que abordam o capital 

intelectual sob a perspectiva das relações de seus componentes, ou seja, de uma forma prática 

orientada à compreensão da maneira como ele melhora o desempenho das empresas 

(DEMARTINI; PAOLONI, 2013; DUMAY; GARANINA, 2013; EDVINSSON, 2013; 
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GIULIANI, 2013; YU; HUMPHREYS, 2013). Em consonância com essa ocorrência, o Journal 

of Intellectual Capital, jornal de maior destaque das pesquisas acadêmicas no setor, lançou em 

2013 uma chamada especial intitulada The third stage of Intellectual Capital Research, visando 

a estimular essa praticidade e dinamismo nas abordagens do tema. 

Considerando as lacunas apresentadas nas teorias de valor e capital intelectual, bem 

como o terceiro estágio de pesquisas evidenciado anteriormente, evolui-se o presente estudo 

para o delineamento da teoria de modelo de negócio, por entender ser esta uma possível 

abordagem capaz de preencher essas lacunas, uma vez que adota em sua essência uma 

perspectiva prática que abarca e conecta os elementos do capital intelectual, direcionando-os ao 

processo de criação de valor organizacional. Conceitua-se, assim, o modelo de negócio como a 

lógica de criar, entregar e capturar o valor organizacional (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010; TEECE, 2010) por meio de uma plataforma que conecta todos os recursos 

organizacionais com seus fornecedores, stakeholders e processos internos (NIELSEN; LUND, 

2012). Constata-se, no entanto, que a teoria de modelo de negócio encontra-se alicerçada em 

uma abordagem essencialmente estática, não abrangendo o processo de criação de valor sob 

aspectos da mudança organizacional e da longevidade temporal, o que, por sua vez, é de 

extrema importância para o presente estudo, uma vez que se busca aqui analisar o setor de SVA 

móvel, substancialmente caracterizado pelo processo evolutivo de suas empresas.  

Com base nessa constatação, evolui-se o presente estudo para o último tema de seu 

referencial teórico, no qual se passa a analisar a perspectiva processual alicerçada na adoção da 

estratégia como prática (JARZABKOWSKI, 2004; WHITTINGTON, 2006, 2007). Essa 

abordagem encontra relevância nesta pesquisa por fornecer dinamismo à teoria de modelo de 

negócio, evidenciando a inter-relação dos elementos organizacionais, atrelada às ações 

praticadas pelos indivíduos e à sequência de eventos, o que, para Van de Ven (1992), descreve a 

mudança organizacional ao longo do tempo. Trata-se, segundo Pettigrew (1992), de uma 

perspectiva que busca entender como e por que os acontecimentos, as pessoas, as organizações, 

as estratégias e os ambientes mudam, agem e evoluem ao longo do tempo. Visando, então, a 

interligar a abordagem processual com as demais teorias aqui analisadas, finaliza-se a seção de 

revisão teórica com a apresentação do modelo conceitual estruturado para ser utilizado na 

abordagem empírica do presente estudo. 

As características da abordagem processual também foram utilizadas neste estudo para 

delinear as diretrizes metodológicas, visando a estabelecer uma conversação teórico-empírica 

nesta pesquisa. Nesse aspecto, o referencial metodológico foi estruturado a partir de um 

paradigma interpretativista (GEPHART, 1999), alicerçado em um método de pesquisa 
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qualitativo (MERRIAM, 1998) descritivo-exploratório (GODOY, 1995), essencialmente 

orientado à intepretação de um fenômeno social mediante a utilização de um estudo de caso 

único (YIN, 2003), alinhado, por sua vez, com os princípios de validade e confiabilidade 

propostos por Donaire (1997) e Gibbert e Ruigrok (2010). 

O estudo de caso foi desenvolvido na empresa Movile, player desenvolvedor de 

tecnologia para o setor de SVA móvel, e conduzido em um intervalo de 18 meses, com início 

em abril de 2013 e finalização em setembro de 2014. Para a coleta de dados, foi utilizada, como 

fonte principal, a realização de entrevistas baseadas em narrativas, complementadas pela coleta 

de documentos primários e secundários, bem como pela prática de observações diretas 

realizadas pelo pesquisador no ato das visitas à empresa. Para a análise de conteúdo, utilizou-se 

neste estudo a técnica recomendada por Flores (1994), substancialmente caracterizada pelo 

processo de redução dos dados (metacategorização e categorização), apresentação dos dados e 

estabelecimento das conclusões a partir de inferências teóricas e empíricas. 

Considerando as lacunas teóricas e justificativas aqui apresentadas, bem como a 

evolução vivenciada pelas empresas de SVA móvel na última década, o problema de pesquisa 

deste estudo resume-se à seguinte questão: como o capital intelectual atua no processo de 

criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas de um modelo de negócio no setor 

de SVA móvel?  

Para Sampieri, Collado e Lucio (2006), a estruturação do problema de pesquisa refere-se 

ao aperfeiçoamento da ideia de pesquisa, o que, para Richardson (2007), deve ser utilizado para 

delinear os objetivos do estudo. Dessa forma, para trabalhar o problema e conduzir o 

desenvolvimento deste estudo, o objetivo central relaciona-se a compreender o papel do 

capital intelectual no processo de criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas 

do modelo de negócio de uma empresa de SVA móvel. Como objetivos específicos, 

destacam-se: a) compreender o processo evolutivo de uma empresa de SVA móvel e identificar 

os diferentes eventos, propostas de valor e modelos de negócios que fizeram parte de seu 

contexto evolutivo; b) compreender o processo de criação de valor e a participação integrada 

das três dimensões do capital intelectual nesse processo, em todas as fases de evolução do 

modelo de negócio de uma empresa de SVA móvel; c) compreender o papel da dimensão 

humana do capital intelectual no processo de criação de valor em cada fase da evolução do 

modelo de negócio; d) compreender o papel da dimensão estrutural do capital intelectual no 

processo de criação de valor em cada fase da evolução do modelo de negócio; e e) compreender 

o papel da dimensão relacional do capital intelectual no processo de criação de valor em cada 

fase da evolução do modelo de negócio.  
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1.1 Estrutura do trabalho 

 

Para atender aos objetivos propostos, organiza-se este estudo em seis seções, incluindo 

esta introdução, estruturada para evidenciar as lacunas teórico-empíricas identificadas, bem 

como para apresentar o problema e os objetivos que delineiam esta pesquisa. 

A segunda seção é destinada a abordar o setor de SVA móvel, sendo extremamente 

importante neste estudo, por permitir ambientar o leitor ao seu processo evolutivo e à atual 

configuração de seus players na cadeia de valor. 

A seção três contempla a revisão da literatura, em que são abordadas as teorias de valor, 

capital intelectual, modelo de negócio e abordagem processual alicerçada na estratégia como 

prática. Busca-se, nesta seção, trabalhar os temas de maneira integrada, sob aspectos da 

evolução de seus conceitos e por meio de uma abordagem prática e contemporânea. Ao final, 

apresenta-se o modelo conceitual proposto por este estudo, visando a atender aos objetivos 

centrais e específicos desta pesquisa. 

Na quarta seção, apresentam-se os procedimentos metodológicos que foram aqui 

utilizados. Busca-se, nesta fase, estabelecer uma conversação teórico-empírica, embasando o 

referencial metodológico na perspectiva processual e evidenciando os princípios que 

asseguraram validade e confiabilidade ao presente estudo.  

A seção cinco contém a apresentação, organização, análise e discussão dos dados 

coletados, perpassando o comportamento do capital intelectual da empresa na criação de valor 

nos diferentes modelos de negócios adotados em seu contexto evolutivo. 

Por fim, apresenta-se a seção seis, substancialmente direcionada a estabelecer as 

conclusões e considerações finais do presente estudo, bem como evidenciar as recomendações 

para estudos futuros dos temas aqui abordados.  
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2 O SETOR DE SVA MÓVEL 
 

Tem-se como objetivo, na estruturação da presente seção, fornecer ao leitor o 

delineamento das configurações do setor de SVA móvel. Perpassa-se aqui o processo de criação 

e estruturação do setor, seguido da abordagem de suas diferentes configurações na cadeia de 

valor, e finalizando com a apresentação de seus dados e comportamento, de acordo com sua 

segmentação geográfica.  

Dessa forma, a seção encontra-se estruturada em cinco tópicos: a) origem do setor de 

SVA móvel; b) atuação do SVA móvel nas esferas Business to Business (B2B) e Business to 

Consumer (B2C); c) o setor de SVA móvel no mundo; d) o setor de SVA móvel na América 

Latina; e e) o setor de SVA móvel no Brasil. 

 

2.1 Origem do setor de SVA móvel 

 

Com o avanço na tecnologia da informação, cada vez mais a entrega de serviços tem 

sido mediada por redes eletrônicas, promovendo no mercado a emersão do que ficou conhecido 

como e-services (RUST; KANNAN, 2003) ou serviços de base tecnológica. 

Segundo Churchill e Peter (2000), esses desenvolvimentos tecnológicos, bem como a 

nova possibilidade de prestação de serviços mediante canal eletrônico, proporcionaram às 

empresas a oportunidade para melhorar o valor oferecido aos clientes e tornaram-se cruciais 

para manterem-nas vivas em diversos setores do mercado, o que, para Picard (2011), as fez 

repensar seus modelos de negócio de acordo com essa nova característica imposta pelo poder 

dado aos clientes. 

Para Timmers (1998), no entanto, a popularização dessa comercialização mediante redes 

eletrônicas não foi apenas impactante para o processo de seleção das empresas no mercado, mas 

atuou na pulverização de novas arquiteturas de negócios, bem como no alicerce de novos 

setores. Nesse aspecto, o autor afirma terem emergido 11 novas maneiras de atuação em 

mercados por meio da tecnologia e internet, conforme pode ser observado no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Onze maneiras de atuação no mercado eletrônico. 

Maneira de atuação Definição 
Loja virtual (e-shop) Venda de produtos e serviços mediada pela internet. 
Licitação virtual (e-

procurement) 
Compra de produtos e serviços na internet por intermédio de licitações (concurso 
eletrônico) realizadas por grandes empresas ou autoridades públicas. 

Leilão virtual (e-auction) 
Leilão on-line em que o site funciona como um intermediário na apresentação 
multimídia das mercadorias, oferecendo integração por meio da contratação, 
pagamento e entrega de produtos e serviços. 
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Maneira de atuação Definição 

Shopping virtual (e-mall) Shopping eletrônico. Na sua forma básica, representa um agrupamento de e- 
shops. 

Mercado elaborado por 
terceiros (third party 

market place) 

Faz a interface do produto de uma empresa com o usuário final (pessoa física ou 
jurídica). Podem ser incorporadas a este mercado atividades como branding, 
pagamento, logística, realização de pedidos, como também a escala de transações 
do produto. 

Comunidade virtual 
(virtual community) 

Comunidade virtual com o objetivo de agregar valor aos membros por meio dos 
próprios participantes. Apresenta taxas de admissão e propaganda como principais 
fontes de receita. 

Integradores da cadeia de 
valor (value chain 

integrator) 

Integram múltiplos níveis da cadeia de valor (parceiros), com o potencial de 
explorar o fluxo de informação entre as etapas de criação de valor. 

Provedor de serviços da 
cadeia de valor (value 

chain service provider) 

Provedor de serviços da cadeia de valor, que tem uma função específica capaz de 
produzir conteúdo que crie vantagem competitiva na cadeia. 

Plataforma de 
colaboração 

(collaboration platform) 

Provê um conjunto de ferramentas e informações sobre um setor, visando ao 
trabalho colaborativo entre empresas do segmento. 

Provedor de informações 
(informative brokerage) 

Serviços de informação como site de busca de informações e sites com perfis de 
internautas que auxiliam empresas a entender o perfil de seus clientes. 

Serviços de segurança 
(trust services) Oferece segurança para serviços de transações on-line. 

Fonte: Adaptado de Timmers (1998). 
 

As novas arquiteturas de negócio apresentadas por Timmers (1998) foram importantes 

para a reconfiguração de inúmeros mercados, fazendo empresas de diversos setores, como 

bancário, educacional, governamental, logístico, entre outros, atualizarem-se e modernizarem-

se no tocante à produção, oferta e comercialização de seus produtos e serviços aos clientes 

finais.  

Com o setor de telecomunicações não foi diferente e tal avanço tecnológico 

desencadeou importantes modificações nas configurações de negócio das grandes operadoras de 

telefonia, principalmente no que tange ao segmento móvel. Para Osterwalder e Pigneur (2010), 

essas reconfigurações fizeram-se necessárias, essencialmente, pela falta de dinamismo, talento 

criativo e know-how tecnológico nas grandes empresas do setor, obrigando-as a desagregar seus 

negócios e terceirizar todo tipo de atividade relacionado ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, novos serviços e conteúdos de mídia em geral. 

Com base no exposto, infere-se que essa desagregação de negócio promovido pelas 

operadoras de telecomunicações serviu como uma alavanca impulsionadora para a criação e 

disseminação de empresas essencialmente orientadas à inovação tecnológica no setor de 

telecomunicações mundial, acarretando o desenvolvimento e formação de diferentes players, 

consonantes, por sua vez, com as configurações de negócios postuladas por Timmers (1998), 

referenciadas no Quadro 1 do presente estudo.  
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Sobre esse aspecto, observa-se, em linha com os estudos de Bonazzi e Meirelles (2013), 

que, das 11 novas configurações elencadas, quatro foram fortemente disseminadas no setor de 

telecomunicações: a) integradores da cadeia de valor; b) provedores de informações; c) lojas 

virtuais; e d) mercado elaborado por terceiros. Tais configurações possuem diferentes 

nomenclaturas no mercado e caracterizam-se conforme as especificações abordadas no Quadro 2.  

 
Quadro 2 – Novos players do setor de telecomunicações. 

Nomenclatura 
acadêmica 

Nomenclatura de 
mercado Características e função no mercado 

Integradores 
da cadeia de 

valor 
Empresas integradoras 

Empresas desenvolvedoras de tecnologia de SVA, mas que não 
possuem estrutura necessária para estabelecer contato com o 
usuário final do produto. Dessa forma, desenvolvem o produto e 
repassam para as operadoras, para que estas comercializem com o 
cliente. 

Provedores de 
informações Empresas agregadoras 

Empresas que, assim como as integradoras, desenvolvem 
tecnologia SVA, mas não possuem estrutura suficiente para se 
relacionar com as operadoras, por serem pequenas e em grande 
quantidade no mercado. Dessa forma, as agregadoras 
desenvolvem um produto e comercializam com as integradoras, 
para que estas repassem para as operadoras. Trata-se de uma 
espécie de terceirizada das integradoras. 

Provedores de 
informações Provedores de conteúdo 

Empresas que não são exclusivas do setor de SVA, mas que 
prestam serviços às integradoras e agregadoras, fornecendo 
conteúdo complementar ao produto desenvolvido. Por exemplo: 
um aplicativo de notícias instantâneas em real time é 
desenvolvido pelas integradoras. Nesse cenário, elas não possuem 
mecanismos para acessar as notícias frequentemente. Dessa 
forma, jornais, editoras e portais de notícias na internet atuam 
como provedores de conteúdo, fornecendo a notícia como uma 
espécie de produto complementar às integradoras. 

Lojas virtuais Lojas virtuais 

Lojas virtuais, como Apple Store ou Google Play, destinadas 
essencialmente a vender aplicativos de SVA desenvolvidos pelas 
integradoras. Este player surge no mercado como um importante 
concorrente das grandes operadoras, principalmente no que tange 
à comercialização dessas tecnologias com o cliente final. 

Mercado 
elaborado por 

terceiros 

Operadoras de 
telecomunicações 

Empresas que possuem relacionamento com o usuário final, mas 
que não possuem capacidades e know-how interno para o 
desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas inerentes aos 
produtos e serviços de SVA. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A pulverização dos players descritos no Quadro 2 teve, por sua vez, significante 

importância na configuração de um novo segmento de mercado, inicialmente inserido no setor 

de telecomunicações, mas que aos poucos ganhou identidade e passou a ser denominado SVA 

móvel. A sigla, de origem inglesa, representa todo e qualquer serviço ofertado no setor de 

telecomunicações que não seja relacionado à voz, como, por exemplo, SMS, MMS, mensagens 

instantâneas, aplicativos, músicas, vídeos, jogos, ringtones, pagamentos por meio do celular, 

banda larga móvel, redes sociais e publicidade móvel.  
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Como o próprio nome diz, as empresas do setor surgiram para agregar e adicionar valor 

às empresas de telecomunicações, o que permite caracterizá-las pelo que a academia definiu 

como KIBS. Para Miles, Kastrinos e Bilderbeek (1995), esse tipo de organização refere-se às 

empresas de serviços que dependem essencialmente do conhecimento intelectual de seus 

recursos para desenvolver produtos para terceiros. Trata-se, de acordo com Bettencourt, 

Ostrom, Brown e Roundtree (2002), de empresas cujas atividades consistem na acumulação, 

criação ou divulgação do conhecimento, com o objetivo de desenvolver uma solução de serviço 

personalizado para satisfazer as necessidades dos clientes. Nesse aspecto, observa-se, em 

consonância com as definições dos autores, que esse tipo de empresa pode atuar, 

respectivamente, no desenvolvimento de produtos para outras empresas ou, ainda, diretamente 

ao consumidor final. 

Isto posto, passa-se a analisar os diferentes comportamentos do setor de SVA móvel na 

cadeia de valor, inicialmente orientado ao desenvolvimento de serviços para outras empresas 

(B2B) e posteriormente ao desenvolvimento de tecnologias para o consumidor final (B2C). 

 

2.2 Atuação do SVA móvel nas esferas B2B e B2C 

  

Ao conceituar o segmento de e-services, Rust e Kannan (2003) pontuam que a noção de 

serviços eletrônicos não se limita ao domínio B2C, mas pode abranger também os domínios do 

B2B, governo/público, bem como entidades intraorganizacionais. Tal constatação teórica 

aplica-se também à prática empírica do setor de SVA móvel, fazendo com que seus players 

assumam diferentes configurações na cadeia de valor, de acordo com o segmento atendido. 

Inicia-se, aqui, a análise do setor de acordo com sua atuação no segmento B2B. Tal 

atuação evidencia a configuração dominante do SVA móvel em sua origem. Devido a esses 

aspectos e em consonância com os postulados de Miles, Kastrinos e Bilderbeek (1995), os 

players do setor relacionam-se com o objetivo de compartilhar conhecimento intelectual e 

desenvolver serviços tecnológicos para outras empresas dos mais diferentes setores, visando a 

facilitar sua rotina de trabalho ou melhorar a forma de se relacionar com seus clientes, bem 

como para operadoras móveis, para que estas comercializem a facilidade tecnológica ao cliente 

final, conforme observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Atuação dos players de SVA móvel no segmento B2B. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Nessa configuração, os produtos e serviços de cunho tecnológico produzidos pelo setor 

de SVA móvel não levam o nome e marca das empresas que de fato os produziram, sendo 

caracterizados pela denominação white label, uma vez que são comercializados com as 

características das operadoras e das empresas que os detêm. Trata-se de uma situação em que o 

setor de SVA móvel torna-se invisível ao cliente final, obrigando-o a ter algum tipo de 

relacionamento com as operadoras móveis.  

Considerando os aspectos da atuação no segmento B2C, essa situação torna-se um 

pouco diferente. Os players do setor, em consonância com os postulados de Bettencourt et al. 

(2002), passam a realizar a troca de conhecimento intelectual, com o objetivo de desenvolver e 

entregar soluções tecnológicas de dispositivos móveis diretamente ao usuário dessa tecnologia, 

comercializando-as não mais por meio das operadoras móveis e, sim, por intermédio de lojas 

virtuais, o que torna o setor de SVA móvel visível aos olhos do consumidor final. A Figura 2 

retrata a atuação dos players do setor de SVA móvel no segmento B2C. 

 
Figura 2 – Atuação dos players de SVA móvel no segmento B2C. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Pode-se observar na Figura 2 que, devido à comercialização direta com o consumidor 

final, deixa de ser necessário, na configuração B2C, seu relacionamento com as operadoras de 

telefonia para ter acesso às facilidades tecnológicas dos dispositivos móveis. Observa-se, ainda, 

que nessa configuração as empresas de SVA móvel passam a vivenciar uma situação que 

Osterwalder e Pigneur (2010) caracterizam como uma “coopetição” entre concorrentes, uma 

vez que seus produtos de marca própria concorrem com os produtos white label desenvolvidos 

para as operadoras móveis. Trata-se de uma situação em que as operadoras passam a ser 

simultaneamente clientes, parceiras e concorrentes dos players de SVA móvel. 

Com essas constatações, verifica-se que o know-how tecnológico e inovador dos players 

do setor vem assumindo um papel fundamental para a sustentabilidade das operadoras de 

telecomunicações, uma vez que a inovação tecnológica de seus serviços funciona como um 

ativo complementar especializado para diversificar o portfólio de seus produtos, deixando de ser 

um mero valor agregado e passando a ser um dos principais ativos comercializados no setor, já 

representando mais da metade da receita das operadoras em muitos países europeus e asiáticos. 

Dessa forma, em consonância com o exposto, passa-se a analisar o setor de SVA móvel 

pela óptica evolutiva de dados do mercado, de acordo com sua segmentação geográfica, 

iniciando a análise por uma dimensão global. 

 

2.3 O setor de SVA móvel no mundo 

 

De acordo com o relatório Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel (MAVAM) 

(ACISION, 2013), o número de assinantes de telefonia móvel na América Latina não para de 

crescer e já resulta em um aumento das receitas totais das empresas de telecomunicações e do 

uso do SVA. Segundo o mesmo relatório, no Brasil, os serviços de SVA móvel representaram, 

no segundo trimestre de 2013, 25% das vendas das operadoras, o que equivale a R$ 3,57 

bilhões ou USD 1,72 bilhão, assegurando um crescimento de 25,51% em relação ao mesmo 

período de 2012. Quando comparado com resultados de outros países, esse número é ainda 

maior, estando representado por 31% das vendas das operadoras na América Latina, 60% no 

Japão e valores acima de 50% em países como o Reino Unido, Irlanda e França. O Gráfico 1 

evidencia essa participação do SVA móvel nas diversas regiões ao redor do mundo. 
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Gráfico 1 – Participação do SVA móvel na receita total das operadoras móveis no mundo. 

 

Fonte: Adaptado de Acision (2013). 
 

Tendo em vista essa curva crescente do setor e visando a delinear e delimitar o presente 

estudo sob uma óptica aprofundada em determinada região, foca-se, a partir deste momento, 

uma análise mais aprofundada do SVA móvel no continente da América Latina e, 

posteriormente, no território brasileiro. 

 

2.4 O setor de SVA móvel na América Latina 

 

Ainda em consonância com o último relatório evolutivo do setor de SVA móvel 

apresentado pela Acision (2013), no segundo trimestre do mesmo ano, a América Latina 

registrou 687,44 milhões de assinantes de telefones móveis, atingindo uma penetração de 116% 

da população regional atual. Para o órgão de monitoria do setor, esse acentuado crescimento 

deve-se essencialmente a: a) aumento de celulares smartphones na região; b) ampliação da 

tecnologia móvel em países como México, Colômbia, Paraguai, Chile e Brasil; e c) introdução 

de novos serviços de facilidade cotidiana, que antes apenas eram utilizados pela Europa, 

Estados Unidos e Japão. 

Quando a região é analisada pela óptica do crescimento em relação aos períodos 

anteriores, a taxa de aumento da América Latina, tanto em quantidade de linhas quanto de 

receita, é a mais elevada em âmbito global. Essa expansão do setor na região é tão grande que, 

em alguns casos, como ocorrido no Grupo Telefônica, a América Latina tornou-se responsável 

por 51% do faturamento total do grupo ou ainda, no caso da mexicana América Movil, permitiu 
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uma expansão da empresa para outros continentes, além de aquisições e alianças com 

operadoras europeias. 

O crescimento do SVA móvel na América Latina pode não somente ser avaliado pela 

maior penetração de seus serviços no mercado, mas também pelo decréscimo na busca pelos 

serviços convencionais de voz prestados pelas operadoras. O Gráfico 2 evidencia e compara o 

crescimento total do setor em detrimento da redução de 1% dos serviços de voz na região. 

 
Gráfico 2 – SVA móvel na América Latina – vendas líquidas em bilhões de dólares. 

 

              Fonte: Adaptado de Acision (2013). 
 

Considerando todo o exposto e inerente ao crescimento setorial na região, bem como 

entendendo ser o Brasil um importante centro motivador dessa expansão, busca-se, no presente 

estudo, averiguar como esses números comportam-se e de que maneira são compostos no 

território brasileiro. 

 

2.5 O setor de SVA móvel no Brasil 

 

Talvez pela sua amplitude geográfica ou principalmente motivado pela baixa qualidade 

dos serviços prestados no setor de telecomunicações, bem como pela demasiada complexidade 

e burocratização das operadoras móveis, o Brasil ainda não representa o maior centro de 

desenvolvimento de SVA móvel na América Latina, estando abaixo da média de 31% de 

representatividade de faturamento do setor na região. Segundo Machado (2012), em reportagem 

ao portal de telecomunicações Teletime, outros países latinos, como Argentina, Venezuela e 

México, já em 2011 apresentavam o SVA móvel nos patamares respectivos de 41%, 35% e 
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31% de participação no faturamento das empresas de telecomunicações, repercutindo em um 

amplo contraste com os 25% evidenciados pelo Brasil no ano de 2013. 

Mesmo com participação inferior à de seus vizinhos, o mercado de SVA móvel 

brasileiro está crescendo de forma dinâmica na cobertura de rede 3G, na infraestrutura geral, na 

melhoria da qualidade dos serviços, na competição em pacotes e planos que incluem voz, dados 

e SMS e também na introdução de novos SVAs que incluem maiores funcionalidades rotineiras 

via celular, como pagamento de contas e realização de compras rápidas – pedido de comidas, 

acionamento de táxis, entre outras. Nesses últimos quesitos, dados do portal E-BIT do ano de 

2013 revelam que o número de internautas consumidores brasileiros subiu de 13 milhões para 

43 milhões, aumentando o faturamento de R$ 8 bilhões para R$ 22 bilhões. Já o número de 

consumidores que realizaram compra por meio de smartphone, que não existia em 2008, já 

representa 1,3% do mercado de e-commerce brasileiro, com previsão de chegar a 8% no final de 

2014. 

Em consonância com as análises apresentadas e de maneira semelhante aos dados 

inerentes à América Latina, o Gráfico 3 evidencia o crescimento do setor de telecomunicações 

móveis e a participação do SVA móvel no Brasil, em contraste ao decréscimo de 0,7% dos 

serviços de voz no país. 

 
Gráfico 3 – SVA móvel no Brasil – vendas líquidas em bilhões de reais. 

 

               Fonte: Adaptado de Acision (2013). 
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ao uso da internet móvel, totalizando um aumento de 34,7% em relação ao segundo trimestre de 

2012. De maneira semelhante, o relatório pontua um surpreendente crescimento do uso de SMS 

pelos clientes das operadoras, numericamente caracterizado por um aumento de 10,9% em 

relação ao mesmo período de 2012. Toda essa evolução e ganho de representatividade 

delimitam as tendências do mercado e as possíveis mudanças no relacionamento das 

empresas de SVA móvel com as operadoras de telefonia e inferem a possibilidade de 

transformação de seus serviços, que hoje ainda são considerados ativos complementares 

para as operadoras, em ativos com ainda maior significância. 

Essa situação remete, então, às seguintes indagações: como ocorreu o processo de 

criação de valor nas empresas de SVA móvel? Como o conhecimento intelectual inerente às 

KIBS auxiliou nesse processo de criação de valor? Como as operadoras de telecomunicações 

irão lidar com o desenvolvimento do SVA móvel no futuro? Elas incorporarão o capital 

intelectual dessas empresas em suas estruturas ou continuarão desenvolvendo os serviços por 

meio de terceirizações e parcerias? 

Essas lacunas de conhecimento empírico despertam o interesse pelo presente estudo e 

auxiliam no delineamento de seu referencial teórico, que passa a ser discutido a seguir, por meio 

dos seguintes temas: a) valor; b) capital intelectual; c) modelo de negócio; e d) abordagem 

processual alicerçada na estratégia como prática. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 
 

A revisão teórica aqui apresentada inicia-se com uma discussão sobre a teoria de valor, 

substancialmente direcionada à perspectiva de seu processo de criação no ambiente 

organizacional. Com o entendimento sobre o tema, evolui-se para a abordagem da teoria do 

capital intelectual, trabalhando-a sob uma óptica prática, que visa a contextualizá-la com o 

processo de criação de valor anteriormente descrito. Posteriormente, o estudo direciona-se para 

o delineamento das teorias de modelo de negócio e de perspectiva processual, objetivando 

abordá-las como possíveis alternativas para atender ao objetivo do presente estudo de 

compreender o papel do capital intelectual no processo de criação de valor ao longo das 

diferentes fases evolutivas de uma empresa. Visando, então, a interligar todas essas teorias, 

finaliza-se a seção com a apresentação do modelo conceitual estruturado para ser utilizado na 

abordagem empírica do presente estudo.  

 

3.1 Valor 

 

Esta seção é destinada essencialmente a uma discussão que objetiva introduzir o valor 

como um elemento central de busca nas organizações. Não é objetivo deste estudo tentar 

mensurar e quantificar o valor, tampouco abordá-lo sob o viés da contabilidade ou da economia 

ou, ainda, de uma forma ampla e exaustiva, uma vez que isso apenas levaria a uma abordagem 

superficial do tema. Preocupa-se em evidenciar e introduzir a importância do valor nas 

empresas, bem como a maneira como pode ser criado por elas ao longo de sua evolução 

temporal. Para isso, e por entender ser o tema dotado de uma abordagem ampla e 

multiparadigmática, inicia-se o estudo com uma análise rápida de suas origens, evolução e 

conceituações, para posteriormente estabelecer seu recorte conceitual e avançar com as 

caracterizações de seu processo de criação propriamente dito.  

 

3.1.1 Origem, evolução e conceito de valor 

 

Vargo, Maglio e Akaka (2008) apontam que desde Aristóteles (século IV a.C.) há uma 

incessante busca pela definição do termo ‘valor’. Para os autores, foi o filósofo quem 

primeiramente conceituou o tema e assim o fez a partir de dois constructos: o valor de uso e o 

valor de troca. Enquanto o primeiro refere-se às características específicas e utilitárias 
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associadas a um determinado bem ou produto, o segundo representa a diferença entre os 

benefícios adquiridos e os sacrifícios monetários e não monetários despendidos para essa 

aquisição. Essa caracterização foi posteriormente adotada pela economia clássica e 

intensamente explorada por economistas como Adam Smith e David Ricardo, tendo sido 

sistematizada em 1867, por meio da obra O capital, de Karl Marx. 

Afora os limites econômicos, o termo também foi amplamente explorado pela 

psicologia, sociologia e marketing e posteriormente adotado na literatura da administração 

estratégica. Nessa última, o conceito de valor passou a ser essencialmente utilizado para 

explicar a busca e obtenção da vantagem competitiva pelas empresas e, assim como na 

economia, duas abordagens emergiram na tentativa de explicação: a primeira oriunda da 

economia industrial de Bain, Caves e Mason, conhecida como Análise do Posicionamento 

Estratégico (APE) e substancialmente explorada por Porter (1985), que definiu valor como a 

quantia paga pelos consumidores por aquilo que a empresa tem a lhes oferecer; e a segunda 

emergente da economia organizacional de Coase, Williamson e Penrose, denominada VBR por 

Barney (1991), que, por sua vez, classifica valor como uma característica do recurso da firma.  

Considerando essas duas abordagens e isolando os demais conceitos da literatura, como 

os sociológicos e psicológicos, propõe-se com este estudo realizar uma breve revisão teórica 

sobre os conceitos de valor, visando a identificar seus constructos em caráter cronológico, 

conforme evidenciado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Definições e evolução do valor ao longo do tempo. 

Autor Ano Definição de valor Linha 
epistemológica 

Marx 1867, 
1990 

Refere-se a atributos qualitativos de um produto (valor de uso) 
e a atributos quantitativos gerados por intermédio da sua 
venda (valor de troca). 

Economia 

Miles 1961 
É a quantidade de dinheiro despendida para comprar ou 
fabricar um produto, visando a criar o uso adequado ao 
consumidor. 

Economia 

Porter 1985 

É a quantia que os compradores estão propensos a pagar por 
aquilo que a empresa tem a lhes entregar. É medido por meio 
da receita total, que, por sua vez, reflete o preço de um 
produto, bem como a sua quantidade vendida. 

Administração 
estratégica 

Zeithaml 1988 
É caracterizado como: 1) o que o cliente procura em um 
produto; 2) o preço baixo; e 3) a qualidade que se adquire pelo 
preço pago. 

Marketing 

Barney 1991 
É uma propriedade do recurso da firma. O valor está associado 
à eficiência e eficácia da firma, adquiridas por meio da 
utilização de seus recursos internos. 

Administração 
estratégica 

Kaplan e Norton 1997 

É um constructo composto pela funcionalidade, preço e 
qualidade que um produto assume para o consumidor, 
somados à imagem e ao relacionamento que a empresa possui 
com ele. 

Marketing 
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Autor Ano Definição de valor Linha 
epistemológica 

Trompenaars e 
Hampden-

Turner 
1997 

Refere-se à forma como um indivíduo ou um grupo conceitua 
algo que deseja. Trata-se de um critério utilizado na escolha 
de um determinado bem. 

Administração 
estratégica 

Anderson e 
Narus 1998 É a riqueza que um cliente recebe em troca do preço 

despendido na aquisição de um determinado produto. Marketing 

Neap e Celik 1999 
É a medida expressa em unidade monetária que reflete o 
desejo de obter um produto e é igual ao custo marginal do 
produto, que, por sua vez, se refere ao preço cobrado por ele. 

Administração 
estratégica 

Kotler 2000 
É a equação entre os benefícios funcional e emocional que um 
bem possui para o cliente e o custo despendido para produzi-
lo. 

Marketing 

Bowman e 
Ambrosini 2000 

Refere-se às percepções de um cliente em relação a um 
determinado bem e ao montante monetário despendido para a 
sua aquisição.  

Administração 
estratégica 

Prahalad e 
Ramaswamy 2004 Está associado às experiências individuais e comunitárias no 

que tange à utilização de um determinado produto ou serviço. Marketing 

Hutzschenreuter 
e Kleindienst 2006 

É um atributo presente nas microatividades realizadas pelos 
membros da firma, durante a execução prática da estratégia 
organizacional. 

Administração 
estratégica 

Ito, Junior, 
Gimenez e 

Fensterseifer 
2012 

Está relacionado com dimensões externas e internas à 
organização – externas por satisfazer as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos e serviços, e internas por 
estar relacionado ao modo como a firma operacionaliza e 
concebe suas estratégias. 

Administração 
estratégica 

Lindgreen et al. 2012 

É um atributo presente nos bens e serviços produzidos pela 
firma, bem como nas relações organizacionais existentes para 
a sua produção. Criar valor é estar preparado, estruturado e ter 
capacidades e competências para entregar o que o mercado 
deseja.  

Marketing 

Terho, Haas, 
Eggert e Ulaga 2012 

Possui três constructos: 1) o valor para a firma (alicerçado na 
cadeia de valor e nos ganhos dos acionistas); 2) o valor para o 
cliente (baseado nos atributos do produto e na percepção do 
cliente); e 3) o valor de perspectiva mútua (valor nos 
relacionamentos, entrega dos produtos e no que tange à 
cocriação do valor entre empresa e cliente). 

Marketing 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise do Quadro 3 remete a uma visão multiparadigmática do conceito de valor, 

estando este, sob os aspectos aqui analisados, segmentado em três linhas epistemológicas: a) 

administração estratégica (APE e VBR); b) marketing; e c) economia. Como base nesse feito, 

pode-se constatar em suas definições a conciliação de diversos constructos, tais como: preço, 

qualidade do produto, benefícios ao cliente, grau de utilidade e conveniência de um produto, 

custos de fabricação, recursos e capacidades organizacionais, eficiência organizacional, entre 

outros. 

O que se pode afirmar das inferências elencadas até este momento é que o valor 

encontra-se intrinsecamente relacionado a dimensões internas e externas à organização, pois 

atende às necessidades dos clientes em termos de produtos e serviços, ao mesmo tempo que está 
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relacionado ao modo como a firma concebe e operacionaliza suas estratégias internamente (ITO 

et al., 2012).  

Visando, então, a melhor conceituar tais definições, bem como a fornecer ao leitor maior 

subsídio sobre o recorte conceitual a ser aqui estabelecido, evolui-se o presente estudo para uma 

abordagem das diferentes conceituações de valor na literatura: sob a óptica da empresa 

(substanciada na VBR) e sob a óptica do cliente (substanciada na APE). 

 

3.1.2 Valor sob a óptica organizacional e sob a óptica do cliente 

 

Uma das principais questões emergentes quando se dialoga sobre valor refere-se à sua 

real percepção e isso se traduz a partir das seguintes indagações: valor para quem? Valor para o 

cliente ou valor para a empresa?  

Anderson e Narus (1998) e Miles (1961) concordam ao afirmar que o valor possui 

sentidos e perspectivas diferentes para o fornecedor e o cliente. Ainda sob essa óptica, Zeithaml 

(1988) recorre à teoria de marketing para asseverar que um determinado valor criado por uma 

organização só terá valor de fato para o cliente quando passar pelo crivo e aceitação do mercado 

como um todo. Por sua vez, Anderson e Narus (1998) afirmam que, para cada oferta realizada 

pela organização, existem inúmeras opções concorrentes no mercado, o que viabiliza a criação 

de valor para o cliente e não necessariamente gera valor para a empresa que produziu e 

comercializou aquele produto. Os autores conceituam, assim, o valor para o cliente como os 

benefícios gerados e conquistados por intermédio da aquisição de um determinado produto ou 

serviço. Mas, nesse contexto, qual é o valor gerado para a organização produtora do bem? 

Como a empresa pode capturar para seu interior o valor entregue ao cliente? 

Para responder a essas questões, recorre-se novamente aos conceitos de valor de uso e 

valor de troca, agora atualizados sob a óptica de Ito et al. (2012). Em consonância com 

Anderson e Narus (1998), Ito et al. (2012) afirmam que o valor de uso, por si só, não é capaz de 

criar valor para a organização, uma vez que é destinado ao cliente e pode ser facilmente criado 

por outros players do mercado. Para os autores, a criação do valor organizacional ocorre a partir 

da habilidade e barganha que a empresa possui durante a troca de um produto ou serviço, ou 

seja, a partir da facilidade que a organização tem de capturar o valor por meio de uma melhor 

negociação do seu valor de troca. Pode-se concluir então, de acordo com o posicionamento de 

Ito et al. (2012), que o valor de uso encontra-se direcionado ao processo de entrega de valor 

para o cliente e o valor de troca abrange parâmetros relacionados à captura de valor, sendo 

importante para a criação de valor para a organização.  



34 
!

!

Infere-se neste estudo, em consonância com os postulados de Lindgreen et al. (2012), 

que o valor entregue ao cliente, bem como o valor econômico capturado pela sua venda, 

refere-se apenas a um resultado do processo de criação de valor promovido pela empresa 

e que este só se tornará possível e sustentável se a organização possuir internamente condições 

para oferecê-lo ao mercado. Trata-se, assim, em linha com a VBR, de uma forma de encarar o 

valor como um atributo do recurso interno da firma (BARNEY, 1991), capaz, mediante sua 

abordagem operacional e processual, de gerar riquezas para ela. Observa-se, no entanto, 

conforme pesquisa realizada nas bases de dados J STOR, EBSCO HOST e Proquest, que ainda 

é pequeno o número de estudos que abordam o tema a partir desse aspecto processual, visando a 

compreender a maneira como este é criado no interior das organizações. Para Nielsen e Lund 

(2012), os estudos acadêmicos ainda centram suas atenções no value created, em vez de 

fomentarem pesquisas sobre o value creating.  

Por ser de extrema importância para o delineamento deste estudo, voltam-se as atenções 

no presente momento para a abordagem do valor sob os aspectos do seu processo de criação nas 

organizações.  

 

3.1.3 Processo de criação de valor nas organizações 

 

Independentemente da amplitude de definições enraizadas no tema, diversos autores 

apontam elementos centrais responsáveis pela operacionalização do processo de criação de 

valor em âmbito organizacional. Para Boulton, Libert e Samek (1997, 2000), pensar em valor a 

partir de sua perspectiva processual de criação não se relaciona a considerar um único recurso 

da empresa, mas consiste em integrar todos os elementos aos demais fatores organizacionais. 

Trata-se, para Hutzschenreuter e Kleindienst (2006), de considerar o valor um atributo presente 

em todos os indivíduos, atores, técnicas e ferramentas utilizados pela firma. Em consonância 

com os autores, Lindgreen et al. (2012), bem como Nielsen e Lund (2012), afirmam que são as 

relações entre os diversos recursos organizacionais que definem o processo de criação de 

valor, sejam elas inerentes a elementos tangíveis ou intangíveis, quando, por exemplo, extraídas 

da relação da empresa com seus clientes.  

Sobre esse último aspecto, conforme apontado por estudos do CREBS (NIELSEN; 

LUND, 2012) e comprovado neste estudo por meio da realização de pesquisas nas bases de 

dados J STOR, EBSCO HOST e Proquest, nota-se que as pesquisas destinadas ao entendimento 

do processo de criação de valor organizacional tendem a focar suas análises essencialmente nos 

relacionamentos dos ativos tangíveis, principalmente pela facilidade de sua identificação e 
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mensuração, deixando de lado a abordagem relacional de ativos intangíveis (BOULTON; 

LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; NIELSEN; LUND, 2012), como, por exemplo, ativos humanos 

(capacidades e competências individuais), ativos estruturais (rotinas, processos e capacidades 

organizacionais) e ativos relacionais (marca e relacionamento com os clientes), que juntos 

integram e representam o capital intelectual da empresa.  

Baseado nessa lacuna, evolui-se o presente estudo para uma revisão teórica do tema 

capital intelectual, visando essencialmente a ressaltar sua integração com o processo de criação 

de valor, relacionado, por sua vez, à interconexão de seus elementos em ambiente 

organizacional. 

 

3.2 Capital intelectual 

 

Dumay e Garanina (2013) apontam que a pesquisa direcionada ao capital intelectual tem 

evoluído nas duas últimas décadas, passando pelo que Guthrie, Ricceri e Dumay (2012) 

classificam como os diferentes estágios evolutivos vivenciados pelo tema: a) o primeiro 

destinado à sensibilização, estruturado na necessidade de conceituá-lo, identificá-lo e trabalhá-

lo na organização como fonte de vantagem competitiva; b) o segundo orientado ao imperativo 

de mensuração, gestão e elaboração de relatórios, basicamente ratificado na busca por 

frameworks e templates que objetivem o entendimento do tema sob uma óptica financeira e 

contábil; e c) o terceiro dedicado essencialmente ao entendimento de como ele pode ser 

trabalhado internamente na organização, sob uma perspectiva prática, fazendo referência ao que 

se chamou intellectual capital in action (CUGANESAN; DUMAY, 2009) e intellectual capital 

in practice (GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012).  

Em consonância com Guthrie, Ricceri e Dumay (2012), outros autores (DEMARTINI; 

PAOLONI, 2013; DUMAY; GARANINA, 2013; EDVINSSON, 2013; GIULIANI, 2013; YU; 

HUMPHREYS, 2013) inferem sobre a evolução da pesquisa do tema na academia, apontando 

para a necessidade de abordá-lo sob uma óptica que estenda e ultrapasse os ambientes internos 

da organização, o que, segundo Yu e Humphreys (2013), permite verificar “como” o capital 

intelectual atua no processo de mudanças e inovações organizacionais. É nesse terceiro estágio 

da pesquisa que o presente estudo encontra-se inserido. 

Não se busca, aqui, adotar uma abordagem financeira do capital intelectual, tampouco 

tentar mensurá-lo por intermédio de frameworks e templates. O foco desta pesquisa encontra-se 

relacionado a uma revisão do tema, passando por seus diversos estágios de análise e 

culminando em um approach prático, dinâmico e explicativo de como ele pode ser trabalhado 
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para criar valor à organização, estando, assim, intrinsecamente direcionado ao atendimento do 

objetivo deste estudo de compreender a maneira como o capital intelectual relaciona-se com o 

processo de criação de valor nas diferentes fases do processo evolutivo de uma empresa. 

Com base nesse objetivo, este tópico encontra-se estruturado da seguinte maneira: a) 

conceituação do capital intelectual; b) abordagem das três dimensões do capital intelectual: 

humana, estrutural e relacional; c) abordagem de frameworks e templates para a gestão do 

capital intelectual; e d) abordagem do capital intelectual relacionado ao processo de criação de 

valor.  

 

3.2.1 Conceituação do capital intelectual 

 

Segundo Bontis (1998), o termo ‘capital intelectual’ foi primeiramente utilizado por 

John Kenneth Galbraith, em 1969. Naquela ocasião, o autor caracterizou o tema como uma 

“ação intelectual” ou, ainda, um “ativo intelectual e estratégico” capaz de criar valor para a 

organização. Mais de meio século após sua primeira conceituação, o termo ainda é discutido na 

literatura acadêmica, sem um entendimento claro e padronizado de suas definições. 

Considerando, então, a pluralidade de significados acerca do tema, foi realizada uma revisão 

teórica sobre sua definição, conforme pode ser evidenciado no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Definições e evolução do capital intelectual ao longo do tempo. 

Autor Ano Definição de capital intelectual 
Dierickx e 

Cool 1989 É o estoque de conhecimento da firma. 

Petrash 1996 É a soma do capital humano, do capital organizacional e do capital oriundo dos 
clientes. 

Brooking 1996 
Refere-se a uma combinação de ativos intangíveis, frutos das mudanças nas áreas de 
tecnologia da informação, mídia e comunicação, que trazem benefícios intangíveis 
para as empresas e capacitam o seu funcionamento. 

Nonaka e 
Takeuchi 1997 

Trata-se de ativo intangível que está disperso na cabeça dos funcionários da firma 
ou, ainda, em documentos, estrutura, relatórios, memorandos, arquivos eletrônicos e 
sua experiência prática, equivalendo ao conhecimento explícito, concreto, tácito e 
intuitivo. 

Roos, Roos, 
Dragonetti e 
Edvinsson 

1997 É formado por um conjunto de recursos intangíveis (humanos e relacionais) que 
permeiam as organizações na atual sociedade do conhecimento. 

Edvinsson e 
Malone 1998 Refere-se a um capital não financeiro que representa o espaço oculto entre o valor de 

mercado e o valor contábil da firma. 

Stewart 1998 

Refere-se à matéria intelectual (conhecimento e informação) que pode ser utilizada 
para gerar riqueza para a empresa. É a capacidade organizacional que uma empresa 
possui de suprir as exigências do mercado. É composto pelos capitais estrutural, 
humano e do cliente. 
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Autor Ano Definição de capital intelectual 

Bontis 1998 Abrange os capitais humano, estrutural e do cliente das organizações. 

Harrison e 
Sullivan 2000 Trata-se do conhecimento organizacional, que pode, por sua vez, ser convertido em 

lucro para a empresa. 
Brennan e 

Connel 2000 Refere-se ao patrimônio líquido baseado no conhecimento da empresa. 

Ordóñez de 
Pablos 2003 É a diferença entre o valor de mercado da empresa e seu valor contábil. 

Rastogi 2003 Relaciona-se à capacidade holística de uma empresa de coordenar, orquestrar e usar 
seus recursos de conhecimento para a criação de valor na busca de sua visão futura. 

Youndt, 
Subramanian 

e Snell 
2004 Trata-se da soma de todo o conhecimento de uma organização, podendo levar o 

competidor a ganhar vantagem competitiva no processo de conduzir o negócio. 

Edvinsson 2013 É derivado de diferentes valores alicerçados em ativos humanos, organizacionais, 
estruturais e relacionais. 

Giuliani 2013 

É um fenômeno de interações, transformações e complementaridades que pode ser 
entendido não somente por focar recursos, mas também os processos, regras, 
atividades e conexões. Adota uma perspectiva dinâmica entre seus componentes, 
que, por sua vez, impacta no desempenho financeiro da firma. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise do Quadro 4 permite constatar os diferentes estágios da pesquisa de capital 

intelectual, anteriormente abordados nesta seção. Nesse contexto, observa-se que as definições 

iniciais encontram-se basicamente orientadas ao agrupamento dos diversos ativos 

organizacionais em diferentes dimensões do capital intelectual: os capitais humano, estrutural e 

relacional (BONTIS, 1998; PETRASH, 1996; ROOS et al., 1997; STEWART, 1998). As 

análises subsequentes apontam para uma forte tendência em aproximar o termo de conceitos 

financeiros e contábeis, como patrimônio líquido e valor contábil da firma (BRENNAN; 

CONNEL, 2000; EDVINSSON; MALONE, 1998; HARRISON; SULLIVAN, 2000). Já nos 

estudos mais contemporâneos, verifica-se uma preocupação em abordar a inter-relação de seus 

componentes como fonte de desempenho para a firma (GIULIANI, 2013), o que, para 

Edvinsson (2013), vem sendo considerado em muitas pesquisas europeias uma visão processual 

de interdependência e interação não hierárquica entre os componentes do capital intelectual, 

visando à geração de valor para a empresa. 

A par das diferentes abordagens e conceituações, caracteriza-se, no presente estudo, o 

capital intelectual como um conjunto de conhecimentos e informações que podem gerar 

valor para a empresa (STEWART, 1998), a partir de uma perspectiva dinâmica de inter-

relações de seus recursos, processos, regras e outros elementos organizacionais 

(GIULIANI, 2013), o que se aproxima da abordagem de criação de valor descrita 

anteriormente, substancialmente alicerçada na interconexão dos elementos da empresa 
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(BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al. 2012; NIELSEN; LUND, 

2012). 

Considerando o exposto, constata-se que, independentemente das diferentes abordagens 

e pluralidades agregadas ao tema, os diversos autores (BONTIS, 1998; BROOKING, 1996; 

EDVINSSON, 2013; EDVINSSON; MALONE, 1998; GIULIANI, 2013; ROSS et al., 1997; 

SVEIBY, 1998) concordam – mesmo que em alguns casos utilizem nomenclaturas diferentes – 

que o capital intelectual encontra-se estruturado em três dimensões, aqui caracterizadas como: 

a) capital humano; b) capital estrutural; e c) capital relacional, que passam a ser foco deste 

estudo a partir do presente momento. 

 

3.2.2 Capital humano 

 

Brooking (1996) caracteriza o capital humano como um ativo organizacional que gera 

benefícios oriundos da educação, qualificação vocacional, conhecimento e competências 

relacionadas ao trabalho. Para Edvinsson e Malone (1998), refere-se a toda capacidade, 

conhecimento, habilidade e experiências individuais dos funcionários da empresa e, para 

Stewart (1998), o termo encontra-se essencialmente relacionado às fontes de inovação e 

renovação da empresa. Ainda para ele, os diversos indivíduos que compõem o quadro 

organizacional são atribuídos de talentos individuais, que, quando somados, representam uma 

capacidade maior, utilizada e dedicada às melhorias internas da firma, que, por sua vez, 

repercutem em inovações organizacionais. 

Além das definições evidenciadas, diversos autores conceituaram o termo, em uma 

literatura ampla que, segundo Calderón, Jesús, Mousalli e Gloria (2012), teve origem na década 

de 1960, mesmo período em que Becker (1964) caracterizou o indivíduo humano como um 

importante ativo organizacional. Com base no levantamento realizado por Grimaldi, Cricelli e 

Rogo (2013), estruturou-se o Quadro 5, visando a evidenciar os componentes do capital 

humano de uma empresa. 

 
Quadro 5 – Componentes da dimensão humana do capital intelectual. 

Autor Componentes do capital humano 

Petty e Guthrie 
(2000) 

Know-how, educação, qualificação vocacional, conhecimento relacionado ao trabalho, 
competências relacionadas ao trabalho, espírito empreendedor, capacidade de inovar e 
proatividade. 

Vanderkaay (2000) Pessoas, conhecimento compartilhado e aprendizado por múltiplas fontes. 

MERITUM Project 
(2002) 

Capacidade inovadora, criatividade, know-how, experiência prévia, capacidade da 
equipe de trabalho, treinamento, educação, flexibilidade do trabalho, rotação no 
trabalho, motivação, satisfação, capacidade e lealdade. 
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Autor Componentes do capital humano 
Boedker, Guthrie e 
Cuganesan (2005) 

Conhecimento, educação, treinamento, aprendizagem e desenvolvimento, empregados 
e conhecimentos relacionados ao trabalho. 

Green e Ryan 
(2005) Empregados e informações. 

Choong (2008) 
Gestão de aptidões, ativos centrados no elemento humano, competência do empregado, 
experiências, identidades individuais, gestão do trabalho, força de trabalho e 
treinamento. 

Karagiannis, 
Nemetz e Bayer 

(2009) 
Empregado, treinamento, competências e fator de risco humano. 

Kim e Kumar 
(2009) Liderança, atitude de trabalho e utilização de competência. 

Fonte: Adaptado de Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013). 
 

A análise do Quadro 5 permite inferir que as especificações do capital humano não se 

referem exclusivamente a questões relacionadas às capacidades e competências individuais dos 

funcionários da empresa. Trata-se também de questões: a) comportamentais, relacionadas à 

proatividade e lealdade (MERITUM..., 2002; PETTY; GUTHRIE, 2000); b) vocacionais, 

relacionadas ao espírito empreendedor, liderança, motivações e atitude no trabalho (KIM; 

KUMAR, 2009; MERITUM..., 2002; PETTY; GUTHRIE, 2000); e c) organizacionais, 

destinadas aos funcionários no que tange principalmente aos treinamentos e à viabilização de 

diferentes formas de aprendizagem (KARAGIANNIS; NEMETZ; BAYER, 2009; MERITUM..., 

2002; VANDERKAAY, 2000).  

Com base nos autores analisados e em consonância com os postulados de Grimaldi, 

Cricelli e Rogo (2013), entende-se ser o capital humano uma fonte de inovação e renovação 

estratégica para a empresa, caracterizada essencialmente por três atributos: a) aptidões 

do conhecimento; b) aptidões de gestão; e c) criatividade e capacidade para inovar, por sua 

vez compostos por diversos elementos organizacionais.  

Considerando o exposto, estruturou-se o Quadro 6, visando a definir e melhor 

caracterizar os atributos e elementos que compõem o capital humano de uma empresa. Destaca-

se, no entanto, que após ampla revisão teórica sobre o tema não se identificaram, na literatura de 

capital intelectual, autores que definam os elementos do capital humano detalhadamente. Dessa 

forma, os elementos a seguir apresentados encontram-se agrupados conforme segmentação 

proposta por Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013) e são aqui definidos com base em inferências 

próprias deste estudo, fundamentadas no entendimento das macrodefinições apontadas pelos 

autores analisados. 
!  
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Quadro 6 – Caracterização dos elementos da dimensão humana do capital intelectual. 

Atributo Elemento Definição 

Aptidões do 
conhecimento 

Competência Integração e coordenação de um conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes do indivíduo. 

Habilidade Grau de capacidade do indivíduo para lidar com os objetivos, atividades e 
pessoas da organização. 

Conhecimento Conhecimento do indivíduo relacionado às atividades e práticas diversas na 
empresa. 

Experiência Conhecimento avançado (teórico e prático) sobre um determinado assunto. 
Educação Nível de formação e escolaridade do indivíduo. 

Treinamento Ações da empresa orientadas à aquisição de competências, conhecimentos e 
habilidades. 

Aprendizagem Processo de aquisição ou modificação dos conhecimentos, habilidades e 
capacidades do indivíduo. 

Aptidões de 
gestão 

Espírito 
empreendedor 

Versatilidade e habilidade para a realização de atividades que tragam 
benefícios à organização. 

Liderança Capacidade do indivíduo de liderar e conduzir pessoas na organização. 

Compromisso Vínculo de um determinado indivíduo para com um objetivo ou a 
organização como um todo. 

Motivação Orientação do indivíduo para a realização de um determinado objetivo da 
empresa. 

Lealdade Fidelidade, sinceridade e dedicação do indivíduo para com a empresa. 

Flexibilidade Capacidade do indivíduo de lidar com as diferentes informações oriundas 
do ambiente organizacional. 

Criatividade 
e capacidade 
para inovar 

Criatividade Capacidade do indivíduo de criar coisas novas na organização. 
Mutabilidade Facilidade do indivíduo de se adaptar às mudanças organizacionais. 
Habilidades 

proativas 
Habilidade do indivíduo de se comportar de maneira antecipada aos 
acontecimentos organizacionais. 

Inteligência 
emocional  

Capacidade do indivíduo de reconhecer e lidar com emoções oriundas do 
ambiente organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Observa-se, em relação aos elementos apresentados no Quadro 6 e em concordância 

com os postulados de Bontis (1998), que o capital humano, isolado de outros componentes 

organizacionais, representa apenas capacidades e competências individuais, não sendo, assim, 

fonte de criação de valor para a empresa. Bontis (1998) aponta que são necessários a integração 

e o relacionamento do indivíduo humano com outros elementos da empresa para que possa 

nutrir suas habilidades e utilizá-las como fonte de riquezas organizacionais. Em outras palavras, 

o autor pontua que é necessário uma interligação do capital humano com o chamado capital 

estrutural da empresa, que passa a ser discutido no tópico subsequente do presente estudo. 

 

3.2.3 Capital estrutural 

 

Dando continuidade às especificações abordadas no tópico anterior, Bontis (1998) 

pontua que é o capital estrutural que auxilia o funcionário na busca de seu desempenho 

intelectual ideal e, consequentemente, no desempenho geral da organização. Nessa visão, o 
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autor afirma que o capital intelectual da empresa só atingirá seu máximo potencial global se o 

nível de inteligência individual estiver alinhado às características organizacionais. 

Considerando essa visão, segue-se com o tema, visando a identificar, neste estudo, novas 

conceituações e componentes do capital estrutural, conforme pode ser observado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Componentes da dimensão estrutural do capital intelectual. 

Autor Componentes do capital estrutural 
Petty e 
Guthrie 
(2000) 

Propriedade intelectual (patentes, copyrights, trademarks) e ativos de infraestrutura (cultura 
corporativa, gestão de processos, sistemas de informação). 

MERITUM 
Project 
(2002) 

Rotinas organizacionais, procedimentos, cultura, direitos de propriedade intelectual, tecnologia 
da informação, sistemas, base de dados, serviços de documentação, centros de conhecimento e 
rotinas. 

Boedker, 
Guthrie e 

Cuganesan 
(2005) 

Gestão da filosofia da empresa, cultura organizacional, estrutura organizacional, qualidade dos 
produtos e serviços, gestão de processos, sistemas de informação, propriedade intelectual, 
pesquisa e desenvolvimento. 

Green e 
Ryan (2005) Processo, produto e serviço, tecnologia. 

Choong 
(2008) 

Ativos de infraestrutura, recursos estruturais, práticas organizacionais, cultura, estratégia e 
capital de start-up. 

Karagiannis, 
Nemetz e 

Bayer (2009) 

Infraestrutura de tecnologia da informação, administração, pesquisa e desenvolvimento, 
estrutura do empregado. 

Kim e 
Kumar 
(2009) 

Patentes, efetividade da gestão de recursos humanos, capacidade de planejamento, cultura 
organizacional, gestão da eficiência, processo de eficiência, melhores práticas, know-how para 
transferência tecnológica, investimento em novas tecnologias, sistemas de informação, cultura e 
inovação. 

Moeller 
(2009) Capital de inovação e capital processual.  

Fonte: Adaptado de Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013). 
 

Nota-se, na análise do Quadro 7, que alguns autores (BOEDKER; GUTHRIE; 

CUGANESAN, 2005; KIM; KUMAR, 2009; MERITUM..., 2002; PETTY; GUTHRIE, 2000) 

caracterizam a apropriação de valor (patentes, trademarks e copyrights) como um componente 

do capital estrutural. Em contrapartida, Bontis (1998) afirma não estar esse conceito relacionado 

ao capital intelectual da empresa, o que permite inferir que ele se encontra relacionado apenas a 

um mecanismo de proteção dos ativos internos, não sendo, portanto, caracterizado como um 

capital ou um ativo atuante como fonte de desempenho para a organização. Dessa forma, 

exclui-se o componente “apropriação de valor” da conceituação de capital estrutural aqui 

adotada e entende-se estar esse capital, em consonância com os postulados de Grimaldi, Cricelli 

e Rogo (2013), essencialmente relacionado a três atributos: a) ativos intangíveis de 

infraestrutura; b) ativos de inovação; e c) ativos de tecnologia da informação. 
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Assim como realizado com o capital humano, estruturou-se o Quadro 8, visando a 

definir e melhor caracterizar os atributos e elementos que compõem o capital estrutural de uma 

empresa. De maneira semelhante, não se identificaram definições detalhadas sobre eles na 

literatura, de modo que se encontram agrupados conforme segmentação proposta por Grimaldi, 

Cricelli e Rogo (2013), sendo definidos com base em inferências próprias deste estudo, 

fundamentadas no entendimento das macrodefinições apontadas pelos autores analisados. 

 
Quadro 8 – Caracterização dos elementos da dimensão estrutural do capital intelectual. 

Atributo Elemento Definição 

Ativos 
intangíveis de 
infraestrutura  

Processos de 
gestão 

Conjunto de atividades estruturadas e inter-relacionadas que produzem um 
serviço ou produto específico. 

Estrutura 
organizacional 

Forma pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são 
divididas, organizadas e coordenadas. 

Cultura 
corporativa 

Crenças, práticas, hábitos, comportamentos e valores éticos e morais da 
organização. 

Detalhamento de 
procedimentos 

Descrição detalhada das operações necessárias para a realização de uma 
atividade organizacional. 

Estratégia 
organizacional 

Forma de a organização encarar e se organizar para enfrentar 
acontecimentos futuros em seu setor de atuação. 

Objetivos e visão Fim que a organização deseja atingir. Define o que a organização pretende 
ser no futuro. 

Inovação  

Conhecimento 
codificado Conhecimento transmissível no ambiente organizacional. 

Conhecimento 
organizacional Conjunto do total de conhecimento existente no ambiente organizacional. 

Pesquisa e 
desenvolvimento 

Atividades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento e orientadas à 
inovação de produtos e serviços. 

Transferências 
tecnológicas 

Processo orientado a tornar conhecimentos e informações disponíveis para 
toda a organização. 

Tecnologia da 
informação  

Sistemas de 
informação 

Métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar 
dados que representam informação no interior da empresa. 

Banco de dados Organização e agrupamento de dados, visando a inter-relacioná-los para 
obter informações no ambiente organizacional. 

Comunicação Ferramentas que facilitam a comunicação interna entre os membros da 
empresa. 

Tecnologia Ferramentas orientadas a facilitar as atividades da empresa, promover o 
desenvolvimento de produtos e serviços e assegurar a inovação. 

Serviço de 
documentação 

Organização de documentos e informações organizacionais que objetivem 
facilitar a tomada de decisão interna. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

A análise do Quadro 8 permite caracterizar os elementos inerentes à dimensão estrutural 

do capital intelectual como fatores organizacionais que facilitam, operacionalizam e suportam 

as atividades executadas pela dimensão humana. Pode-se inferir ainda que, além de suportar as 

atividades organizacionais, o capital estrutural da empresa atua como um elo intermediário que 

interliga e aproxima o capital humano das características do mercado, bem como do 
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entendimento das necessidades do cliente, que, por sua vez, caracterizam a terceira dimensão do 

capital intelectual: o capital relacional. 

 

3.2.4 Capital relacional 

 

O capital relacional refere-se essencialmente aos intangíveis externos do ambiente 

organizacional, sendo basicamente composto pelos diversos tipos de relacionamento que essa 

atmosfera oferece-lhe, seja com clientes, fornecedores ou, ainda, outras empresas, na função de 

concorrentes ou parceiros comerciais (BONTIS, 1998; EDVINSSON; MALONE, 1998; ROOS 

et al., 1997; STEWART, 1998; SVEIBY, 1998). Trata-se do que Bontis (1998) caracteriza 

como as relações de mercado da empresa e aponta como sendo a dimensão mais complicada de 

desenvolver na organização, uma vez que é a mais externa e distante do seu núcleo. 

Essa dificuldade também é abordada por Stewart (1998). Para o referido autor, a 

complexidade traduz-se pela impossibilidade de se ter domínio sobre os clientes e os 

relacionamentos que permeiam o ambiente externo da empresa. Trata-se basicamente do que 

ocorre com os recursos humanos da organização, devido à incapacidade de poder tratá-los como 

uma “posse” da firma. O que se pode fazer é investir em pessoas e, da mesma forma, no cliente 

e isso se dá entendendo suas necessidades e requisições e trabalhando essas informações 

internamente, visando ao aumento do capital intelectual da empresa. 

Apesar da dificuldade apontada pelos autores, não se pode negligenciar a importância da 

dimensão relacional na empresa. Dessa forma, visando a uma melhor compreensão sobre seus 

componentes, estruturou-se o Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Componentes da dimensão relacional do capital intelectual. 

Autor Componentes do capital relacional 
Petty e 
Guthrie 
(2000) 

Sistemas de relacionamento, relações financeiras, marcas, nome da empresa, clientes, lealdade 
ao cliente, canais de distribuição, contratos e acordos de licenciamento. 

Vanderkaay 
(2000) Imagem da marca, reputação e empatia com os clientes. 

MERITUM 
Project (2002) 

Investidores, credores, clientes, perfil dos clientes, fornecedores e percepção do que os 
stakeholders esperam da organização. 

Boedker, 
Guthrie e 

Cuganesan 
(2005) 

Nome da empresa, marca, alianças, sociedades, franquias, licenciamentos, relações com os 
clientes, relações com os fornecedores, canais de distribuição e contratos de favorabilidade. 

Green e Ryan 
(2005) Clientes, competidores e sócios. 

Choong 
(2008) 

Capital do cliente, ativos de mercado, propaganda, contratos de distribuição e confiança no 
cliente. 
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Autor Componentes do capital relacional 
Karagiannis, 

Nemetz e 
Bayer (2009) 

Relação com o cliente, relação com o mercado, relação com o ambiente e fator de risco 
relacional. 

Moeller 
(2009) Capital do cliente, capital do fornecedor e capital do investidor. 

Fonte: Adaptado de Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013). 
 

A análise do Quadro 9 corrobora as inferências de Stewart (1998) listadas 

anteriormente no que tange à dificuldade do entendimento e abordagem do capital relacional 

na empresa, uma vez que os componentes relacionados pela academia como inerentes ao 

capital relacional não são essencialmente “posses” da empresa e, dessa forma, não 

representam, de maneira integral, um capital para a organização. É o caso dos componentes 

elencados por Green e Ryan (2005) e Petty e Guthrie (2000), que apontam ser o cliente um 

componente do capital relacional da empresa, ou, ainda, Boedker, Guthrie e Cuganesan 

(2005), que tratam as parcerias e alianças com a mesma interpretação de “posse” 

organizacional. Entende-se neste estudo, no entanto, que o capital relacional não se refere ao 

cliente propriamente dito nem às alianças e parcerias firmadas pela empresa, mas, sim, às 

informações e conhecimentos extraídos deles e utilizados pelos ativos humanos da 

organização. 

Com base no referencial teórico exposto e em consonância com os postulados de 

Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013), entende-se ser o capital relacional da empresa composto por 

seis atributos: a) relacionamento com o cliente; b) relacionamento interorganizacional; c) 

relacionamento com o fornecedor; d) relacionamento financeiro; e) relacionamento 

institucional; e f) marca e imagem. 

Assim como realizado com as demais dimensões do capital intelectual, estruturou-se o 

Quadro 10, visando a definir e melhor caracterizar os atributos e elementos que compõem o 

capital relacional de uma empresa. De maneira semelhante, não se identificaram definições 

detalhadas sobre eles na literatura, de modo que se encontram agrupados conforme 

segmentação proposta por Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013), sendo aqui definidos com base 

em inferências próprias deste estudo, fundamentadas no entendimento das macrodefinições 

apontadas pelos autores analisados. 

 

!  
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Quadro 10 – Caracterização dos elementos da dimensão relacional do capital intelectual. 

Atributo Componente Definição 

Relacionamento 
com o cliente 

Satisfação do 
cliente 

Contentamento do cliente em relação aos produtos e serviços 
prestados pela empresa. 

Retenção do 
cliente 

Consiste em fazer o cliente voltar a comprar novos produtos e 
serviços da empresa. 

Lealdade do 
cliente 

Consiste em tornar o cliente fiel e leal à empresa, fazendo-o comprar 
produtos e serviços somente da empresa em questão. 

Relacionamento 
interorganizacional 

Alianças Relações com parceiros, do mesmo setor ou não, visando à troca de 
informações e conhecimentos. 

Licenciados Relações com empresas licenciadas à organização. 
Franquias Relações com franqueados da empresa. 

Relacionamento 
com o fornecedor 

Canais de 
distribuição 

Relações externas que visam a tornar um produto ou serviço 
utilizável pelo consumidor final. 

Relacionamento 
financeiro 

Relações com 
investidores 

Relações com pessoas ou empresas que investem na empresa em 
questão. 

Relações com 
acionistas 

Relações com pessoas ou empresas que asseguram parte da empresa 
em questão. 

Relacionamento 
institucional 

Relações 
regulatórias 

Relações com órgãos que regulam o setor no qual a empresa 
encontra-se inserida. 

Marca e imagem 
Confiança Crédito e confiança do mercado em relação à marca e imagem da 

empresa. 
Reputação Opinião do mercado em relação à marca e imagem da empresa. 
Percepção Atribuição de significados à marca e imagem da empresa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em consonância com o referencial teórico aqui apresentado, entende-se que os 

elementos caracterizados pelo Quadro 10 devem ser compreendidos como fontes de informação 

e conhecimento externos ao ambiente organizacional, necessitando ser internalizados e 

integrados com as demais dimensões do capital intelectual. 

Tendo, assim, maior compreensão sobre a conceituação do capital intelectual, bem 

como sobre as dimensões que o compõem, avança-se este estudo para o que os pesquisadores 

do tema caracterizam como o segundo estágio das pesquisas de capital intelectual: o 

entendimento dos principais frameworks e templates para a sua gestão.  

 

3.2.5 Frameworks e templates para a gestão do capital intelectual 

 

O segundo estágio das pesquisas do capital intelectual aproxima-se, essencialmente, da 

sua medição e gestão, bem como da elaboração de relatórios que assegurem o entendimento do 

valor gerado por ele (PETTY; GUTHRIE, 2000). Durante essa fase, diferentes modelos foram 

criados ou adaptados para a literatura do tema, o que auxiliou para que, em meados dos anos 

2000, existissem mais de 50 métodos capacitados em realizar a mensuração e gestão do capital 

intelectual, dos quais se destacam no presente estudo: o Balanced Scorecard (KAPLAN; 

NORTON, 1992), o Technology Broker (BROOKING, 1996), o Skandia Navigator 
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(EDVINSSON; MALONE, 1998), o Intangible Assets Monitor (SVEIBY, 1998) e o 

Intellectual Capital Statement (MOURITSEN et al., 2003).  

O Quadro 11, baseado nos estudos de Bontis (2001), fornece uma melhor compreensão 

da abordagem adotada por cada um desses modelos. 

 

Quadro 11 – Frameworks de capital intelectual. 

Framework! Características Indicadores!

Balanced 
Scorecard – 

Kaplan e 
Norton 
(1992) 

Permite à empresa reconhecer seus ativos 
intangíveis para suportar o processo de 
gestão. O modelo é composto por quatro 
dimensões: aprendizagem, processos de 
negócio, cliente e financeiro.  

• Indicadores financeiros (retorno sobre investimento 
– ROI,  retorno sobre o ativo – ROA etc.). 

• Indicadores do cliente (satisfação do cliente, inserção 
de novos produtos etc.). 

• Indicadores processuais internos (capacidade 
tecnológica, excelência de produção etc.). 

• Indicadores de aprendizagem (tempo para 
desenvolver novos produtos, tempo para colocar 
produtos no mercado etc.). 

Technology 
Broker – 
Brooking 

(1996) 

Auxilia a empresa a identificar os valores 
ocultos do capital intelectual, bem como a 
calcular seu valor financeiro. Nessa 
perspectiva, o capital intelectual possui 
quatro componentes: ativos de mercado, 
ativos humanos, ativos de infraestrutura e 
ativos de propriedade intelectual. 

• Indicadores de mercado (valor da marca, eficiência 
do canal de distribuição etc.). 

• Indicadores humanos (conhecimento do empregado 
versus atingimento dos objetivos organizacionais, 
capacidade de inovação etc.). 

• Indicadores de propriedade intelectual (número de 
patentes, copyrights etc.). 

• Indicadores de infraestrutura (riscos organizacionais, 
ROI etc.). 

Skandia 
Navigator – 
Edvinsson e 

Malone 
(1998) 

Fornece à gestão maneiras para classificar 
os ativos de conhecimento de uma 
empresa, apontando uma diversidade de 
indicadores para sua mensuração. O 
capital intelectual é composto pelos 
capitais humano e estrutural, estando o 
capital relacional inserido no último. 

• Indicadores financeiros (receita total, receita oriunda 
de novos clientes, lucro). 

• Indicadores do cliente (número de clientes ganhos 
versus número de clientes perdidos, racional de 
clientes abordados versus negócios fechados, dias 
gastos para abordar um cliente). 

• Indicadores de processos (tempo de processo, 
capacidade sistêmica da empresa). 

• Indicadores de desenvolvimento (índice de satisfação 
do cliente, gastos com treinamento, gastos 
administrativos, idade média de patentes). 

• Indicadores humanos (turnover de funcionários, 
número de gerentes com qualificação avançada).  

Intangible 
Assets 

Monitor – 
Sveiby 
(1998) 

Permite a mensuração e divulgação do 
capital intelectual sob uma abordagem de 
sistemas e recursos humanos. Os ativos 
intangíveis são compostos por três 
dimensões: estrutura externa, estrutura 
interna e competências individuais. 

• Indicadores de crescimento e receita (crescimento de 
market share, índice de clientes satisfeitos, 
investimentos em tecnologia da informação, tempo 
gasto para pesquisa e desenvolvimento, turnover, 
crescimento da experiência profissional média etc.). 

• Eficiência (número de vendas por empregado, lucro 
por cliente, mudanças baseadas nos valores 
adicionados aos empregados, mudanças relacionadas 
à proporção de empregados etc.).  
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Framework! Características Indicadores!

Intellectual 
Capital 

Statement– 
Mouritsen et 

al. (2003) 

Possibilita o entendimento do que tem sido 
feito na organização em termos de 
pessoas, processos e sistemas, para melhor 
atender às necessidades dos clientes e 
gerar valor para a empresa. O modelo é 
composto por quatro componentes: 
narrativa do conhecimento, desafios de 
gestão, iniciativas e indicadores de 
medida. 

Indicadores devem medir efeitos das decisões 
gerenciais, atividades executadas pela empresa e mix de 
recursos existentes no ambiente organizacional, 
destacando-se:  
• satisfação do cliente e do empregado; 
• turnover; 
• número de novos empregados; 
• número de relações organizacionais externas; 
• número de projetos e novos projetos para atender aos 

objetivos organizacionais etc. 

Fonte: Adaptado de Bontis (2001). 
 

A análise do Quadro 11 infere que os frameworks de capital intelectual facilitam a 

gestão desses ativos na organização, uma vez que possibilitam sua identificação e 

reconhecimento (BROOKING, 1996; KAPLAN; NORTON, 1992), sua classificação 

(EDVINSSON; MALONE, 1998), sua divulgação (SVEIBY, 1998) e, principalmente, sua 

mensuração mediante a estruturação de indicadores. Outra informação relevante oferecida 

refere-se à amplitude dos indicadores utilizados nos frameworks de gestão, não estando eles 

relacionados exclusivamente aos atributos monetários do valor organizacional, mas também a 

outras propriedades de valoração, que fazem referência aos clientes, produtos, serviços, 

processos organizacionais e ativos humanos da empresa.  

Nesse contexto, por apresentar ampla relevância para o presente estudo, destaca-se o 

framework Intellectual Capital Statement (MOURITSEN et al., 2003), que, sob uma óptica 

evolutiva, possibilita compreender todas as ações executadas no capital intelectual 

organizacional, bem como os benefícios e valores gerados para a empresa por meio dessas 

atividades, conforme pode ser observado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Intellectual Capital Statement. 

 
Fonte: Adaptado de Mouritsen et al. (2003). 
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Observa-se, na Figura 3, que os elementos do capital intelectual, caracterizados pelos 

componentes “funcionários”, “clientes”, “processos” e “tecnologia”, encontram-se avaliados 

por meio de sua situação atual (efeitos), das ações executadas nesses componentes (atividades) 

e dos resultados gerados mediante essas ações (recursos).  

Considerando todo o conteúdo exposto, é inegável a importância que esses modelos 

tiveram para a teoria do capital intelectual, uma vez que, por meio de mapas de criação de valor 

e estratégicos, deram dinamismo ao tema e o ajudaram a ter uma abordagem adotada por 

inúmeras empresas ao redor do mundo. Dumay e Garanina (2013) pontuam, no entanto, que 

insistir em pesquisas orientadas ao desenvolvimento de novos métodos de gestão contribui tão 

somente com pequenas mudanças marginais e complementares, que auxiliam na mensuração do 

capital intelectual, mas não permitem uma evolução do tema para patamares mais elevados, 

aqui considerado o entendimento do processo de criação de valor propriamente dito ou, ainda, o 

entendimento da maneira como o capital intelectual pode ser trabalhado internamente para criar 

o valor organizacional. 

Com base nessas afirmações e em consonância com os objetivos do presente estudo, 

pergunta-se: como, então, o capital intelectual pode criar valor para a organização? Como 

as organizações devem trabalhar e empregar esses ativos internamente para criar valor? 

Essas indagações, que se relacionam ao problema de pesquisa deste estudo, ganham relevância 

na presente seção e passam a ser respondidas a partir do tópico a seguir. 

 

3.2.6 Capital intelectual e o processo de criação de valor 

 

As respostas para as questões evidenciadas no tópico anterior vêm sendo trabalhadas por 

diversos autores, que se inserem no terceiro estágio das pesquisas sobre o tema (DEMARTINI; 

PAOLONI, 2013; DUMAY; GARANINA, 2013; EDVINSSON, 2013; GIULIANI, 2013; YU; 

HUMPHREYS, 2013), a partir de uma abordagem prática e dinâmica do capital intelectual. 

Giuliani (2013) pontua, no entanto, que esse dinamismo começou a ser desenvolvido na 

literatura de capital intelectual a partir de 2002 (MERITUM..., 2002), ganhando evidência com 

os postulados de Cuganesan e Dumay (2009), ao abordarem o tema com o que ficou conhecido 

como intellectual capital in action, posteriormente aprimorado e referenciado como intellectual 

capital in practice (GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012). 

Sob essa óptica prática e dinâmica, alguns autores (CUGANESAN; DUMAY, 2009; 

MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; YU; HUMPHREYS, 2013) assumem que nenhum dos 

componentes do capital intelectual, quando trabalhado de maneira isolada, é 
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suficientemente necessário para melhorar o desempenho de uma organização. Para os 

autores, os componentes precisam ser combinados e, dessa forma, tornam-se um fenômeno de 

interações, transformações e complementaridades que pode ser compreendido não somente por 

focar recursos, mas também processos, regras, atividades e conexões. A partir dessas 

perspectivas, Marr, Schiuma e Neely (2004) afirmam, ainda, que as relações existentes entre os 

componentes do capital intelectual não devem ser trabalhadas pela óptica da linearidade e da 

causa e efeito, mas, sim, sob uma lógica de codependência entre as partes, ora atuando como 

uma entrada (input), ora como um resultado (output). 

Considerando o exposto, observa-se que a concepção de capital intelectual sugerida pelo 

seu terceiro estágio de pesquisa encontra-se intrinsecamente substanciada na interligação de seus 

componentes e dimensões, o que, por sua vez, ecoa nas delimitações do processo de criação de 

valor abordado anteriormente, que aponta serem a conexão e o relacionamento entre os diversos 

elementos organizacionais responsáveis pela criação de valor à empresa (BOULTON; LIBERT; 

SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 2012; NIELSEN; LUND, 2012). 

Considerando a aproximação dessas duas inferências e visando a atender aos objetivos e 

problema de pesquisa referenciados anteriormente, entende-se no presente estudo que o capital 

intelectual de uma empresa pode criar valor para ela quando trabalhado por uma 

abordagem de interligação e conexão dos seus componentes e dimensões. Observa-se, no 

entanto, que nenhuma das abordagens adotadas na literatura contemporânea de capital 

intelectual é ainda suficientemente completa ao tratar o tema sob essas características de 

interligação, orientada principalmente pela óptica de “como” o capital intelectual pode criar 

valor para a empresa. Identifica-se que as abordagens adotadas atualmente ainda se deparam 

com dificuldades em evidenciar essa codependência entre as partes ou a ligação das partes com 

outros elementos organizacionais e, dessa forma, limitam-se apenas a mensurar o valor criado 

pelo capital intelectual, em detrimento de entender como esse valor é proposto e configurado 

internamente, bem como a maneira como o capital intelectual insere-se nessa configuração para 

entregar valor ao cliente (por meio da dimensão relacional) e criar e capturar o valor para a 

empresa (por meio das dimensões humana e estrutural).  

Entende-se que uma possível maneira para preencher essas lacunas, bem como 

evidenciar o processo de criação de valor por intermédio do capital intelectual, seja por meio da 

utilização da teoria de modelo de negócio, que em sua essência trabalha a lógica da 

configuração, criação, entrega e captura de valor organizacional, sob uma perspectiva prática, e 

por intermédio dos diversos elementos organizacionais, abordando indireta e inconscientemente 

as dimensões do capital intelectual nesse processo. 
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Considerando todo o exposto, direciona-se o presente estudo para o tópico seguinte, 

visando a melhor compreender e delinear as nuanças da teoria de modelo de negócio, bem 

como contextualizá-la com as teorias de valor e capital intelectual aqui abordadas. 

 

3.3 Modelo de negócio 

 

O conceito de modelo de negócio tem sido discutido na literatura acadêmica desde o 

advento da internet e da proliferação do setor de e-business na década de 1990 (MORRIS; 

SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005). Nielsen e Lund (2012) apontam que, desde a referida 

década, os estudos do tema na literatura acadêmica evoluíram, passando por estágios iniciais de 

sensibilização, seguidos por fases destinadas a definições, classificações e conceituações, 

culminando em uma abordagem contemporânea orientada substancialmente à adoção de uma 

perspectiva mais dinâmica. Para Ng, Ding e Yip (2013), essa perspectiva contemporânea 

encontra-se intrinsecamente relacionada a uma integração holística dos diferentes elementos 

organizacionais com os drivers de valores da empresa, visando a entender como eles se 

relacionam em campo teórico e empírico, bem como a maneira como eles se manifestam na 

prática quando inseridos em diferentes modelos de negócio. 

É exatamente essa característica do modelo de negócio que se busca captar no presente 

estudo. Objetiva-se, aqui, utilizar o tema como uma ferramenta prática capaz de operacionalizar 

a integração das dimensões do capital intelectual e evidenciar o processo de criação de valor por 

meio desses componentes, preenchendo, assim, as lacunas teóricas anteriormente relatadas. Para 

atingir esses objetivos e melhor compreender as nuanças do tema, estrutura-se este tópico da 

seguinte maneira: a) conceituação de modelo de negócio; b) detalhamento dos frameworks 

utilizados na teoria de modelo de negócio; c) abordagem do modelo de negócio e processo de 

criação de valor; e d) abordagem do modelo de negócio e capital intelectual. 

 

3.3.1 Conceituação de modelo de negócio 

 

Mesmo que de maneira implícita e não formal, o termo ‘modelo de negócio’ já era 

abordado por Drucker (1954) como uma forma de assegurar retornos financeiros para as 

organizações mediante a criação de valor para o cliente. Surpreendentemente, mais de 50 anos 

após a definição do autor, ainda não há um consenso sobre ela (COOMBES; NICHOLSON, 

2013; MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005; NG; DING; YIP, 2013; ZOTT; AMIT; 

MASSA, 2011). Para Ng, Ding e Yip (2013), essa heterogeneidade na conceituação encontra-se 
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essencialmente relacionada ao fato de novos modelos de negócios surgirem constantemente em 

diferentes setores e sob diversas maneiras de utilização (tanto em campo teórico quanto em 

ambiente empírico). 

Assim como ocorre com a conceituação do tema, Coombes e Nicholson (2013) e 

Morris, Schindehutte e Allen (2005) apontam que não há na literatura um padrão único de 

componentes. Em uma revisão realizada por Morris, Schindehutte e Allen (2005), alicerçada em 

19 pesquisas, os autores identificam um total de 24 itens atuantes como possíveis componentes 

do tema, sendo os mais frequentemente citados: a) oferta de valor da firma (11 vezes); b) 

modelo econômico (10 vezes); c) relações e interfaces com os clientes (8 vezes); d) papéis e 

relacionamento com os sócios (7 vezes); e) conexão de atividades e infraestrutura interna (6 

vezes); e f) mercado-alvo (5 vezes).  

Em consonância com os achados de Morris, Schindehutte e Allen (2005), estruturou-se 

o Quadro 12, visando a complementar a revisão teórica realizada pelos autores. 

 
Quadro 12 – Componentes de modelo de negócio. 

Autor Ano Componentes 

Timmers 1998 Arquitetura e fluxo de informação, serviço, produtos, atores e papéis dos atores 
no negócio, fontes de receita e estratégia de mercado. 

Mahadevan 2000 Valor, logística e receita. 
Hamel 2001 Recursos, lógica dos clientes, alianças e estratégia. 

Afuah e Tucci 2001 Atividades organizacionais conectadas, valor do cliente, capacidades, escopo, 
preço, receita e sustentabilidade.  

Amit e Zott 2001 Estrutura, conteúdo organizacional e governança. 
Chesbrough e 
Rosembloom 2002 Rede de valor, estratégia, proposição de valor, cadeia de valor, segmento de 

mercado, estrutura de custo e lucro organizacional. 
Dubosson-Torbay, 

Osterwalder e 
Pigneur 

2002 Relacionamento com o cliente, gestão de infraestrutura, inovação e atributos 
financeiros. 

Hedman e Kalling 2003 Fornecedores, gestão da produção de insumos, recursos organizacionais, 
atividades organizacionais, oferta, clientes e concorrentes da empresa. 

Osterwalder 2004 Relacionamento com o cliente, infraestrutura, inovação e atributos financeiros. 

Yip 2004 Organização, proposição de valor, origem dos inputs, transformação dos inputs, 
origem dos outputs, relacionamentos horizontal, vertical e geográfico e clientes. 

Morris, 
Schindehutte e 

Allen 
2005 Capacidades interna e competitiva, componentes pessoais, oferta, marketing e 

componentes econômicos.  

Shafer, Smith e 
Linder 2005 Rede de valor, proposta e criação de valor, captura de valor e escolhas 

estratégicas. 
Voelpel, Leibold, 

Tekie e Krogh 2005 Proposta e configuração de valor, criação de valor e retornos financeiros para os 
stakeholders. 

Aziz, Fitzsimmons 
e Douglas 2008 Criação e captura de valor, competências organizacionais e stakeholders. 

Plé, Lecocq e 
Angot 2008 Oferta para o cliente, atividades organizacionais e recursos e competências 

organizacionais. 
Johnson, 

Christensen e 
Kagermann 

2008 Proposta de valor, criação de valor, entrega de valor e fórmula de lucro. 

Doz e Kosonen 2010 Sensibilidade estratégica, unidade de liderança e fluidez dos recursos. 
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Autor Ano Componentes 
Demil e Lecocq 2010 Valor, recursos e competências e organização. 

Osterwalder e 
Pigneur 2010 

Proposta de valor, canais, parceria-chave, recursos-chave, atividades-chave, 
segmento de clientes, relacionamento com os clientes, estrutura de custos e 
fontes de receita. 

Teece 2010 Rede de valor, captura de valor, mercado e clientes, tecnologia organizacional e 
receita financeira. 

Yunus, Moingeon 
e Lehmann-Ortega 2010 Proposta e criação de valor e lucros sociais e econômicos. 

Itami e Nishino 2010 Sistema de como a empresa faz dinheiro, sistemas do negócio (sistema de 
trabalho: produção e entrega) e sistema de lucro. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Com base no Quadro 12, pode-se identificar a correlação da teoria de modelo de 

negócio com quatro macrofatores, formados, por sua vez, por diversos componentes internos: a) 

fator organizacional (atividades organizacionais conectadas, fluxo de informações, atores 

organizacionais, recursos, capacidades internas, escopo organizacional, estrutura, inovação, 

transformação de inputs, sistema de trabalho, tecnologia organizacional, canais e atividades-

chave); b) fator de mercado (clientes, relacionamento com os clientes, parcerias-chave, alianças, 

oferta para o cliente, relacionamentos horizontais e verticais, concorrentes, fornecedores e 

stakeholders diversos); c) fator financeiro (sistema de lucro, estrutura de custos, fontes de 

receita, preço do produto, fluidez dos recursos, modelo de capital, modelo de receita e fórmula 

de lucro); e d) fator relacionado ao valor (rede de valor, proposta de valor, configuração de 

valor, criação de valor, entrega de valor e captura de valor). 

Nesse contexto, estruturou-se o Quadro 13, com o objetivo de caracterizar, em 

consonância com os postulados de Osterwalder e Pigneur (2010), os componentes com maior 

relevância para o delineamento e continuidade do presente estudo. 

 
Quadro 13 – Caracterização dos principais componentes de modelo de negócio. 

Fator Componente Definição 

Organizacional 
Recursos-chave Descreve os recursos mais importantes para fazer um modelo de 

negócio funcionar. 

Atividades-chave Descreve as ações mais importantes que uma empresa deve tomar para 
fazer funcionar seu modelo de negócio. 

Mercado 

Segmentos de 
clientes 

Descreve os distintos grupos de pessoas ou organizações que uma 
empresa busca alcançar, servir e criar valor.  

Relacionamento 
com os clientes 

Descreve os tipos de relacionamento que uma organização pode adotar 
com seus segmentos de clientes específicos. 

Canais Apresenta como uma empresa comunica-se e alcança seus clientes a 
fim de realizar uma proposta de valor. 

Parcerias-chave Descreve a rede de fornecedores e os parceiros que colocam o modelo 
de negócio em execução. 

Financeiro 
Fontes de renda Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento 

de cliente. 

Estrutura de custos Descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de 
negócio. 
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Fator Componente Definição 

Valor 

Proposta de valor Descreve o pacote de produtos e serviços, bem como os valores 
entregues aos segmentos de clientes. 

Criação de valor Descreve quais dos valores propostos foram de fato criados pela 
organização. 

Entrega de valor Descreve quais dos valores criados foram de fato entregues ao cliente. 

Captura de valor Descreve o valor capturado pela empresa, em função dos valores 
propostos, criados e entregues ao cliente. 

 Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010). 
 

O Quadro 13 não somente caracteriza os componentes existentes na teoria de modelo de 

negócio, como também evidencia ser esta capaz de abordar o tema valor sob os aspectos 

apontados anteriormente neste estudo por Lindgreen et al. (2012), uma vez que classifica o 

valor entregue e capturado como um mero resultado organizacional e os valores propostos e 

criados como um processo movimentado pelos diversos elementos existentes no ambiente da 

empresa. Para Nielsen e Lund (2012), a compreensão desses componentes é de extrema 

relevância por ratificar a importância do conceito de valor para a teoria de modelo de negócio e 

por auxiliar na sua diferenciação das outras teorias que também adotam o valor como cerne de 

seus objetivos, como a gestão da cadeia de suprimentos.  

Baseado no exposto, pergunta-se: afinal, o que é o modelo de negócio? Como seus 

componentes são abordados para elucidar o processo de criação de valor para a empresa? 

Para começar a responder a essas questões, procura-se evidenciar e esclarecer o que não 

é modelo de negócio e, para isso, busca-se rapidamente diferenciar sua conceituação do termo 

‘estratégia organizacional’, comumente utilizado como sinônimo de modelo de negócio na 

literatura acadêmica. A análise do Quadro 12 corrobora essa subversão relacionada aos dois 

temas, conforme pode ser verificado nas inferências de Chesbrough e Rosembloom (2002), 

Hamel (2001) e Timmers (1998).  

A diferenciação dos temas fica claramente evidenciada nos postulados de Casadesus-

Masanell e Ricart (2010), que apontam ser o modelo de negócio uma reflexão da estratégia 

realizada pela organização. Na visão dos autores, um modelo de negócio refere-se à lógica da 

firma e à maneira como esta opera o processo de criação de valor para seus stakeholders, 

enquanto a estratégia organizacional refere-se à escolha do modelo de negócio adequado para 

criar o valor organizacional e competir de forma vantajosa no mercado. Para eles, é como se o 

modelo de negócio fosse um carro, formado por diversos componentes inter-relacionados que 

criam valor ao motorista, e a estratégia fosse o seu processo de projeção e fabricação, 

direcionado a entender o tipo de carro a ser produzido, podendo, portanto, escolher 

componentes que estruturem um carro grande e de luxo ou, então, um carro popular destinado 
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apenas ao uso no dia a dia das grandes cidades. Entende-se, assim, em consonância com a visão 

dos autores, que mesmo inconscientemente todas as organizações possuem um modelo de 

negócio (uma vez que têm uma articulação de elementos para produzir um determinado produto 

ou serviço), mas nem todas possuem uma estratégia ou um plano de ação para aplicar aos 

diferentes modelos de negócios existentes em seus ambientes internos. 

Tendo, então, compreensão sobre essa diferenciação, prossegue-se o presente estudo 

com o esclarecimento da definição do tema. Segundo Osterwalder e Pigneur (2010) e Teece 

(2010), um modelo de negócio refere-se à lógica da empresa de criar, entregar e capturar valor. 

Em complemento à visão dos autores, Nielsen e Lund (2012) apontam ser o modelo de negócio 

uma ferramenta que torna possível o manuseio dos processos e das relações organizacionais 

para criar valor nos diferentes níveis da firma: operacional, tático e estratégico. Trata-se, assim, 

de uma plataforma que conecta os recursos, processos e fornecedores da empresa e, por 

consequência, resulta em valores e lucros de longo prazo para ela. 

Assim como esses autores, outros diversos na literatura buscaram uma conceituação 

consistente sobre o tema. O Quadro 14 foi elaborado visando à possibilidade de comparação 

dessas definições em seus diferentes campos de estudo, bem como para oferecer uma melhor 

compreensão do conceito de modelo de negócio. 

 
Quadro 14 – Definições e evolução de modelo de negócio ao longo do tempo. 

Autor Ano Definição de modelo de negócio Campo de 
estudo 

Timmers 1998 
Trata-se de uma arquitetura para os fluxos de produtos e serviços 
incluindo uma descrição das várias atividades dos participantes do 
negócio e de suas fontes de renda. 

E-business 

Stewart e 
Zhao 2000 É a maneira como a empresa visa ganhar dinheiro e sustentar seus 

lucros ao longo do tempo. E-business 

Mahadevan 2000 Agrupamento dos fluxos organizacionais relacionados à criação de 
valor e à receita da organização. E-business 

Amit e Zott 2001 Conteúdo e estrutura elaborados para a criação de valor por meio da 
exploração das oportunidades do negócio. E-business 

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. 

E-business 

Magretta 2002 

Um modelo de negócio começa com percepções e motivações 
humanas e deve responder a questões como “quem é o cliente?” e 
“quais são os valores dos clientes?”. Além disso, deve responder às 
questões: “como fazer dinheiro em um negócio?” e “como entregar 
valor para o cliente e se apropriar de ganhos?”. 

Gestão/genérico 

Osterwalder 2004 
Representa a lógica do negócio de uma empresa em fazer dinheiro, 
bem como as conexões existentes entre os diferentes elementos que o 
compõem. 

Gestão/genérico 
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Autor Ano Definição de modelo de negócio Campo de 
estudo 

Rappa 2004 
É um método de fazer negócio. 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 receitas. 

E-business 

Morris,  
Schindehutte e 

Allen!
2005 

Conjunto integrado de decisões estratégicas, operacionais e 
econômicas orientadas à obtenção de vantagem competitiva 
sustentável. 

Gestão/genérico 

Shafer, Smith 
e Linder 2005 Lógica das escolhas estratégicas, da criação de valor, da rede de valor 

e da captura de valor. Gestão/genérico 

Voelpel et al. 2005 

Maneira de fazer negócio refletida na proposição de valor para o 
cliente e na configuração interna para criar o valor, baseada nas 
próprias capacidades internas ou em capacidades externas, sem deixar 
de satisfazer os múltiplos objetivos dos stakeholders. 

Gestão/genérico 

Aziz, 
Fitzsimmons e 

Douglas 
2008 

Identifica o que está sendo oferecido por uma empresa, quem são os 
principais clientes, como a empresa adquire e organiza seus recursos 
para atender aos clientes e como tudo isso será pago por meio do 
retorno de seus produtos e serviços. 

Gestão/genérico 

Plé, Lecocq e 
Angot 2008 

Refere-se às escolhas feitas por uma organização para gerar receita. 
Essas escolhas englobam recursos e competências para gerar valor, 
por meio de produtos e serviços operacionalizados pela empresa, 
interna ou externamente.  

Gestão/genérico 

Casadesus-
Masanell e 

Ricart 
2010 Lógica da firma e maneira como ela cria e entrega valor aos seus 

stakeholders. Gestão/genérico 

Doz e 
Kosonen 2010 

Conjunto de ferramentas estruturadas e relações operacionais entre a 
firma e seus clientes, fornecedores, sócios e stakeholders, bem como 
entre suas unidades e departamentos internos (funções, equipes e 
unidades operacionais). Trata-se de um modelo que define os limites 
da firma, a forma de criação de valor, como também a estrutura e 
governança interna. 

Gestão/genérico 

Teece 2010 
Articulação da lógica, dos dados e de outras evidências que suportam 
a proposição de valor para o cliente, a fim de a empresa entregar esse 
valor e assegurar uma vantagem competitiva sustentável no mercado. 

Gestão/genérico 

Demil e 
Lecocq 2010 Articulação entre as diferentes áreas de atividade de uma empresa, 

desenhadas para produzir valor para o cliente.  Gestão/genérico 

Osterwalder e 
Pigneur 2010 Lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma 

organização. Gestão/genérico 

Zott, Amit e 
Massa 2011 Maneira como uma empresa faz negócio, a partir de suas atividades, e 

como cria valor (não somente como captura valor). Gestão/genérico 

Picard 2011 

Conceitua a lógica do ambiente empresarial. Revela as competências 
da empresa, como cria valor por intermédio de seus produtos e 
serviços, quais ferramentas utiliza, como compromete seus 
requerimentos operacionais, como se relaciona com os clientes e 
sócios e como ganha dinheiro. 

E-business 

Nielsen e 
Lund 2012 

Descreve a coerência das escolhas estratégicas da empresa, as quais 
tornam possíveis o manuseio dos processos e as relações para criar 
valor nos seus níveis operacional, tático e estratégico. Trata-se, então, 
de uma plataforma que conecta os recursos, processos e fornecedores 
de um serviço, resultando em lucros de longo prazo para uma 
empresa. 

Gestão/genérico 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise do Quadro 14 evidencia e corrobora as explanações anteriormente fornecidas 

no que tange à existência de uma falta de consenso na definição do tema (COOMBES; 

NICHOLSON, 2013; MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005; NG; DING; YIP, 2013; 
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ZOTT; AMIT; MASSA, 2011), ora sendo abordado com ênfase em seus aspectos econômicos, 

ora com uma aproximação aos conceitos logísticos da cadeia de valor ou, até mesmo, 

assemelhando-se a conceitos de marketing, por envolver a entrega de um valor ao cliente.  

Observa-se, ainda, que os estudos mais antigos, datados do final da década de 1990 e 

início dos anos 2000, aproximam a conceituação de modelo de negócio com a tecnologia e 

internet, relacionando o tema essencialmente a empresas de e-business. Estudos mais recentes, 

por sua vez, desarticulam o tema desse setor e passam a abordá-lo de maneira mais genérica, 

aproximando-o do conceito de gestão e evidenciando os diversos elementos organizacionais, 

bem como a maneira como estes se conectam para criar e entregar um produto ao cliente e para 

trazer benefícios à organização. 

Independentemente das ópticas adotadas, identifica-se a existência de uma linha comum 

entre os diferentes autores listados: todos concordam que a conceituação de modelo de negócio 

estrutura-se essencialmente nos fundamentos da criação e captura de valor por parte da 

organização. Dessa forma, entende-se e caracteriza-se, nesta pesquisa, o modelo de negócio 

como a lógica de criar, entregar e capturar valor para a organização (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010; TEECE, 2010) a partir de uma plataforma que conecta os recursos, processos 

e fornecedores da empresa (NIELSEN E LUND, 2012; TEECE, 2010), podendo, então, ser 

utilizado para atender ao objetivo do presente estudo de compreender o processo de criação de 

valor a partir do capital intelectual da empresa. 

Com a definição clara do tema e o melhor entendimento de seus componentes e de seu 

recorte conceitual, voltam-se as atenções no presente estudo para a identificação e abordagem 

dos diferentes frameworks de modelo de negócio existentes na literatura. 

 

3.3.2 Frameworks de modelo de negócio 

 

Por meio deste tópico, provê-se de maneira cronológica uma introdução a cinco 

frameworks de modelo de negócio, que permitem descrever e entender a maneira como uma 

empresa encontra-se estruturada para trabalhar seu processo de criação de valor. 

Os frameworks a seguir apresentados foram cuidadosamente selecionados de acordo 

com sua relevância acadêmica nas pesquisas de modelo de negócio, bem como com o 

alinhamento ao objetivo do presente estudo de compreender o papel do capital intelectual no 

processo de criação de valor. Nesse contexto, busca-se salientar, por meio dos modelos 

apresentados, a conexão dos elementos organizacionais no processo de criação de valor, como 

também a característica inerente ao dinamismo, visando a começar a explorar as características 
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evolutivas de uma empresa, aqui importante por ser este um atributo intrínseco ao setor de SVA 

móvel. 

Os modelos de negócios analisados são: a) modelo de Hedman e Kalling; b) modelo 

Recursos, Competências, Organização e Valor proposto (RCOV); c) Customer-Integrated 

Business Model (CIBM); d) modelo de Johnson, Christensen e Kagermann; e e) business model 

canvas. 

 

a) Modelo de Hedman e Kalling 

Hedman e Kalling (2003) estruturaram um modelo alicerçado nas relações causais 

existentes entre os elementos organizacionais. Nessa óptica, o framework proposto é formado 

pelos seguintes componentes: a) clientes; b) competidores; c) ofertas (preço e custo); d) 

atividades e organização; e e) fatores de mercado e inputs de produção. 

O modelo integra os elementos organizacionais internos, visando à transformação de 

insumos retirados do mercado e direcionando-se à entrega de diferentes produtos transformados 

para ele, levando em consideração as diversas especificidades e necessidades dos clientes. Os 

autores pontuam que uma mesma empresa pode ter diferentes modelos de negócios, ou seja, 

diferentes maneiras de integrar os elementos organizacionais para realizar o atendimento das 

diferentes especificações dos clientes. Essas explicações encontram-se evidenciadas na Figura 4. 

 
Figura 4 – Modelo de Hedman e Kalling. 

!
Fonte: Adaptado de Hedman e Kalling (2003). 
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Este framework faz-se relevante para o presente estudo por abordar com clareza os 

diversos relacionamentos organizacionais no processo de criação de valor – principalmente no 

que tange às dimensões do capital intelectual –, aqui evidenciados por meio dos recursos humanos 

e organizacionais e relacionamento com os clientes. Observa-se, no entanto, que o modelo 

caracteriza-se essencialmente como um template estático, não abordando o dinamismo da 

longevidade temporal da firma, o que impossibilita a compreensão do processo evolutivo de seu 

modelo de negócio. 

 

b) Modelo RCOV 

O modelo RCOV foi estruturado por Lecocq, Demil e Warnier (2006) com base na 

abordagem penrosiana, argumentando estar o crescimento da firma intimamente relacionado com 

seus recursos, os elementos organizacionais e a competência de propor novos valores ao mercado. 

Na visão dos autores, essa abordagem, mesmo tendo sido escrita há mais de meio século, pode ser 

recomposta e aplicada ao conceito de modelo de negócio, visando a identificar as maneiras como 

uma organização opera e trabalha na geração de riquezas internas. 

Na concepção dos autores, o modelo encontra-se estruturado a partir de uma plataforma 

dinâmica e tem como objetivo central evidenciar a evolução do modelo de negócio da firma 

durante as diferentes fases e mudanças organizacionais. Esse dinamismo é representado pela 

interligação dos três componentes básicos que alicerçam o modelo: a) recursos e competências 

(RC); b) organização (O); e c) valor proposto (V), conforme evidenciado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Modelo RCOV. 

 
Fonte: Adaptado de Lecocq, Demil e Warnier (2006). 
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Diferentemente do modelo anterior, o modelo RCOV encontra relevância neste estudo 

por demonstrar o processo de criação de valor de maneira dinâmica, em consonância com a 

evolução proposta no objetivo desta pesquisa. Como ponto fraco, constata-se a ausência da 

abordagem de todos os elementos organizacionais inerentes a um modelo de negócio, 

principalmente no que tange ao cliente e demais componentes internos e externos que abarcam 

as dimensões do capital intelectual da empresa. 

 

c) CIBM 

O CIBM foi desenvolvido por Plé, Lecocq e Angot (2008) e encontra-se 

substancialmente alicerçado no modelo RCOV, por evidenciar que o modelo de negócio de uma 

organização representa a integração de seus recursos com seu ambiente organizacional na busca 

pela criação de valor. A diferença para o modelo anterior encontra-se na inclusão do 

consumidor como um elemento a ser considerado durante a busca pela geração de valor. 

Na visão de Plé,  Lecocq e Angot (2008), o modelo RCOV modificado e estruturado sob 

a óptica do CIBM permite tratar o cliente como um tipo específico de recurso, influenciando e 

sendo influenciado pela oferta e infraestrutura organizacional. O modelo desenvolvido pelos 

autores encontra-se evidenciado na Figura 6. 

 
Figura 6 – CIBM. 

 
Fonte: Adaptado de Plé, Lecocq e Angot (2008). 
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O CIBM encontra relevância no presente estudo por complementar o modelo anterior no 

que tange à presença do relacionamento com o cliente, mas, em consonância com ele, é julgado 

aqui incompleto por não abordar os demais elementos organizacionais subjacentes ao capital 

intelectual.  

 

d) Modelo de Johnson, Christensen e Kagermann 

O modelo de negócio de Johnson, Christensen e Kagermann (2008) representa uma 

plataforma integrada dos seguintes elementos organizacionais: a) processos-chave (processos 

operacionais e gerenciais, bem como as métricas, regras e normas organizacionais); b) recursos-

chave (pessoas e tecnologias atuando de maneira integrada para entregar a proposta de valor ao 

cliente e à empresa); c) fórmula do lucro (maneira como a empresa cria valor para si, ao mesmo 

tempo que proporciona valor para o cliente, por meio dos seguintes elementos: origem das 

receitas, estrutura de custos, margem de lucro e capital de giro); e d) proposição de valor ao 

cliente (entendimento das necessidades dos clientes, visando a delimitar as atividades internas 

em consonância com elas).  

Na proposição dos autores, esses quatro elementos devem atuar de maneira 

interdependente e interligada, visando à proposição e captura de valor conforme evidenciado na 

Figura 7.  
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Figura 7 – Modelo de Johnson, Christensen e Kagermann. 

!

Fonte: Adaptado de Johnson, Christensen e Kagermann (2008). 
 

O modelo de Johnson, Christensen e Kagermann (2008) faz-se relevante por abordar 

todos os elementos organizacionais e evidenciar a importância do relacionamento entre eles 

para o processo de criação de valor da empresa. Uma característica importante refere-se ao 

destaque fornecido ao quadrante de proposição de valor, trabalhando-o como um 
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direcionador do processo de criação de valor, que, por sua vez, é representado mediante a 

conexão dos processos e recursos-chave da empresa. Um ponto fraco do modelo para esta 

pesquisa diz respeito à abordagem das alianças, canais e parcerias organizacionais como um 

recurso interno da empresa, estando, assim, divergente das concepções anteriormente 

trabalhadas e substanciadas no entendimento de serem fatores externos ao ambiente 

organizacional. Diferentemente do modelo RCOV, constata-se que este modelo não evidencia o 

fator da longevidade temporal, aqui importante para a abordagem evolutiva do modelo de 

negócio no setor de SVA móvel.  

 

e) Business Model Canvas 

A estruturação do conceito do modelo canvas cobre as quatro principais áreas de um 

negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira, que, por sua vez, são compostas 

por nove dimensões organizacionais: a) segmentos de clientes; b) relacionamento com o cliente; 

c) canais de distribuição; d) propostas de valor; e) recursos-chave; f) atividades-chave; g) 

parcerias-chave; h) fontes de renda; e i) estrutura de custo, conforme abordado anteriormente no 

Quadro 13 do presente estudo. 

Com essa segmentação, Osterwalder e Pigneur (2010) dividiram o canvas de forma 

simétrica por meio da lógica – caracterizada pela eficiência dos processos, atividades e 

estruturas internas para a concepção do valor – e do emocional da empresa – caracterizado por 

parcerias, canais de distribuição e relacionamentos para entregar esse valor aos clientes –, 

conforme demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Business model canvas. 

!
Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010). 
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Diferentemente dos anteriores, considera-se o modelo canvas o mais completo dos 

modelos analisados na teoria de modelo de negócio, por abordar de maneira detalhada o 

relacionamento de todos os componentes organizacionais internos e externos presentes nas 

dimensões do capital intelectual, bem como por evidenciar como estas se relacionam para criar 

e capturar o valor proposto pela organização. Nota-se, no entanto, que o modelo sugerido por 

Osterwalder e Pigneur (2010) falha em relação às concepções do presente estudo, por não 

abordar essas relações de maneira dinâmica e sob o viés da longevidade temporal, aqui sugerida 

para analisar o modelo de negócio de uma empresa no setor de SVA móvel. 

Outra característica relevante do modelo proposto pelos autores refere-se, assim como 

feito por Johnson, Christensen e Kagermann (2008), à centralização da proposta de valor como 

um elemento direcionador do processo de criação de valor da firma, bem como do processo de 

entrega desse valor para o cliente final. Nesse aspecto, Osterwalder e Pigneur (2010) 

apresentam uma lista, tal como caracterizado no Quadro 15, das possíveis propostas de valor 

que podem orientar os negócios das empresas. 

 
Quadro 15 – Exemplos de proposta de valor. 

Proposta de valor Definição 

Novidade Satisfação de um conjunto completamente novo de necessidades, que os clientes 
anteriormente sequer percebiam ter, dada a carência de ofertas similares. 

Desempenho Melhoria do funcionamento de produtos e serviços. 

Personalização Adequação de produtos e serviços às necessidades específicas de clientes 
individuais ou segmento de clientes. 

Auxílio ao cliente Criação de valor ao ajudar um cliente a executar certos serviços. 
Design Concepção do produto com desenho e elementos visuais diferenciados. 

Marca Criação de valor por meio da marca, permitindo ao cliente usar e exibir uma marca 
específica como status de reconhecimento. 

Preço Oferta de valores similares aos do concorrente por um preço menor. 
Redução de custo Geração de valor por meio de ajuda aos clientes na redução de custos. 
Redução de risco Geração de valor por meio de ajuda aos clientes na redução de riscos. 

Acessibilidade Tornar produtos e serviços mais acessíveis aos clientes. Pode vir da inovação de 
modelos de negócio, novas tecnologias ou uma combinação de ambos. 

Conveniência/ usabilidade Deixar os produtos mais convenientes ou fáceis de utilizar pode criar valor 
substancial. 

Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010). 
 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), as propostas de valor caracterizadas no Quadro 

15 criam valor para uma empresa e posteriormente aos seus clientes a partir da combinação de 

elementos organizacionais, que juntos atendem às necessidades do mercado. Para os autores, tal 

combinação pode caracterizar a tipologia do modelo de negócio da empresa, conforme os tipos 

apresentados a seguir: a) modelo de negócio cauda longa (trata-se de um modelo com elevada 
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quantidade de produtos: concentra-se em oferecer um grande número de produtos de nicho, 

cada um deles com vendas relativamente infrequentes); b) modelo de negócio grátis (oferta de 

produtos grátis, em que clientes não pagantes são financiados de outra maneira); c) modelo de 

negócio multilateral (atende a dois ou mais grupos distintos, porém interdependentes, de 

clientes); e d) modelo de negócio desagregado (negócio segmentado em três áreas: negócios de 

relacionamento com o cliente, negócios de inovação de produto e negócios de infraestrutura; 

trata-se do atual modelo de negócio adotado pelas empresas de telecomunicações e discutido na 

seção 2 do presente estudo). 

Pode-se constatar, assim, que os templates abordados neste tópico atuam de maneira 

complementar e são, em sua totalidade, importantes para a condução do presente estudo, uma 

vez que abordam e operacionalizam de forma prática os diversos relacionamentos existentes 

entre os elementos organizacionais (incluindo os elementos do capital intelectual) no processo 

de criação de valor organizacional. É notável, no entanto, que os frameworks da teoria de 

modelo de negócio não são essencialmente completos no que tange à abordagem de todos 

os elementos organizacionais e à execução dinâmica e temporal de maneira simultânea. 

Essas características evolutivas serão abordadas nos tópicos finais desta seção. Neste momento, 

foca-se em aproximar a teoria de modelo de negócio das teorias de valor e capital intelectual, 

utilizando-a como uma possível maneira de preencher as lacunas apresentadas neste estudo. 

 

3.3.3 Modelo de negócio e processo de criação de valor 

 

A revisão da literatura de valor pontua que ainda é pequeno o número de pesquisas que 

examinam e conseguem explicar como de fato o valor é produzido, entregue, consumido e, 

finalmente, percebido pela organização (LINDGREEN; WYNSTRA, 2005). Para Nielsen e 

Lund (2012), isso ocorre porque o foco das pesquisas encontra-se substancialmente orientado a 

analisar o valor criado, em detrimento de compreender o processo de criação de valor 

organizacional propriamente dito. Trata-se do que os autores caracterizam como a necessidade 

de analisar o valor por meio do processo de value creating e não mais do value created. Em 

consonância com o exposto, busca-se utilizar a teoria de modelo de negócio para 

operacionalizar o processo de criação de valor organizacional, empregando-a como uma 

possível instrumentalização para o preenchimento das lacunas teóricas relatadas.  

Para evidenciar a convergência das duas teorias, recorre-se aqui às concepções de Amit 

e Zott (2001), que relacionam o modelo de negócio de uma empresa ao seu processo de criação 

de valor e, dessa forma, abordam o tema de acordo com a visão do value creating, caracterizada 
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por Nielsen e Lund (2012). A escolha dos autores para promover essa aproximação é aqui 

justificada pelo fato de abordarem a conversação das duas teorias no setor de tecnologia e e-

business, o que de certa forma se aproxima das características do setor de SVA móvel, foco de 

análise deste estudo. 

Conforme observado na Figura 9, o modelo dos autores estrutura um sistema de 

atividades organizacionais interligadas para trabalhar a compreensão do processo de criação de 

valor para a empresa. Nessa visão, é a conexão das ações executadas interna e externamente, 

por meio do relacionamento com parceiros, clientes, fornecedores e outros elementos, que 

define o processo de criação de valor para a empresa. No framework proposto, constata-se que 

tais ações, assim como os recursos, atividades, estrutura e relacionamentos organizacionais, 

encontram-se substancialmente agrupadas em quatro drivers de valor – eficiência, novidade, 

complementaridade e apropriação –, que movimentam o seu processo de criação. 

 

Figura 9 – Modelo de negócio e processo de criação de valor. 

 
Fonte: Adaptado de Amit e Zott (2001). 

 

Em um estudo mais contemporâneo, Zott e Amit (2009) apontam que interligar o 

conceito de modelo de negócio ao sistema de atividades proposto consiste em analisar o 

valor sob o aspecto de seu processo de criação, adotando uma visão global e integrada, em 

vez de concentrar-se unicamente na análise das partes. Trata-se, para os autores, de olhar para a 
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floresta como um todo, em detrimento de focar somente as árvores. Nessa visão, os autores 

definem o sistema de atividade como um framework que destaca o modelo de negócio como 

uma chave para a gestão organizacional, fornecendo elementos de conteúdo e estrutura que 

auxiliam no entendimento de quais atividades devem ser desenvolvidas e como elas devem ser 

interligadas e faseadas no ambiente organizacional.  

A partir dessas conceituações, os autores estruturam um sistema que vai ao encontro das 

definições anteriormente abordadas, que apontam ser a inter-relação dos elementos 

organizacionais a chave responsável por definir o processo de criação de valor na empresa 

(BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 2012; NIELSEN; LUND, 

2012), auxiliando, assim, o presente estudo no preenchimento das lacunas evidenciadas no 

início deste tópico. 

Com um maior entendimento sobre a convergência das duas teorias, evolui-se o presente 

estudo para o tópico seguinte, em que se passa a analisar a aproximação do modelo de negócio 

com a teoria de capital intelectual. 

 

3.3.4 Modelo de negócio e capital intelectual 

 

Como já destacado, os autores contemporâneos que estudam o capital intelectual 

(DEMARTINI; PAOLONI, 2013; DUMAY; GARANINA, 2013; EDVINSSON, 2013; 

GIULIANI, 2013; YU; HUMPHREYS, 2013) concordam que ainda é pequeno o número de 

pesquisas que abordam o tema sob uma óptica dinâmica e prática e que exploram as maneiras 

como pode ser utilizado para melhorar o desempenho organizacional e gerar vantagem 

competitiva à firma. Nesse contexto, o presente estudo encontra relevância na abordagem do 

tema por trabalhar o capital intelectual sob a óptica da praticidade, aqui substanciada na teoria 

de modelo de negócio. Entende-se, assim, que o modelo de negócio pode contribuir com o 

preenchimento da lacuna apresentada na teoria de capital intelectual, por considerar em sua 

definição todos os seus componentes e dimensões, de maneira integrada e orientada ao processo 

de criação de valor e melhoria do desempenho da firma. 

Visando a melhor evidenciar e identificar a convergência das duas teorias, estruturou-se 

o Quadro 16, abordando o cruzamento dos componentes das dimensões humana, organizacional 

e relacional, inerentes ao capital intelectual, com os componentes trabalhados pelos frameworks 

de modelo de negócio.  

 
!  
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Quadro 16 – Relação entre o modelo de negócio e as dimensões do capital intelectual. 

 Framework Capital humano Capital relacional Capital estrutural 
Modelo de 
Hedman e 

Kalling 
Recursos humanos. 

Relações com fornecedores, 
relações com clientes e 
relações com competidores. 

Recursos físicos, recursos 
organizacionais e atividades 
internas. 

Modelo RCOV Recursos e competências. Fatores organizacionais 
externos. 

Fatores organizacionais 
internos. 

CIBM Recursos e competências. Relacionamento com o cliente 
e oferta do produto. Atividades organizacionais. 

Modelo de 
Johnson, 

Christensen e 
Kagermann 

Pessoas. 

Canais, relacionamento com 
parceiros, relacionamento 
oriundo de alianças, 
relacionamento com clientes e 
marca. 

Tecnologia, equipamentos, 
informação, processos, regras 
e normas. 

Business Model 
Canvas Recursos-chave. 

Segmento de clientes, 
relacionamento com clientes, 
canais e relacionamento 
oriundo de alianças. 

Atividades-chave. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise do Quadro 16 permite inferir que a teoria de modelo de negócio abrange em 

sua totalidade as dimensões do capital intelectual e evidencia a maneira como elas podem ser 

interligadas e orientadas ao processo de criação de valor da empresa. Nesse sentido, conclui-se 

estarem as dimensões humana, estrutural e relacional essencialmente integradas a três 

macrodimensões de modelo de negócio, aqui caracterizadas, respectivamente, como: a) 

recursos-chave; b) atividades-chave; e c) relacionamento externo, posteriormente abordadas no 

modelo conceitual desenvolvido no presente estudo. 

Observa-se, ainda, que a teoria de modelo de negócio vai além, uma vez que permite 

também compreender a maneira como tais elementos atuam no processo de captura financeira 

do valor, o que está relacionado ao que Pitelis (2009) caracteriza como apropriação de valor 

substanciada na inimitabilidade dos recursos internos. Entretanto, por entender não ser este o 

foco da pesquisa, limita-se aqui, em consonância com o que já foi abordado, a utilizar a teoria 

de modelo de negócio apenas para evidenciar a operacionalização do processo de criação do 

valor organizacional, que, por sua vez, é seguido da sua entrega ao cliente e da captura de 

retorno para a empresa, não abordando, assim, a técnica de apropriação de valor relatada 

anteriormente. 

Ademais, constata-se que os frameworks de modelo de negócio são essencialmente 

estáticos e não abrangem de maneira simultânea a longevidade temporal atrelada à 

abordagem de todos os elementos do capital intelectual. O modelo RCOV, por exemplo, 

apresenta em sua essência o dinamismo organizacional, mas falha, sob a perspectiva deste 
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estudo, ao não detalhar e evidenciar elementos importantes que definem o capital relacional da 

empresa. Já os demais modelos possuem uma íntima relação com os componentes do capital 

intelectual, mas não evidenciam em seu conceito o processo evolutivo da empresa sob aspectos 

de passado, presente e futuro. 

Para suprir essa lacuna, avança-se este estudo para o próximo tópico deste referencial 

teórico, visando a trabalhar a abordagem processual sob a óptica da estratégia como prática, 

entendendo ser esta um fio condutor capaz de fornecer uma visão evolutiva à teoria de modelo 

de negócio e ao processo de criação de valor organizacional. 

 

3.4 Abordagem processual, estratégia como prática e modelo de negócio 

 

Para Whittington (2007), pensar na estratégia como prática consiste em adotar uma 

visão pragmática da empresa, orientando-se ao entendimento de como seus elementos e 

indivíduos interagem no ambiente organizacional. Trata-se do que Bulgacov, Souza, Prohmann, 

Coser e Baraniuk (2007) caracterizam como o entendimento de “como” a estratégia é 

implementada no ambiente interno da firma, ou seja, do processo estratégico e de como as 

ações são realizadas para a sua implementação.  

Tais considerações assemelham-se com os postulados de Jarzabkowski (2004), que aponta 

ser a estratégia como prática uma atividade contínua presente em todos os membros da empresa, 

estando, nas concepções de Whittington (2006), fortemente inserida na rotina de todos os 

funcionários da firma e no inter-relacionamento de suas práticas individuais. Acredita-se, assim, 

em consonância com os postulados dos autores supracitados, ser a estratégia como prática um 

movimento aplicado a todos os níveis organizacionais, que, juntos, interagem a fim de moldar as 

concepções estratégicas da empresa, de acordo com as demandas e evoluções do mercado de 

maneira dinâmica. Trata-se de uma visão estratégica operacional, que se aproxima do conceito de 

modelo de negócio abordado nos postulados de Casadesus-Masanell e Ricart (2010), permitindo 

inferir ser a teoria de modelo de negócio suscetível de fornecer essa visão prática à 

abordagem da estratégia, uma vez que assegura o entendimento, em nível operacional, de como 

os diversos elementos organizacionais interagem entre si para gerar valor à firma. 

Em complemento a essa visão interconectada dos elementos, Geiger (2009) pontua que a 

estratégia como prática consiste também em abordar a mudança organizacional e, dessa forma, 

compreender a maneira como os elementos da firma atuam nessa evolução, o que, para o autor, 

equivale a pensar a estratégia pelo que chamou “perspectiva de processos” ou pelo que Dias e 

Becker (2010) caracterizam como “abordagem histórico-longitudinal”. Pensar por essa 
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perspectiva refere-se, para Langley (2007), a considerar os diferentes fenômenos organizacionais 

de maneira dinâmica sob a óptica do movimento, da mudança e da evolução temporal. Trata-se, 

ainda, de entender como e por que os acontecimentos, as pessoas, as organizações, as estratégias e 

os ambientes mudam, agem e evoluem ao longo do tempo (PETTIGREW, 1992), bem como 

compreender a maneira como se constituem, definem-se, reproduzem-se e adaptam-se sob uma 

abordagem sequencial contínua (TSOUKAS; CHIA, 2002). 

As definições apresentadas permitem inferir que a abordagem de processos, 

substancialmente enraizada nas consignações da estratégia como prática, consiste em abordar a 

integração dos diversos elementos organizacionais e considerá-los sob aspectos evolutivos, 

mutatórios e dinâmicos. Essas características ficam melhores evidenciadas quando analisadas 

sob a óptica de Van de Ven (1992), que aponta ser a abordagem de processo composta por três 

constructos: a) a inter-relação dos elementos organizacionais; b) as ações praticadas pelos 

indivíduos ou organizações; e c) a sequência de eventos que descrevem como as coisas mudam 

ao longo do tempo. 

Para facilitar a visualização dessa abordagem, utilizam-se aqui as definições de Mohr 

(1982), que faz uma distinção entre o que caracterizou como “teoria processual” e “teoria de 

variâncias”. Para o autor, a última assemelha-se a um fenômeno de meras relações existentes 

entre diferentes variáveis, visando a estabelecer uma dependência causal entre elas. Já na teoria 

processual, aqui discutida, o autor aponta que o foco recai sobre uma sequência de eventos que 

levam a um determinado resultado sob uma óptica de interações e temporalidade, promovendo 

mudanças estratégicas na empresa a partir de suas diferentes atividades e escolhas adotadas ao 

longo do tempo, conforme pode ser verificado na Figura 10. 

 
Figura 10 – Abordagem processual. 

!
 Fonte: Adaptado de Mohr (1982). 
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70 
!

!

Por entender estar a estratégia organizacional alicerçada no modelo de negócio, 

conforme evidenciado nos postulados de Casadesus-Masanell e Ricart (2010), busca-se aqui 

utilizar a teoria de processos de Mohr (1982) para abordar a evolução do modelo de negócio da 

empresa, substituindo, assim, na Figura 10 o que o autor caracteriza como estratégias 1 e 2 por 

modelos de negócio 1 e 2, possibilitando identificar e analisar os diversos elementos, eventos, 

atividades e escolhas organizacionais existentes no processo de mudança do modelo de negócio 

ao longo do tempo. 

Considerando os aspectos supracitados, observa-se, ainda, que a perspectiva de 

processos justifica-se 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; KAKABADSE, 2007). Infere-se portanto, ser essa perspectiva 

capaz de fornecer insumos para a compreensão do crescimento da firma, evidenciando se ela 

atuou de maneira ativa (promovendo a mudança) ou passiva (controlando as mudanças 

advindas do ambiente) (CHANDLER, 1977), bem como dos aspectos de crescimento da firma 

(CHANDLER, 1990) que auxiliaram nesse processo de desenvolvimento: a) associação 

horizontal entre empresas do mesmo setor; b) integração vertical entre empresas da mesma 

cadeia de valor; c) expansão geográfica; e d) inclusão de novos produtos ao portfólio da 

empresa. 

Nesse sentido, Fleck (2009) descreve cinco desafios organizacionais presentes no 

contexto evolutivo das empresas, que permitem compreender sua evolução em seus contextos 

históricos e auxiliam no entendimento do sucesso ou do fracasso organizacional, como segue: a) 

empreendedorismo; b) navegação no ambiente dinâmico; c) gerenciamento de diversidades; d) 

gerenciamento dos recursos humanos; e e) gerenciamento de complexidades. O Quadro 17 

auxilia na compreensão de cada um dos desafios organizacionais elencados pela autora. 

 
Quadro 17 – Desafios organizacionais presentes no contexto evolutivo das empresas. 

Desafio organizacional Definição 

Empreendedorismo 
Promoção do empreendedorismo continuado, mantendo o 
mecanismo de criação de valor da empresa, ao mesmo tempo que 
previne a exposição da organização ao risco da mudança. 

Navegação no ambiente dinâmico 
Relacionamento com os múltiplos personagens que interagem 
com a organização, a fim de garantir a captura de valor e a 
legitimidade organizacional. 

Gerenciamento de diversidades Manutenção da integridade da firma frente ao aumento dos 
conflitos e rivalidade organizacional. 
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Desafio organizacional Definição 

Gerenciamento dos recursos humanos Gerenciamento de pessoas, assegurando formação, qualificação, 
retenção e desenvolvimento dos recursos humanos. 

Gerenciamento de complexidades 
Gerenciamento e solução dos problemas complexos, a fim de 
evitar riscos para a existência organizacional. Tal desafio permeia 
os outros quatro desafios. 

Fonte: Adaptado de Fleck (2009). 
 

As observações de Fleck (2009) são importantes para o presente estudo, uma vez que 

abarcam, por meio dos cinco desafios vivenciados no contexto evolutivo das organizações, 

muitos dos elementos aqui abordados e discorridos, principalmente no que tange às dimensões 

do capital intelectual, mediante a abordagem dos recursos humanos e relacionamentos externos, 

orientados, por sua vez, ao processo de criação e captura de valor organizacional (mediante 

abordagem do empreendedorismo e dinamismo do ambiente). 

Dessa forma, a abordagem da perspectiva de processos, substancialmente enraizada na 

estratégia como prática, encontra relevância no presente estudo por permitir entender os 

fatores e eventos relacionados ao processo evolutivo da empresa, bem como fornecer 

dinamismo e evolução temporal à teoria de modelo de negócio, o que possibilita o 

atendimento do objetivo desta pesquisa de compreender o papel do capital intelectual no 

processo de criação de valor ao longo das diferentes fases da evolução do modelo de negócio de 

uma empresa de SVA móvel. 

Tendo, então, clareza sobre o tema e considerando todo o referencial teórico aqui 

analisado, evolui-se o estudo para o próximo tópico desta seção, objetivando sintetizar todas as 

lacunas de conhecimento identificadas, bem como apresentar a contribuição desta pesquisa para 

a sua tratativa. 

 

3.5 Síntese e tratativa das lacunas identificadas 

 

A condução e o delineamento do referencial teórico deste estudo perpassam a 

abordagem de quatro temas: a) valor; b) capital intelectual; c) modelo de negócio; e d) 

abordagem processual alicerçada na estratégia como prática. Busca-se, nesta seção, trabalhar os 

temas de maneira integrada, sob aspectos da evolução de seus conceitos e por meio de uma 

abordagem prática e contemporânea que evidencie ao leitor as lacunas de pesquisas existentes 

na literatura, bem como o auxílio pretendido por este estudo para o seu preenchimento. O 

Quadro 18 foi estruturado com o objetivo de sintetizar as lacunas e contribuições aqui 

trabalhadas. 
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Quadro 18 – Síntese e tratativa das lacunas identificadas. 

Tema Lacuna identificada Preenchimento da lacuna/ 
relevância da pesquisa 

Referencial teórico 
central 

SVA 

• Setor de SVA em 
extrema evolução e com 
baixo número de 
pesquisas empíricas que 
abordam o processo de 
criação de valor de suas 
empresas, a ponto de 
compreender a maneira 
como as mesmas 
impactam no modelo de 
negócio das operadoras 
móveis. 

• Analisar o processo de 
criação de valor das 
empresas de SVA ao longo 
das diferentes fases 
evolutivas do setor. 

• Bettencourt et al. 
(2002). 

• Churchill e Peter 
(2000). 

• E-BIT (2013). 
• Acision (2013). 
• Miles, Kastrinos e 

Bilderbeek (1995). 
• Osterwalder e Pigneur 

(2010). 
• Picard (2011). 
• Rust e Kannan (2003). 
• Timmers (1998). 

Valor 

• Pesquisas de valor 
centram suas atenções 
na análise do valor 
criado (value created), 
visando a quantificá-lo e 
mensurá-lo, em 
detrimento de focar seu 
processo de criação no 
ambiente organizacional 
(value creating). 

• Pesquisas tendem a 
desconsiderar os ativos 
intangíveis nas análises 
relacionadas ao valor.  

• Analisar o processo de 
criação de valor nas 
empresas a partir da 
interligação de seus 
elementos organizacionais, 
em detrimento de trabalhar 
o tema sob a óptica da 
análise do valor criado. 

• Analisar a participação do 
ativo intangível no processo 
de criação de valor 
organizacional, a partir do 
recorte conceitual 
estabelecido na teoria do 
capital intelectual. 

• Amit e Zott (2001). 
• Barney (1991). 
• Boulton, Libert e 

Samek (1997, 2000). 
• Ito et al. (2012). 
• Lindgreen et al (2012). 
• Lindgreen e Wynstra 

(2005). 
• Nielsen e Lund (2012). 
• Zott e Amit (2009). 

Capital 
intelectual 

• Pesquisas 
contemporâneas 
apontam que é 
necessário focar estudos 
que analisem o capital 
intelectual de maneira 
prática e dinâmica, 
entendendo como seus 
elementos aumentam o 
desempenho das 
organizações. 

• Utilizar a teoria de modelo 
de negócio para fornecer 
uma abordagem prática ao 
tema, permitindo conectar 
as dimensões humana, 
estrutural e relacional do 
capital intelectual e 
entender como essa conexão 
promove a criação de valor 
na empresa. 

• Bontis (1998). 
• Demartini e Paoloni 

(2013). 
• Dumay e Garanina 

(2013). 
• Edvinsson (2013). 
• Giuliani (2013). 
• Grimaldi, Cricelli e 

Rogo (2013). 
• Guthrie, Ricceri e 

Dumay (2012). 
• Nielsen e Lund (2013). 
• Stewart (1998). 
• Yu e Humphreys 

(2013). 

Modelo de 
negócio 

• A teoria de modelo de 
negócio é 
essencialmente estática, 
não abordando em seu 
contexto a evolução das 
empresas e as mudanças 
existentes nesse 
processo evolutivo. 

• Utilizar a abordagem 
processual alicerçada na 
estratégia como prática para 
fornecer dinamismo e 
longevidade temporal à 
teoria de modelo de 
negócio. 

• Amit e Zott (2001). 
• Casadesus-Masanell e 

Ricart (2010). 
• Hedman e Kalling 

(2003). 
• Johnson, Christensen e 

Kagermann (2008). 
• Lecocq, Demil e 

Warnier (2006). 
• Morris, Schindehutte e 

Allen (2005). 
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Tema Lacuna identificada Preenchimento da lacuna/ 
relevância da pesquisa 

Referencial teórico 
central 

• Nielsen e Lund (2012). 
• Osterwalder e Pigneur 

(2010). 
• Plé, Lecocq e Angot 

(2008). 
• Teece (2010). 
• Zott e Amit (2009). 

Teoria 
como 

prática e 
abordagem 
processual 

• A teoria da estratégia 
como prática não aponta 
um método capaz de 
operacionalizar essa 
praticidade na estratégia 
organizacional. 

• Utilizar a teoria de modelo 
de negócio para 
operacionalizar a estratégia 
como prática. 

• Utilizar a abordagem 
processual como fio 
condutor de toda a pesquisa, 
promovendo, inclusive, uma 
conversação teórico-
empírica neste estudo, ao 
abordar o tema na seção de 
procedimentos 
metodológicos. 

• Bulgacov et al. (2007). 
• Dias e Becker (2010). 
• Geiger (2009). 
• Langley (1999, 2007). 
• Mohr (1982). 
• Pettigrew (1992). 
• Tsoukas e Chia 

(2002). 
• Van de Ven (1992, 

2007). 
• Whittington (2007). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O Quadro 18 evidencia a existência de seis lacunas centrais, segmentadas entre os 

campos teórico e empírico. Pode-se observar, por intermédio dele, que as teorias são aqui 

trabalhadas visando a estabelecer a complementaridade e conexão dos temas, objetivando o 

preenchimento das lacunas identificadas, o que fica também evidenciado mediante a análise do 

referencial teórico central, em que se constata a existência de muitos autores utilizados para a 

abordagem de mais de um tema simultaneamente.  

Essa complementaridade e conexão dos temas volta, então, a ser trabalhada no último 

tópico desta seção, que tem como objetivo apresentar o modelo conceitual aqui estruturado para 

ser aplicado nas análises empíricas dos setor de SVA móvel. 

 

3.6 Modelo conceitual 

 

Em consonância com as lacunas teóricas apresentadas, bem como por visar a estabelecer 

uma instrumentalização que auxilie a abordagem do caso empírico trabalhado no presente 

estudo, estrutura-se este tópico para apresentar o modelo conceitual aqui sugerido, que visa a 

atender aos objetivos centrais e específicos desta pesquisa e busca substancialmente evidenciar 

o processo de criação de valor por meio da conexão das dimensões do capital intelectual, ao 

longo das diferentes fases da evolução do modelo de negócio de uma empresa de SVA móvel. 
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Como se pode observar na Figura 11, as dimensões humana, estrutural e relacional do 

capital intelectual encontram-se respectivamente integradas às macrodimensões de “recursos-

chave”, “atividades-chave” e “relacionamento externo”, oriundas da teoria de modelo de 

negócio. Essa integração permite um detalhamento de cada uma das macrodimensões, de 

acordo com os componentes presentes em cada dimensão do capital intelectual. Dessa forma, 

em consonância com a teoria do capital intelectual e com o que foi abordado anteriormente, as 

dimensões encontram-se caracterizadas da seguinte maneira: a) dimensão humana 

(competência, habilidade, conhecimento, experiência, educação, treinamento, aprendizagem, 

espírito empreendedor, liderança, compromisso, motivação, lealdade, flexibilidade, criatividade, 

mutabilidade, habilidades proativas e inteligência emocional); b) dimensão estrutural 

(processos, estrutura, cultura, procedimentos, estratégia, objetivos, visão, conhecimento 

codificado, conhecimento organizacional, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, sistemas de 

informação, banco de dados, comunicação, tecnologia e documentação); e c) dimensão 

relacional (satisfação, retenção e lealdade do cliente, relacionamento com alianças, 

licenciamentos e franqueados, canais de distribuição, relacionamento com investidores e 

acionistas, confiança, reputação e percepção da marca e imagem e relações regulatórias). 

A inter-relação das macrodimensões do modelo de negócio e, consequentemente, das 

dimensões do capital intelectual descritas permite visualizar, sob uma perspectiva de fluxo e 

interconexão, o processo de criação de valor da empresa. Em um primeiro momento, observa-se 

o conceito da proposta de valor (etapa 1), caracterizado como um elemento disparador (input) 

do processo de criação de valor da empresa. Trata-se do que a teoria de modelo de negócio 

caracteriza como um driver que permite à organização compreender quais elementos devem ser 

combinados a fim de assegurar a criação de valor à empresa e ao cliente, podendo referir-se a 

mais de uma proposta de valor por modelo de negócio. Em seguida, identifica-se a 

caracterização do processo de criação de valor propriamente dito, representado pela 

interconexão das dimensões do capital intelectual e, consequentemente, das macrodimensões do 

modelo de negócio da empresa (etapa 2). Subsequentemente, observa-se, como um resultado 

(output) do processo de criação de valor, as três etapas inerentes à conceituação de modelo 

de negócio: a) os valores criados para a empresa; b) os valores entregues ao cliente; e c) os 

valores organizacionais capturados (etapas 3, 4 e 5, respectivamente). Trata-se de considerar o 

“valor criado para a empresa” um atributo dos recursos da firma e direcioná-lo ao que aqui 

ficou caracterizado como “criação do valor de uso” (valor entregue ao cliente) e “captura do 

valor de troca” (valor organizacional capturado), a partir da comercialização de produtos e 

serviços no mercado. Por fim, ressalta-se a característica dinâmica desse modelo (etapa 6), 
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exprimindo o conceito de evolução e longevidade temporal, que viabiliza analisar a organização 

sob os aspectos das mudanças ocorridas em seu modelo de negócio. 

 
Figura 11 – Modelo conceitual. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Com esse modelo, pode-se destacar a integração de todas as teorias abordadas neste 

estudo. Constata-se estarem as dimensões do capital intelectual (BONTIS, 1998; BROOKING, 

1996; EDVINSSON; MALONE, 1998; ROSS et al., 1997; SVEIBY, 1998) relacionadas com 

as macrodimensões oriundas da teoria de modelo de negócio (HEDMAN; KALLING, 2003; 

JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; LECOCQ; DEMIL; WARNIER, 2006; 

PLÉ; LECOCQ; ANGOT, 2008; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), atuando no processo de 

criação de valor sob a óptica da conexão dos elementos organizacionais (BOULTON; LIBERT; 

SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 2012; NIELSEN; LUND, 2012), e da abordagem 

processual (LANGLEY, 2007; MOHR, 1982; PETTIGREW, 1992; TSOUKAS; CHIA, 2002; 
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VAN DE VEN, 1992), que, por sua vez, fornece a possibilidade de avaliar esse fenômeno sob 

aspectos da mudança e da longevidade temporal. Como input e resultado desse processo, ficam 

evidenciados todos os elementos inerentes à conceituação de modelo de negócio, o input 

relacionado à proposição de valor (JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010) e o resultado relacionado ao valor criado e capturado pela 

empresa, bem como o valor entregue ao cliente (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; TEECE, 

2010). 

Em consonância com as teorias aqui referenciadas, bem como com o modelo conceitual 

estruturado, evolui-se o presente estudo para a seção quatro, em que se passa a abordar as 

diretrizes metodológicas que conduziram a aplicação e análise do modelo em campo empírico.  
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 

Tem-se como objetivo, nesta seção, evidenciar as diretrizes metodológicas utilizadas no 

presente estudo. Busca-se estabelecer uma conversação teórico-empírica nesta pesquisa, 

caracterizando o referencial metodológico de acordo com as recomendações fornecidas pela 

perspectiva de processos (LANGLEY, 2007; MOHR, 1982; PETTIGREW, 1992; TSOUKAS; 

CHIA, 2002; VAN DE VEN, 1992, 2007). 

Em relação ao exposto e objetivando assegurar os princípios de qualidade do referencial 

metodológico, principalmente no que tange à estratégia de estudo aqui adotada, estruturou-se 

um protocolo de pesquisa (Apêndice A), perpassando aspectos que assegurem maior validade 

e confiabilidade dos dados coletados e analisados (DONAIRE, 1997; GIBBERT; RUIGROK, 

2010). 

Nesse contexto, estrutura-se a presente seção com os seguintes tópicos: a) paradigma e 

método de pesquisa; b) tipo de pesquisa; c) estratégia de pesquisa; d) sujeito de pesquisa; e) 

instrumentos de coleta de dados; f) tratamento e análise dos dados; e g) qualidade: 

confiabilidade e validade do procedimento metodológico. 

 

4.1 Paradigma e método de pesquisa 

 

O presente estudo foi estruturado sob um viés paradigmático-interpretativo, que, para 

Gephart (1999), se resume em compreender as definições sociais de uma determinada situação, 

caracterizando-se pelo entendimento de um processo como um todo, em detrimento de basear-

se em medições e comprovações de variáveis e hipóteses previamente estabelecidas. Trata-se do 

que Guba e Lincoln (1994) definem como uma óptica subjetiva que prima pela proximidade do 

sujeito de pesquisa na busca por compreender sua realidade e ampliar o conhecimento teórico 

do tema analisado. 

Com base nas inferências dos autores, utilizou-se neste estudo o método de pesquisa 

qualitativo, que, para Merriam (1998), consiste em um conceito “guarda-chuva” que abrange 

diversas técnicas interpretativas de investigação, auxiliando no entendimento e explicação de 

um fenômeno social, com a menor ruptura possível com o ambiente natural. Refere-se ao que 

Creswell (2010) caracteriza como um método fundamentalmente baseado na interpretação de 

dados mediante a utilização de uma lente pessoal. Para Richardson (2007), por sua vez, o 
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método qualitativo pode ser visto como um meio de entender a natureza de um fenômeno social 

sem a utilização de um método estatístico baseado em ferramentas de mensuração. 

Buscando contextualizar o método qualitativo com a abordagem processual aqui 

adotada, identifica-se ser esse método uma abordagem “rica em vida”, capaz de fornecer a 

compreensão dos processos de mudanças de uma empresa (VAN DE VEN, 2007). Trata-se do 

que Langley (2007) caracteriza como um procedimento atraente por fornecer uma riqueza de 

detalhes do processo evolutivo. Para Bulgacov et al. (2007), a pesquisa qualitativa caracteriza-

se como um processo dinâmico e evolutivo orientado essencialmente à produção de resultados 

multidimensionais, complexos e holísticos de uma determinada realidade. 

Nesse sentido, considerando a abordagem de processos adotada neste estudo, a pesquisa 

qualitativa fez-se relevante por permitir analisar de maneira dinâmica e evolutiva os fenômenos 

existentes no cenário de mudanças vivenciado pelo setor de SVA móvel.  

 

4.2 Tipo de pesquisa 

 

A tipologia do presente estudo caracteriza-se como descritiva e exploratória, uma vez 

que ainda é pequeno o conhecimento sobre o relacionamento das teorias aqui abordadas 

(GODOY, 1995), bem como são obscuras e incertas as delimitações futuras do setor de SVA 

móvel no cenário das telecomunicações.  

Entende-se por exploratória a pesquisa orientada à busca contínua de informações sobre 

o assunto estudado (CERVO; BERVIAN, 2006), não tendo a intenção de meramente testar 

hipóteses específicas, mas sendo preocupada essencialmente em entender os comportamentos, 

as percepções e as necessidades do indivíduo pesquisado (HAIR; BABIN; MONEY; 

SAMOUEL, 2006). Por pesquisa descritiva, compreende-se uma abordagem orientada ao 

entendimento da natureza e das características intrínsecas de um fenômeno, bem como à 

maneira como este se relaciona e se conecta com outros (CERVO; BERVIAN, 2006). É, para 

Richardson (2007), o método mais adequado para analisar e compreender o ambiente 

organizacional sob a óptica dinâmica de suas inter-relações.  

Essa última característica vai ao encontro da abordagem de processos adotada neste 

estudo, uma vez que permite descrever a inter-relação dos elementos organizacionais, as ações 

praticadas pelos indivíduos nas organizações e a sequência de eventos que descrevem como os 

acontecimentos mudam ao longo do tempo (VAN DE VEN, 1992) ou, ainda, auxilia na 

descrição de como eles se constituem, definem-se, reproduzem-se e adaptam-se sob uma 

abordagem sequencial contínua (TSOUKAS; CHIA, 2002). 
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4.3 Estratégia de pesquisa 

 

Como estratégia de pesquisa adotou-se a técnica de estudo de caso. Para Yin (2003), 

essa estratégia refere-se a uma investigação empírica e em profundidade de um fenômeno 

contemporâneo inserido em um contexto real, em que os limites do contexto e do fenômeno não 

se encontram claramente evidenciados. É ainda, segundo o autor, uma estratégia recomendada 

para problemas de pesquisa que buscam conhecer o como e o porquê de uma determinada 

situação.  

Considerando a abordagem de processos aqui adotada, Van de Ven (2007) pontua que o 

estudo de caso permite fasear os diversos eventos existentes no ambiente organizacional, sendo 

essas fases caracterizadas como unidades de limites que fornecem divisões temporais ao caso 

analisado. É, para Bulgacov et al. (2007), uma abordagem metodológica adequada para analisar 

em profundidade as complexidades ambiental e dos processos estratégicos de uma empresa, o 

que, de acordo com Fachin (1993), viabiliza a compreensão das relações dos fatores envolvidos 

nessa situação.  

Além dessas inferências e no que tange à importância do estudo de caso para pesquisas 

processuais, Langley e Tsoukas (2010) pontuam ser essa estratégia de extrema relevância 

quando utilizada sob uma abordagem longitudinal, orientada essencialmente para descrever um 

processo evolutivo pelos aspectos do seu passado, presente e delineações futuras, o que, para 

Dias e Becker (2010), se refere a adotar uma pesquisa substancialmente alicerçada na 

perspectiva histórico-longitudinal. 

Destaca-se, ainda, em consonância com as recomendações de Donaire (1997) e Gibbert 

e Ruigrok (2010), a utilização no presente estudo de diferentes técnicas que asseguram maior 

qualidade, validade e confiabilidade ao estudo de caso realizado. Elas foram aplicadas nas fases 

de escolha do sujeito de pesquisa, coleta de dados e análise do conteúdo e encontram-se 

devidamente evidenciadas nos tópicos seguintes, bem como consolidadas e sintetizadas no 

último tópico desta seção. 

 

4.4 Sujeito de pesquisa 

 

Com base no exposto, a estratégia de pesquisa aqui adotada caracteriza-se pelo que Yin 

(2003) define como um estudo de caso único, justificável pelo autor de ser utilizado em 

pesquisas com um propósito de análise longitudinal. Do ponto de vista da qualidade, validade e 

confiabilidade, o estudo de caso único é, para Donaire (1997), uma estratégia de pesquisa 



80 
!

!

significante quando aplicada a diferentes unidades de análise dentro uma única empresa e, 

principalmente, quando realizada para representar um caso especial, extremo ou crítico, por 

seus aspectos positivos, vindo a representar um caso revelador para o pesquisador e para a 

academia, tal como é o caso da empresa Movile, sujeito de pesquisa do presente estudo. 

A escolha da Movile ocorreu de maneira intencional e não aleatória (EISENHARDT; 

GRAEBER, 2007), por entender se tratar de uma organização de referência no segmento 

analisado, apresentando know-how suficiente para uma abordagem sob a perspectiva processual 

e o viés da temporalidade, dinamismo e inter-relacionamento de seus elementos 

organizacionais. Trata-se de um player desenvolvedor de tecnologia SVA móvel no mercado de 

telecomunicações, com origem na década de 1990, apresentando um extenso portfólio de 

produtos e ampla atuação geográfica, o que a torna líder no setor na América Latina.  

A empresa foi convidada a participar do estudo, em março de 2013, a partir do envio de 

uma carta-convite formal, via correio eletrônico, destinada à sua Assessoria de Imprensa, que 

posteriormente indicou o diretor de Operações como ponto focal do presente estudo. Em linha 

com as recomendações fornecidas por Donaire (1997), no que tange aos princípios de qualidade 

de um estudo de caso, foi realizado inicialmente, em abril de 2013, um estudo de caso piloto, 

auxiliando o pesquisador a refinar seu plano de coleta de dados a respeito do conteúdo e dos 

procedimentos a serem seguidos. Dentro desse contexto, o estudo-piloto foi além de um mero pré-

teste, pois ajudou o investigador a desenvolver e confirmar relevantes linhas de questionamento, 

bem como identificar uma série de ocorrências vivenciadas pela Movile no decorrer de seu 

processo evolutivo, que podem ser verificadas no estudo de Bonazzi e Meirelles (2013).  

Tais ocorrências identificadas no estudo-piloto são caracterizadas pela abordagem 

processual, pelo que Langley (1999) e Mohr (1982) denominam “eventos” existentes no 

processo evolutivo de uma empresa. Para os autores, esses eventos referem-se a acontecimentos 

organizacionais que promovem as mudanças na firma, podendo se referir a uma importante 

decisão estratégica, fatores do ambiente, reuniões entre elementos corporativos ou, ainda, um 

simples acordo firmado pela empresa (LANGLEY, 1999). No caso da Movile, foram 

identificados, de maneira macro, eventos como surgimento da empresa, investimentos de 

stakeholders, aquisições e fusões com outras empresas do setor, realização de parcerias, 

expansão geográfica, mudanças estratégicas, entre outros, devidamente referenciados na seção 

de análise dos resultados deste estudo. 

Em consonância com as descobertas fornecidas pelo estudo-piloto (BONAZZI; 

MEIRELLES, 2013), estruturou-se a Figura 12, com o objetivo de evidenciar o modelo 

operacional a ser aplicado na continuação da abordagem do caso, destacando-se, assim, a 
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maneira como o capital intelectual da Movile comporta-se e atua nos diferentes eventos 

existentes em cada uma das fases vivenciadas pela empresa em seu processo evolutivo. Pode-se 

constatar que a figura consiste, também, em uma representação gráfica do objetivo 

central do presente estudo, uma vez que permite visualizar o papel do capital intelectual no 

processo de criação de valor ao longo das diferentes fases do modelo de negócio vivenciado 

pela Movile. 

 
Figura 12 – Modelo operacional de análise da Movile. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

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, 

pautados na rastreabilidade de subsídios históricos e nas 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, bem como por meio de participações e observações 

diretas, visando à documentação das conversas e interações informais dos funcionários da 

empresa. 
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Considerando o exposto pelos autores e primando pela qualidade, confiabilidade e 

validade dos dados coletados (DONAIRE, 1997; GIBBERT; RUIGROK, 2010), o presente 

estudo utilizou diferentes instrumentos de coleta de dados, implementados em um intervalo de 

18 meses, com início em abril de 2013 e finalização em setembro de 2014, o que obedeceu às 

recomendações da abordagem processual (LANGLEY, 1999, 2007; VAN DE VEN, 2007), de 

utilizar um espaçamento temporal na fase de coleta de dados para capturar as oscilações 

contemporâneas da empresa. Dessa forma, utilizaram-se cinco práticas de coleta, conforme 

especificado a seguir: 

 

a) Realização de cinco entrevistas com funcionários da Movile: as entrevistas 

representam as fontes principais de coleta de dados desta pesquisa. Os funcionários foram 

indicados pelo diretor de Operações da empresa e selecionados de acordo com sua possibilidade 

de contribuição com o estudo, levando em consideração o conhecimento individual sobre o 

processo evolutivo da empresa, bem como o conhecimento nas dimensões humanas, estruturais 

e relacionais da Movile. Dessa forma, visando a melhor captar as informações inerentes a essas 

dimensões, foram selecionados para as entrevistas funcionários das áreas de recursos humanos, 

gestão de operações e marketing. Em consonância com as recomendações da abordagem 

processual (PETTIGREW, 1990), as entrevistas foram conduzidas por meio da narrativa, 

objetivando construir um histórico cronológico da empresa. Foi também realizada, no momento 

final da coleta de dados, uma entrevista validadora com o gerente de Operações, bem como um 

cruzamento das informações obtidas nas entrevistas com fragmentos de entrevistas secundárias 

fornecidas pelo sócio-fundador da Movile a diferentes meios de comunicação, objetivando 

assegurar e estabelecer um processo comprobatório das informações anteriormente 

coletadas. O roteiro de entrevista foi estruturado de acordo com as consignações metodológicas 

de Flick (2007), sendo composto por três questões geradoras de narrativa, visando a estimular a 

narrativa principal do entrevistado, e por questões investigativas, a fim de complementar, por 

meio de questionamentos parcialmente estruturados, fragmentos que não tenham sido 

exaustivamente explorados anteriormente (Apêndice B).  

b) Realização de uma entrevista com especialista de mercado no setor de SVA: 

selecionou-se no mercado de SVA um consultor especialista no setor, que também foi 

funcionário da empresa Yavox, organização adquirida pela Movile no decorrer de seu processo 

evolutivo. Esta entrevista foi importante para o estudo, por auxiliar na construção das 

delineações futuras do setor, bem como na construção do histórico da empresa, principalmente 

no que tange ao comportamento das dimensões do capital intelectual durante o processo de 
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fusão e aquisição vivenciado por ela. Da mesma forma que as entrevistas com os funcionários 

da organização, esta foi realizada por meio da narrativa e, com as demais, encontra-se 

devidamente caracterizada no Apêndice C do presente estudo. 

c) Coleta de documentos primários da empresa: trata-se de uma fonte secundária de 

coleta de dados. A coleta de documentos primários foi efetuada durante a realização de algumas 

entrevistas e teve como objetivo central auxiliar na compreensão do contexto evolutivo da 

empresa. Destacam-se como exemplos de documentos coletados: material de gestão de 

indicadores, portfólio completo dos produtos da empresa e fotografias do ambiente corporativo. 

d) Coleta de documentos secundários: assim como a anterior, refere-se a uma fonte 

secundária de coleta de dados e teve como objetivo central auxiliar na compreensão do contexto 

evolutivo da empresa. Consistiu na coleta de documentos sobre a empresa e o setor de SVA 

móvel disponibilizados ao público por meio de sites, notícias, entrevistas dos sócios e 

funcionários a meios de comunicação, vídeos, fotos de funcionários, fotos do ambiente 

corporativos, entre outros. 

e) Realização de observação direta: também se refere a uma fonte secundária no 

contexto desta pesquisa e serviu de complemento adicional às fontes anteriores. A observação 

direta foi realizada pelo pesquisador no ato das visitas à empresa, servindo para constatar a 

rotina de trabalho, a forma de execução das atividades, as características das instalações, os 

comportamentos dos recursos humanos e a organização dos processos e fluxos de informações. 

Para a armazenagem dos dados coletados, adotou-se, em linha com os princípios de 

qualidade, validade e confiabilidade propostos por Donaire (1997), a estruturação de um 

banco de dados, que auxiliou na organização dos documentos levantados, bem como na sua 

consulta durante a realização do estudo. Ele foi estruturado por meio da ferramenta Dropbox e 

segmentado em diferentes pastas, que dividiram os documentos de acordo com a fonte de coleta 

e tipo do conteúdo extraído. 

 

4.6 Tratamento e análise dos dados 

 

A análise de conteúdo é, segundo Flores (1994), um conjunto de manipulações, 

transformações, operações, reflexões e comprovações realizadas a partir de dados, com o fim de 

extrair significado relevante em relação ao problema de pesquisa estudado. Já para Merriam 

(1998), é uma etapa em que se fornece sentido aos dados coletados, organizando-os em forma 

de resumo, consolidando-os e interpretando-os com o objetivo de atingir o resultado final do 

estudo. 
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Do ponto de vista da abordagem processual, Van de Ven (2007) afirma não existir um 

método específico e especialmente indicado para essa perspectiva, 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. 

Nesse contexto e por abordar de maneira integrada as técnicas sugeridas por Yin (2003), 

foram utilizados no presente estudo os procedimentos de análise de conteúdo adotados no 

modelo de Flores (1994), subdivididos em três etapas: a) redução dos dados; b) apresentação 

dos dados; e c) estabelecimento de conclusões a partir de inferências teóricas e empíricas, 

conforme pode ser visualizado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Procedimento de análise dos dados. 

 
 Fonte: Adaptado de Flores (1994). 

 

De acordo com essa abordagem e no que tange à primeira etapa do modelo, os dados 

foram reduzidos por meio de categorização a posteriori, a partir dos dados coletados em 

pesquisa, e agrupados de acordo com a similaridade de seus conteúdos. Para operacionalizar 

esse processo, utilizou-se uma planilha em Excel, em que foram colocadas as transcrições dos 

dados oriundos das entrevistas, documentos primários, documentos secundários e observações 

diretas, para posterior agrupamento sob forma de unidades semânticas, redução e distribuição 

em cinco metacategorias, compostas por 26 categorias, devidamente codificadas e definidas 

visando a facilitar seu entendimento. As definições das categorias, bem como o extrato da 

redução dos dados coletados, encontram-se disponibilizados nos Apêndices D e E deste estudo, 

respectivamente.  

Quanto à apresentação dos dados, Flores (1994) sugere a estruturação de um mapa 

visual a fim de facilitar sua identificação e análise. É para Langley (1999), do ponto de vista da 
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abordagem processual, uma maneira de preservar o processo evolutivo da empresa e relacionar 

os diferentes eventos, pessoas e resultados com os marcos históricos da organização. Nesse 

sentido, foi estruturada a Figura 14, em que se podem observar as cinco metacategorias aqui 

trabalhadas: a) evolução da empresa; b) valor; c) capital humano; d) capital estrutural; e e) 

capital relacional, cada uma composta, respectivamente, por três, quatro, cinco, oito e seis 

categorias, oriundas do processo de redução dos dados. 

Por fim, a terceira etapa do processo de análise refere-se à extração de conclusões dos 

dados coletados e analisados. Para Flores (1994), as conclusões são afirmações e proposições 

nas quais se coletam os conhecimentos adquiridos pelo investigador em relação ao problema de 

pesquisa proposto. Nesse sentido, a própria apresentação dos dados foi utilizada como forma de 

levar às conclusões do presente estudo. A partir dela, foram feitas comparações entre as 

unidades de análise incluídas em cada categoria, bem como comparações com outros estudos 

teóricos realizados anteriormente, operacionalizados a partir da estruturação de uma matriz de 

amarração (Apêndice F), o que permitiu o estabelecimento de implicações teóricas e empíricas 

e a execução do relatório de análise sob aspectos de validade interna e da confiabilidade dos 

dados analisados (DONAIRE, 1997; GIBBERT; RUIGROK, 2010). 
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Figura 14 – Mapa visual: metacategorias e categorias. 

 

       

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.7 Qualidade: validade e confiabilidade dos procedimentos metodológicos 

 

Considerando o estudo de caso único a estratégia adotada no presente estudo e visando a 

obter nesta pesquisa um referencial metodológico de qualidade, pautado na confiabilidade e 

validade dos dados, estruturou-se este tópico para, em consonância com os postulados 

acadêmicos (DONAIRE, 1997; GIBBERT; RUIGROK, 2010), discorrer sobre três princípios 

relevantes para a obtenção da qualidade em estudos de caso: a) validade do constructo 

(estabelecimento de um elenco apropriado de medidas para a coleta dos dados, evitando que 

esta fique limitada ao critério “subjetivo” do pesquisador); b) validade interna 

(estabelecimento de uma relação causal lógica entre as proposições iniciais formuladas no 

estudo e as conclusões); e c) confiabilidade (demonstração de que, se as diferentes fases do 

estudo forem repetidas, os resultados encontrados serão os mesmos). 

O Quadro 19, baseado nas recomendações de Yin (1994), evidencia as práticas aqui 

adotadas inerentes aos três princípios supracitados. 

 
Quadro 19 – Validade e confiabilidade do estudo de caso. 

Princípio para a 
obtenção da qualidade Práticas adotas neste estudo 

Validade do constructo 
• Triangulação: adoção de diferentes fontes de coleta de dados. 
• Transcrições e rascunhos de análises revisados por todos os entrevistados, visando 

à obtenção de consistência e precisão dos dados coletados. 

Validade interna 

• Estruturação da matriz de amarração e estabelecimento de um modelo conceitual, 
evidenciando as relações teóricas e empíricas do estudo. Por meio deles, pode-se 
verificar a relação dos objetivos iniciais do estudo com as conclusões obtidas. 

• Comparação dos dados empíricos obtidos com dados e padrões teóricos 
estabelecidos em estudos anteriores. 

• Utilização de diferentes autores e teorias para analisar um dado empírico obtido. 

Confiabilidade 

• Estruturação de um protocolo de pesquisa que evidencia a maneira como o estudo 
de caso foi conduzido. 

• Transcrições e rascunhos de análises revisados por todos os entrevistados, visando 
à obtenção de consistência e precisão dos dados coletados. 

• Realização de entrevistas validadoras dos dados obtidos. 
• Informações coletadas em entrevistas cruzadas com informações obtidas por meio 

de outras fontes de dados, visando à sua validação. 
• Gravação das entrevistas e transcrição fidedignas de todos os áudios obtidos. 
• Metacategorização e categorização dos dados coletados. 
• Descrição das etapas do modelo de negócio, seguida de validação da empresa. 
• Criação de uma base de dados no Dropbox, visando à organização e facilidade de 

acesso aos dados coletados. 
• Apresentação de extratos das entrevistas ao longo da análise dos resultados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tendo, assim, clareza e entendimento sobre os delineamentos metodológicos do 

presente estudo, bem como sobre os princípios que acercam e asseguram qualidade, 

confiabilidade e validade dos dados coletados, foca-se a atenção desta pesquisa na apresentação 

e discussão dos dados coletados.  

  



89 
!

!

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Tem-se como objetivo, nesta seção, apresentar e discutir os resultados obtidos na fase de 

coleta de dados da empresa Movile, promovendo uma conversação teórico-empírica 

substancialmente enraizada no cruzamento dos postulados teóricos com os fragmentos extraídos 

das entrevistas realizadas, aqui representadas pelas nomenclaturas E1, E2, E3, E4, E5 e E6, 

devidamente caracterizadas no Apêndice C deste estudo. 

Considerando o exposto, a seção encontra-se segmentada em quatro tópicos: a) o 

processo evolutivo da Movile; b) os modelos de negócios e o processo de criação de valor da 

Movile; c) a importância do capital intelectual da Movile no processo de criação de valor; e d) 

discussão dos resultados. Com essa segmentação, tornam-se possíveis a abordagem e o 

atendimento individual dos cinco objetivos específicos que abarcam esta pesquisa, restituindo, 

por sua vez, as cinco metacategorias e 26 categorias aqui identificadas, conforme pode ser 

observado no Quadro 20. 

 
Quadro 20 – Interseção dos tópicos, objetivos e categorias da pesquisa. 

Tópico Objetivo específico atendido Metacategorias e categorias atendidas 

O processo evolutivo 
da Movile 

OE1: compreender o processo 
evolutivo de uma empresa de SVA 
móvel e identificar os diferentes 
eventos, propostas de valor e 
modelos de negócios que fizeram 
parte de seu contexto evolutivo. 

• Evolução da empresa: eventos do passado, 
eventos do presente e eventos do futuro. 

• Valor: proposição de valor. 

Os modelos de 
negócios e o 

processo de criação 
de valor da Movile 

OE2: compreender o processo de 
criação de valor e a participação 
integrada das três dimensões do 
capital intelectual nesse processo, em 
todas as fases de evolução do modelo 
de negócio de uma empresa de SVA 
móvel. 

• Valor: proposição de valor, valor criado para 
a empresa, valor entregue ao cliente e valor 
capturado pela empresa. 

• Capital humano: treinamento e 
aprendizagem, capacidade inovadora, 
conhecimento dos funcionários, habilidade 
dos funcionários e aptidões de gestão. 

• Capital estrutural: infraestrutura do 
empregado, gestão da eficiência, tecnologia, 
cultura e clima, estrutura, processo e 
documentações, atividades-chave; objetivos 
organizacionais e produtos e serviços. 

• Capital relacional: clientes, relacionamento 
com clientes, relacionamento com 
fornecedores, relacionamento com 
stakeholders, parcerias, imagem, marca e 
nome da empresa. 

A importância do 
capital intelectual da 
Movile no processo 
de criação de valor 

OE3: compreender o papel da 
dimensão humana do capital 
intelectual no processo de criação de 
valor em cada fase da evolução do 
modelo de negócio. 

• Capital humano: treinamento e 
aprendizagem, capacidade inovadora, 
conhecimento dos funcionários, habilidade 
dos funcionários e aptidões de gestão. 

OE4: compreender o papel da 
dimensão estrutural do capital 

• Capital estrutural: infraestrutura do 
empregado, gestão da eficiência, tecnologia, 
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Tópico Objetivo específico atendido Metacategorias e categorias atendidas 
intelectual no processo de criação de 
valor em cada fase da evolução do 
modelo de negócio. 

cultura e clima, estrutura, processo e 
documentações, atividades-chave, objetivos 
organizacionais e produtos e serviços. 

OE5: compreender o papel da 
dimensão relacional do capital 
intelectual no processo de criação de 
valor em cada fase da evolução do 
modelo de negócio. 

• Capital relacional: clientes, relacionamento 
com clientes, relacionamento com 
fornecedores, relacionamento com 
stakeholders, parcerias, imagem, marca e 
nome da empresa. 

Discussão dos 
resultados 

Análise integrada de todos os 
objetivos específicos. 

• Análise integrada de todas as metacategorias 
e categorias. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

Em consonância com o Quadro 20, iniciam-se as análises dos resultados deste estudo, a 

partir da abordagem do processo evolutivo da Movile. 

 

5.1 O processo evolutivo da Movile 

 

Tem-se como objetivo, neste tópico, evidenciar o processo evolutivo da Movile, bem 

como, em consonância com a perspectiva processual, identificar os eventos que abarcaram esse 

contexto de mudanças. Dessa forma, o desenvolvimento das análises aqui realizadas encontra-

se substancialmente relacionado às metacategorias “evolução da empresa” e “valor”, que 

atendem ao objetivo específico 1 do presente estudo. 

A Movile é resultado de uma série de fusões, aquisições e parcerias ocorridas no setor 

de SVA móvel, em um período que se inicia no fim da década de 1990 e se estende até os dias 

atuais. Com origem nas incubadoras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), surgiu em 1999, desmembrada 

em duas empresas: Compera e Ntime, ambas projetadas com o objetivo comum de explorar os 

dispositivos móveis como veículos onipresentes na vida das pessoas. Em entrevista ao portal de 

notícias Teletime, o presidente da Movile, Fabrício Bloisi, relata esse início da empresa: 

 
A empresa começou com apenas duas pessoas: eu e Fábio Póvoa, meu sócio. 
Queríamos criar uma grande empresa de software, inspirados no Silicon Valley [...] 
então decidimos nos concentrar em internet móvel. No começo não tínhamos 
faturamento, até porque não existia internet móvel de verdade no Brasil. As 
operadoras estavam começando a trabalhar com SMS [...] e nós nos inserimos neste 
contexto de modificação das operadoras (BLOISI, 2010). 

  

A fala do presidente da empresa corrobora as inferências realizadas neste estudo, que 

apontam, em linha com os postulados de Osterwalder e Pigneur (2010), terem sido as empresas 

de SVA móvel originadas de uma desarticulação de negócio das operadoras móveis, uma vez 
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que estas optaram por focar o desenvolvimento de seu tradicional serviço de voz e terceirizar o 

desenvolvimento de produtos de novas bases tecnológicas, como o SMS, que culminou na 

origem das empresas Compera e Ntime.  

Nesse contexto, as duas empresas seguiram seus caminhos de forma paralela, a 

Compera produzindo serviços baseados em downloads para celulares (músicas, jogos e 

imagens, que possibilitavam a personalização dos dispositivos móveis e o entretenimento do 

consumidor) e a Ntime com foco na comercialização de mensagens de texto, os SMSs 

(inicialmente orientados à comunicação das operadoras móveis com os clientes e 

posteriormente disseminados à comunicação no mercado de massa). Em 2007, no entanto, a 

partir de investimentos do grupo sul-africano Naspers, ocorreu a fusão das duas empresas, que 

passaram a se chamar Compera Ntime. Com o processo de fusão, a empresa passou a atuar com 

um portfólio de produtos mais completo, substancialmente orientado ao desenvolvimento de 

produtos white label (sem a marca da empresa) ao segmento B2B. A fala dos entrevistados E1 e 

E3 retratam essas ocorrências: 

 
O grupo Naspers queria muito investir no Brasil, e queria uma empresa com atuação 
completa em SVA [...] dessa forma, deu-se a fusão entre Compera e Ntime (E1). 

Após o investimento, o portfólio aumentou, mas continuamos atuando somente no 
segmento B2B [...] era a única maneira de empresas de SVA sobreviverem [...] não 
tínhamos contato com o cliente [...] vendíamos para empresas e para operadoras para 
que elas comercializassem os nossos produtos com a marca delas (E3). 

  

Os anos subsequentes da Compera Ntime foram marcados por novos processos de 

fusões e aquisições: em 2008, com a empresa Movile, atuante no segmento de mobile 

marketing; em 2009, com a empresa Yavox, forte desenvolvedora de produtos SMS; e, em 

2010, com a empresa Cyclelogic, integradora do setor de SVA móvel, tal como abordado no 

referencial teórico deste estudo, com ampla atuação na América Latina. Essas integrações 

acarretaram novas alterações no nome da empresa, sendo primeiramente caracterizada como 

Compera Ntime Yavox e posteriormente como Movile. Além da mudança de nome, as 

integrações possibilitaram à empresa, respectivamente, ampliar seu portfólio de produtos, 

inserir-se no segmento B2C e promover uma expansão geográfica, consolidando o mercado de 

SVA móvel e tornando-se a segunda maior empresa do setor na América Latina. Tais 

constatações ficam evidenciadas na fala dos entrevistados E4, E1 e E2, respectivamente: 

 
A aquisição da Yavox trouxe para a ‘Compera Ntime’ a proximidade com as 
operadoras móveis e com o segmento B2C [...] a Yavox era forte em produtos de 
interatividade com o cliente final (E4). 
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A aquisição da Cyclelogic nos permitiu atuar em toda a América Latina e nos 
atribuiu a função de integradora, ou seja, além de desenvolver produtos 
tecnológicos, passamos a comercializar produtos de terceiros (os agregadores) às 
operadoras móveis (E1). 

O grande ganho desse processo de fusões e aquisições foi poder nos aproximar, 
mesmo que de maneira tímida, do consumidor final. Além disso, conseguimos 
expandir nossa atuação, que já estava bem consolidada no Brasil, para toda a 
América Latina (E2). 

 

As inferências dos entrevistados encontram-se em linha com os postulados teóricos de 

Chandler (1990), abordados no referencial teórico do presente estudo, e permitem caracterizar o 

processo evolutivo da Movile por meio de quatro aspectos: a) associação horizontal entre 

empresas do mesmo setor (fusão entre Compera e Ntime e, posteriormente, Compera Ntime e 

Yavox); b) integração vertical entre empresas da mesma cadeia de valor (aquisição da Movile e 

fusão com a Cyclelogic); c) expansão geográfica (fusão com a Cyclelogic, possibilitando a 

atuação em toda a América Latina); e d) inclusão de novos produtos no portfólio existente (por 

meio das complementações dos produtos desenvolvidos pela empresa em todo o seu processo 

evolutivo). Nesse âmbito, pode-se inferir ainda, em consonância com a perspectiva processual, 

que, por produzir tecnologia à frente dos dispositivos móveis da época, a Movile moldou-se em 

relação às mudanças advindas do mercado de maneira simultânea que auxiliou, por meio de 

suas inovações, na promoção de novas mudanças no ambiente (CHANDLER, 1977) e no 

delineamento do setor de SVA móvel. 

Retornando ao seu contexto evolutivo, no ano de 2010, com o advento e proliferação 

dos smartphones no mercado e a estabilização das lojas virtuais (Apple Store e Google Play), 

comercializadoras de aplicativos para dispositivos móveis, a Movile passou a focar suas 

atenções no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, ampliando sua atuação no segmento 

B2C, uma vez que seus produtos passaram a ser vendidos diretamente ao consumidor final, sem 

a necessidade da intermediação das operadoras móveis, tal como pode ser observado na fala dos 

entrevistados E1, E2, E3 e E4: 

 
Em 2010 inicia-se a era moderna de SVA Móvel [...] foi o ano que a Movile passou 
a direcionar suas atenções aos aplicativos [...] foi uma forma nova de fazer SVA, 
pois nós desenvolvíamos o produto, e nós mesmos vendíamos, com a marca da 
nossa empresa (E1). 

Nesse momento, não precisávamos passar pelas operadoras para vender os produtos 
[...] era nossa chance de se aproximar do cliente e de nos tornarmos conhecido nesse 
meio (E2). 

Continuamos vendendo para as operadoras, mas agora podíamos fazer o mesmo 
produto, e atribuir a ele, as características da nossa empresa (E3). 
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Foi um verdadeiro boom no setor [...] surgiram muitas empresas desenvolvedoras de 
aplicativos. Agora tínhamos no setor: as operadoras, os integradores, como a 
Movile, os provedores de conteúdo, que suportavam o negócio das integradoras, os 
agregadores, e por fim, as lojas virtuais (E4). 

 

Nesse contexto, em consonância com os postulados de Timmers (1998), observa-se que 

o advento da tecnologia acarretou o surgimento de quatro novos players no setor de SVA 

móvel: a) mercado elaborado por terceiros (operadoras móveis, que comercializam os produtos 

desenvolvidos no setor de SVA móvel ao cliente final); b) agregadores (empresas pequenas, 

desenvolvedoras de tecnologia de SVA móvel, mas sem porte para vender produtos diretamente 

às operadoras); c) integradores (aqui representados pela Movile, que atua como desenvolvedora 

de tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima os agregadores das grandes operadoras); e d) 

lojas virtuais (após 2010, destinadas a comercializar produtos de SVA móvel, que antigamente 

eram apenas comercializados pelas operadoras). 

Pode-se observar ainda, em consonância com a fala dos entrevistados, que a Movile, 

bem como outras empresas do setor, passou a atuar sob aspectos de coopetição entre 

concorrentes (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), pois, ao mesmo que desenvolvia produtos 

tecnológicos às operadoras, concorria com elas por meio do desenvolvimento e comercialização 

de produtos de marca própria. 

Os anos subsequentes, compreendidos entre 2010 e 2014, foram marcados pelo intenso 

desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e pela realização de importantes 

parcerias no setor, como a ocorrida com a empresa Ifood, introduzindo a Movile no mercado de 

m-commerce (comercialização de produtos por meio de celulares e outros dispositivos móveis). 

Esses fatores evolutivos transformaram a Movile em uma empresa líder de SVA móvel 

na América Latina, atraindo para si a atenção de diversos investidores e acarretando sua 

popularização frente ao consumidor final. Essas características delineiam as tendências futuras 

da empresa, que objetiva, em curto e longo prazo, comercializar ações na bolsa de valores, 

intensificar as ações de marketing e publicidade de seus produtos e marca, bem como promover 

novas fusões e aquisições, consolidando ainda mais o setor de SVA móvel e tornando-se um 

player com atuação global. Essas tendências ecoam na fala dos entrevistados E5, E2, E3,E4 e 

E6, respectivamente: 

 

O histórico de evolução e crescimento da Movile atraiu a atenção de investidores, 
que hoje enxergam um valor atrelado ao nosso nome (E5). 
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A percepção da existência de investidores interessados na empresa, nos faz pensar 
em curto prazo, para daqui uns três anos, em fazer um IPO [Initial Public Offering] 
e abrir ações da empresa para serem comercializadas na bolsa (E2). 

Recentemente abrimos um escritório no Silicon Valley, é uma forma de nos 
aproximarmos dos gigantes tecnológicos do mundo [...] e isso encontra-se em linha 
com nosso objetivo futuro, de se tornar um player global no desenvolvimento de 
SVA Móvel (E3). 

Eu vejo o futuro de SVA Móvel estruturado por poucos players globais que atuem 
com uma dimensão mundial, e a Movile certamente será um desses players (E4). 

Seremos um player global do setor de SVA (E6). 

  

A compreensão do contexto evolutivo da Movile faz-se relevante no presente estudo por 

auxiliar, em consonância com os postulados da perspectiva processual aqui utilizada, na 

identificação dos principais eventos e acontecimentos que abarcaram a empresa durante seu 

processo de mudanças (LANGLEY, 1997, 1999; MOHR, 1982; VAN DE VEN, 2007). Dessa 

forma, com o objetivo de organizar e sintetizar esses eventos, estruturou-se o Quadro 21. 

 
Quadro 21 – Eventos do processo evolutivo da Movile. 

Fase Ano Eventos 

1 - Surgimento 

1999 a 
2006 

Surgimento da empresa Compera na incubadora da Unicamp, em Campinas: 
foco no desenvolvimento de tecnologia para downloads para celular. 

1999 a 
2006 

Surgimento da empresa Ntime na incubadora da PUC-Rio: foco no 
desenvolvimento de tecnologia para serviços de mensagem para celular. 

2 - Fusão 
Compera e 

Ntime 

2007 Investimentos do grupo Naspers. Fusão das empresas Compera e Ntime. 

2007 Mudança de nome: a empresa passa a se chamar Compera Ntime. 

2007 Empresa passa a focar produtos white label, substancialmente orientados ao 
segmento B2B (empresas e operadoras móveis). 

3- Consolidação 
do mercado de 

SVA móvel 

2008 
Compera Ntime adquire a empresa Movile, passando a atuar no segmento de 
mobile marketing. A empresa torna-se líder de mercado no estado de São 
Paulo. 

2009 Compera Ntime adquire a empresa Yavox, aproximando-se das operadoras e 
das empresas de mídia e iniciando no segmento B2C. 

2009 Mudança de nome: a empresa passa a se chamar Compera Ntime Yavox. 

2010 
Compera Ntime Yavox adquire a empresa Cyclelogic, passando a atuar 
como integradora no setor e expandindo sua atuação para toda a América 
Latina. 

2010 Mudança de nome: a empresa passa a se chamar Movile. 
2010 Movile transforma-se na maior empresa de SVA móvel do Brasil. 

4 - Era dos 
aplicativos 

móveis 

2010/2011 Movile foca o desenvolvimento de aplicativos para celulares e 
comercialização em lojas virtuais. 

2011 Movile torna-se independente das operadoras e passa a se relacionar 
diretamente com o consumidor final. 

2013 Movile estabelece parceria com Ifood e inicia no segmento de m-commerce. 
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Fase Ano Eventos 

2013 Movile abre escritório no Vale do Silício, visando a se aproximar das 
grandes empresas digitais. 

2014 Movile passa a atuar com 10 escritórios no mundo e aproximadamente 300 
funcionários. 

2014 Movile passa por fase de transição e busca ser reconhecida pelo cliente final, 
iniciando o processo de criação de valor à marca. 

2014 Movile começa a atrair investidores. 

5 - Futuro de 
curto prazo: 

valorização da 
marca e atração 
de investidores 

2015 Intensificação da concorrência de aplicativos para dispositivos móveis. 

2015 Investimento em ações de divulgação da marca e aproximação do cliente 
final. 

2015 Produção de produtos próprios (do segmento infantil), inteiramente 
desenvolvidos no ambiente interno da empresa. 

2015 Intensificação da atração de investidores. 
2017 IPO: abertura de ações para comercialização no mercado. 

2017 SVA móvel torna-se produto de primeira necessidade e migra para outros 
dispositivos, como a televisão. 

2017 
Aumento da plataforma de m-commerce e aquisição de mais três empresas 
do setor, posicionando a Movile como líder de m-commerce na América 
Latina. 

6 - Futuro de 
longo prazo: 

atuação como 
player global 

Após 2018 Atuação da Movile como um dos poucos players globais no setor de SVA 
móvel (poucos integradores e muitos agregadores). 

Após 2018 Novas fusões e aquisições e mais investimentos em inovação. 

Após 2018 Aproximação das gigantes do mercado móvel, como Apple, Google e 
Facebook. 

Após 2018 Tornar-se a maior empresa de internet móvel do mundo. 

Após 2018 Operadoras passam a ser um mero canal para o SVA móvel (geradora de 
infraestrutura, donas de antenas e provedoras de internet). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A análise do Quadro 21 evidencia, em linha com os postulados teóricos da perspectiva 

processual, que os diferentes eventos existentes no contexto evolutivo da Movile, atrelados às 

escolhas e atividades por ela executadas, impulsionaram-na a vivenciar seis diferentes fases: a) 

surgimento da empresa; b) fusão entre Compera e Ntime; c) consolidação do setor de SVA 

móvel; d) era dos aplicativos móveis; e) futuro de curto prazo: valorização da marca e atração 

de investidores; e f) futuro de longo prazo: atuação como um player global. 

A interconexão desses eventos e a evolução dessas fases encontram-se devidamente 

caracterizadas na Figura 15, apresentada a seguir. Conforme pode ser observado nela, essa 

interconexão acarretou, durante a evolução das fases da empresa, alterações nas dimensões do 

seu capital intelectual, as quais culminaram na configuração de seis modelos de negócios, 

norteados por nove propostas de valor (JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), aqui segmentadas por meio de seus modelos de 

negócios: a) modelo de negócio 1 (inovação e personalização); b) modelo de negócio 2 
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(qualidade); c) modelo de negócio 3 (marca, orientada ao segmento B2B); d) modelo de 

negócio 4 (usabilidade, design, acessibilidade e preços baixos); e) modelo de negócio 5 (marca, 

orientada ao segmento B2C); e f) modelo de negócio 6 (extensão das propostas de valor 

anteriores para uma atuação em escala global).  Ainda de acordo com Figura 15, essas 

modificações transformaram a configuração da Movile, evoluindo-a de uma participação 

complementar baseada no modelo desagregado das operadoras para uma atuação fundamental 

substanciada em modelos de negócios multilateral, grátis e de cauda longa (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010), devidamente referenciados na seção 3 do presente estudo. 
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Figura 15 – Evolução da Movile e formação dos seis modelos de negócios. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Para melhor abordar a atuação das propostas de valor e das dimensões do capital 

intelectual no processo de criação de valor da Movile e entender a maneira como promoveram 

as modificações no modelo de negócio da empresa, evolui-se o presente estudo ao tópico 

subsequente, objetivando, ainda, analisar cada um dos seis modelos aqui identificados de 

maneira isolada e aprofundada. 

 

5.2 Os modelos de negócios e o processo de criação de valor da Movile 
  

Tem-se como objetivo, neste tópico, compreender o processo de criação de valor da 

Movile e a participação do capital intelectual nele, nos seis diferentes modelos de negócios 

vivenciados pela empresa no decorrer de seu contexto evolutivo. Para facilitar essa abordagem, 

aplicou-se a cada fase organizacional o modelo conceitual estruturado no referencial teórico 

deste estudo, direcionando-o para evidenciar os inputs e outputs do processo de criação de 

valor. O desenvolvimento das análises aqui realizadas encontra-se substancialmente relacionado 

às metacategorias “valor”, “capital humano”, “capital estrutural” e “capital relacional”, que 

constituem o objetivo específico 2 do presente estudo. 

 Visando, então, a organizar a abordagem do tema, estrutura-se este tópico de maneira 

cronológica, por meio da seguinte ordem: a) modelo de negócio 1 – surgimento da empresa; 

b) modelo de negócio 2 – fusão entre Compera e Ntime; c) modelo de negócio 3 – 

consolidação do setor de SVA móvel; d) modelo de negócio 4 – era dos aplicativos móveis; e) 

modelo de negócio 5 – futuro de curto prazo: valorização da marca e atração de investidores; 

e f) modelo de negócio 6 – futuro de longo prazo: atuação como um player global.  

 

5.2.1 Modelo de negócio 1 – surgimento da empresa 

 

O modelo de negócio inicial da Movile compreende o período entre 1999 e 2006 e 

representa a fase que se estende do surgimento das empresas Compera e Ntime até o momento 

de sua fusão, por meio de investimentos do grupo sul-africano Naspers. 

Podem-se identificar, nessa fase, a inovação e a personalização como as propostas de 

valor centrais deste modelo de negócio. Trata-se do que Osterwalder e Pigneur (2010) 

caracterizam, respectivamente, como: a) buscar satisfazer um conjunto novo de necessidades 

dos clientes; e b) adequar os produtos às necessidades específicas do cliente. No caso da 

Movile, referem-se essencialmente a produzir recursos tecnológicos para dispositivos móveis, 

que até então eram desconhecidos pelos clientes, como os SMS, bem como possibilitar que tais 
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dispositivos fossem personalizados de acordo com os gostos desses consumidores, por meio de 

downloads de músicas, wallpapers e jogos de suas preferências. Essas ocorrências ecoam na 

fala dos entrevistados: 

 
As duas empresas nasceram com a inovação em seu DNA [...] A Compera, além de 
inovadora, possibilitava a personalização do celular, o que era um diferencial naquela 
época (E1). 

A Compera tinha esse objetivo, personalizar os dispositivos móveis para os clientes 
(E2). 

Somos uma start-up, a inovação está enraizada nesse conceito, e sempre esteve 
presente com a Movile (E3). 

  
Em linha com o exposto, observa-se que a inovação e a personalização foram essenciais 

para o crescimento da empresa nos anos subsequentes e atuaram, sob a perspectiva de modelo 

de negócio, como elementos disparadores (JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANNET, 

2008; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010) do processo de criação de valor da empresa em sua 

fase inicial, conforme pode ser observado na Figura 16. 

 
Figura 16 – Modelo de negócio 1 – surgimento da empresa. 

!
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 16 evidencia o processo de criação de valor da Movile, essencialmente 

caracterizado pela conexão (BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 

2012; NIELSEN; LUND, 2012) das dimensões humana, estrutural e relacional do capital 

intelectual (CUGANESAN; DUMAY, 2009; MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; YU; 

HUMPHREYS, 2013). No que tange à teoria de modelo de negócio, observam-se, como 

resultados desse processo, a criação de valor para a empresa, a entrega desse valor ao cliente e a 

captura de um novo valor para a organização, mediante a sua comercialização com o cliente 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; TEECE, 2010). 

Como se pode observar, as esferas humana e relacional foram determinantes para o 

processo de criação de valor no primeiro modelo de negócio vivenciado pela empresa, uma 

vez que ela ainda não possuía uma estrutura organizacional bem definida na época. Nesse 

contexto, a dimensão humana encontrava-se caracterizada pelos seguintes elementos: a) 

conhecimento técnico no desenvolvimento do produto; b) criatividade e know-how para inovar; 

e c) aptidões gerenciais intrínsecas aos executivos da empresa (como espírito empreendedor, 

propensão ao erro e ao risco e atitude visionária). Essa caracterização corrobora a definição de 

Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013), que segmenta o capital humano por meio de três atributos: a) 

aptidões do conhecimento; b) aptidões de gestão; e c) criatividade e capacidade para inovar. 

A fala dos entrevistados confirma o fato de que esses elementos foram essenciais para a 

criação da inovação e da personalização de produtos como valores da Movile naquela época: 

 
Os fatores humanos eram nossos principais recursos na época (E1). 

Nascemos em incubadoras de universidades, só isso já evidencia o quanto o 
conhecimento era importante para a gente [...] além do conhecimento, era 
importante ser empreendedor, e isso consiste em orientar o empreendedorismo para 
a inovação [...] ninguém empreende para entregar algo que não seja novidade (E5). 

As pessoas tinham que errar bastante, tinham que correr riscos, só assim 
entregaríamos algo novo para o mercado (E3). 

Os recursos de SVA tinham que ser visionários, desbravadores, com poder de 
convencimento, para convencer outras empresas que o futuro giraria em torno do 
celular (E4). 

  

No que tange à dimensão relacional, observa-se que esta se caracterizava essencialmente 

pela forte parceria estabelecida com as operadoras de telecomunicações e foi determinante para 

o processo de criação dos valores propostos, por viabilizar a entrega da inovação e da 

personalização aos consumidores finais, uma vez que, naquela época, esta era a única maneira 

de negociação de SVA móvel no mercado. Essas inferências ecoam na fala dos entrevistados: 



101 
!

!

Antigamente, as pessoas, para conseguir um serviço de valor agregado, tinham que 
ir para a operadora obrigatoriamente [...] então era com elas que tínhamos que nos 
relacionar (E5). 

Foi por meio das operadoras que conseguimos fazer nossos produtos chegarem ao 
cliente [...] era por meio delas que conseguíamos inovar e disponibilizar a 
personalização dos dispositivos móveis (E1). 

  

Por fim, no tocante ao capital estrutural, observa-se na Figura 16 que Compera e Ntime 

ainda não possuíam elementos bem desenvolvidos, como processos, procedimentos, estrutura 

organizacional, estrutura do empregado, tecnologia, cultura e clima. O grande diferencial 

estrutural consistia em ter um objetivo organizacional e uma visão de futuro bem definidos. 

 
No começo era tudo na base do ‘heroísmo’, não tínhamos quase nada estruturados 
[...] foi com o passar do tempo que começamos a desenvolver os processos internos 
e a nos moldarmos melhor (E5). 

Tínhamos apenas um objetivo bem definido, que era inovar e explorar ao máximo o 
potencial dos dispositivos móveis, uma vez que eles poderiam facilitar a vida das 
pessoas (E1). 

  

Dessa forma, constata-se que a conexão dos elementos do capital intelectual relatados 

anteriormente, substancialmente baseados nas dimensões humana e relacional, operacionalizou 

o processo de criação dos valores propostos pela empresa em sua fase inicial. Essa conexão 

atua, por sua vez, em linha com os princípios teóricos do intellectual capital in action, 

evidenciando que nenhum dos componentes do capital intelectual é suficientemente necessário 

para melhorar o desempenho de uma organização quando trabalhado de maneira isolada 

(CUGANESAN; DUMAY, 2009; MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; YU; HUMPHREYS, 

2013). 

Nesta fase inicial, sob a óptica da criação, entrega e captura de valor, inerentes à teoria 

de modelo de negócio, Compera e Ntime criaram para si, como um atributo dos recursos da 

firma (BARNEY, 1991), a capacidade de inovação e personalização dos dispositivos móveis, 

possibilitando entregar ao cliente produtos inovadores e personalizados, orientados a entreter e 

facilitar sua vida. Tais valores não trouxeram retornos financeiros imediatos, uma vez que a 

empresa operou com faturamento negativo em seus primeiros anos, mas possibilitaram, como 

captura de valor ao modelo de negócio, o reconhecimento das firmas, que com o passar dos 

anos tornaram-se cada vez mais conhecidas no mercado de SVA móvel. Destaca-se também, 

como captura de valor, a apropriação da inovação, visto que a concorrência não possuía a 

capacidade inovadora das empresas.  
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Essas evidências encontram-se comprovadas na fala do entrevistado E1 e ecoam no 

depoimento do sócio-fundador da Movile, Fabrício Bloisi, em entrevista fornecida ao portal Faz 

Inova. 

 
Os primeiros anos foram uma confusão total, não vendíamos nada [...] Focamos em 
internet móvel logo no início e fomos os primeiros a fazer isso na América Latina, 
éramos superinovadores, fazíamos um negócio que ninguém sabia fazer (E1). 

A Movile começou com uma típica história de garagem, demoramos um bom tempo 
para faturar o primeiro real. Passamos 1 ano operando sem nada de faturamento [...] 
logo que terminamos a faculdade a gente fundou a empresa, começou focada em 
mobile, e nesses últimos 10 anos já somos líder na América Latina (BLOISI, 2013). 

  

Os anos subsequentes das empresas foram marcados por um encadeamento de fusões e 

aquisições em seus ambientes organizacionais, trazendo novas propostas de valor e articulações 

do capital intelectual. Essas modificações culminaram no delineamento de um novo modelo de 

negócio, que passa a ser analisado a partir do tópico seguinte. 

 

5.2.2 Modelo de negócio 2 – fusão entre Compera e Ntime  

 

O segundo modelo de negócio compreende o período entre 2007 e 2008 e foi 

essencialmente marcado por investimentos do grupo Naspers, que culminou no processo de 

fusão entre Compera e Ntime. Trata-se de um período de profissionalização dos negócios da 

empresa, que teve como proposta central de valor a qualidade, aqui caracterizada como um 

elemento interno do ambiente da empresa, presente essencialmente no seu capital estrutural 

(BOEDKER; GUTHRIE; CUGANESAN, 2005) . 

A Figura 17 retrata esse modelo e evidencia, sob a perspectiva de modelo de negócio, a 

qualidade como elemento disparador do processo de criação de valor. 
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Figura 17 – Modelo de negócio 2 – fusão entre Compera e Ntime. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Em consonância com o exposto, constata-se que, diferentemente da fase anterior, a 

dimensão estrutural ganhou relevância no cenário organizacional e passou a ser 

determinante para a criação do valor proposto, conforme pode ser comprovado na fala do 

entrevistado E2: 

 
Antes de 2007 a empresa não tinha quase nada de estrutura, atuávamos de uma 
forma bem familiar [...] Com a fusão entre Compera e Ntime percebemos que 
precisávamos organizar a casa [...] dessa forma promovemos várias ações estruturais 
[...] nesse momento, nosso foco era completamente no nosso ambiente interno (E2). 

  

As inferências do entrevistado E2 remetem às diversas ações estruturais que atuaram em 

caráter determinante para a obtenção da qualidade, entre as quais se destacam: a) modificações 
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na estrutura física (empresa passou a funcionar em um escritório mais elaborado, com 

departamentos integrados, sem barreiras físicas, facilitando a comunicação e troca de 

informações internas); b) estruturação da gestão de eficiência (elaboração de indicadores, início 

da comunicação dos objetivos da empresa aos funcionários e realização de reuniões frequentes); 

c) estruturação da área de recursos humanos e marketing (as áreas orientam-se à melhoria do 

clima e da comunicação interna); d) introdução da cultura orientada à qualidade (foco na 

produtividade, qualidade e entrega); e e) unificação da estrutura organizacional (integração de 

áreas e funções e redimensionamento do quadro de pessoas pós-fusão).  

Esses elementos estruturais, como apresentado por Boedker, Guthrie e Cuganesan 

(2005), Choong (2008), Grimaldi, Cricelli e Rogo (2013), Karagiannis, Nemetz e Bayer (2009), 

Kim e Kumar (2009), MERITUM Project (2002) e Petty e Guthrie (2000), corroboram a 

criação da qualidade como um valor interno da firma e podem ser verificados na fala dos 

entrevistados E1, E2 e E3, conforme evidenciado a seguir: 

 
Com a fusão das empresas a estrutura mudou [...] havia uma sobreposição de 
funções e decidimos unificar a estrutura organizacional, visando otimizar nossas 
atividades (E1). 

Reformamos os escritórios, acabamos com as divisórias entre departamentos, e 
assim, melhoramos a comunicação interna (E3).  

Eu atuei na estruturação da área de marketing e RH [...] Tínhamos o foco no 
endomarketing, visando a melhoria da comunicação interna [...] antes disso os 
funcionários não se comunicavam, eles nem sequer conheciam nossos produtos 
(E2). 

Começamos a nos organizar, criamos um mural de recados, estruturamos 
indicadores, estabelecemos reuniões frequentes, fornecemos treinamentos, fizemos 
eventos internos e fortalecemos nossa cultura com foco na qualidade e entrega (E3). 

  

No que tange às dimensões relacional e humana, observa-se que foram moldadas de 

acordo com as alterações vivenciadas pela estrutura da empresa, como proposto por Bontis 

(1998). Dessa forma, com base na fala dos entrevistados, constata-se que a otimização das 

características estruturais impactou diretamente os fatores humanos, uma vez que promoveu a 

melhoria da comunicação interna, a troca de informações e conhecimentos entre os 

funcionários, bem como a inicialização de treinamentos orientados à aprendizagem e ao 

aumento de conhecimento técnico no desenvolvimento de produtos, refletindo na criação da 

qualidade como um valor interno da Movile. 

Por meio de suas modificações e reestruturações, o capital estrutural auxiliou o 

funcionário na busca de seu desempenho intelectual ideal e, consequentemente, no desempenho 

geral da organização. Nessa linha e de acordo com os postulados de Bontis (1998), a dimensão 
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estrutural da empresa não atuou somente como um suporte à dimensão humana, mas promoveu 

sua aproximação com elementos externos inerentes à dimensão relacional. 

Nesse sentido, observa-se que as alterações estruturais promoveram modificações na 

esfera relacional e provocaram na Compera Ntime o início do relacionamento com novos 

players que surgiam no setor (agregadores e provedores de conteúdo) e a otimização do 

relacionamento com as operadoras móveis, essenciais para a obtenção da qualidade de produção 

e comercialização, respectivamente. Outro fator determinante à esfera relacional refere-se ao 

relacionamento com os investidores, uma vez que foi por meio dele que se tornaram possíveis 

as melhorias organizacionais promovidas nessa época pela empresa. Essas inferências 

encontram-se evidenciadas na fala dos entrevistados, quando destacam a importância do grupo 

Naspers: 

 
O Naspers queria investir em uma empresa completa, e foi determinante para a 
fusão das empresas Compera e Ntime (E1). 

Por meio do investimento do Naspers, a gente se tornou mais parrudo [...] nos 
aproximamos ainda mais das operadoras e estabelecemos parcerias com outras 
empresas do setor, o que era fundamental para o desenvolvimento dos nossos 
produtos (E3). 

 

Dessa forma, constata-se que o processo de criação de valor da Compera Ntime deu-se 

essencialmente pela conexão dos elementos estruturais, humanos e relacionais relatados.  

Por meio dessa conexão e em linha com a criação, entrega e captura de valor, inerentes à 

teoria de modelo de negócio, a empresa criou para si a qualificação do seu ambiente interno, 

que passou a atuar como um atributo essencial para a entrega de produtos com qualidade ao 

cliente. A caracterização da qualidade como um valor criado para a empresa e entregue ao 

cliente restabelece a discussão instituída no referencial teórico deste estudo e evidencia que o 

mesmo valor pode assumir características e sentidos diferentes sob a perspectiva da empresa e 

sob a perspectiva do usuário (ANDERSON; NARUS, 1998; MILES, 1961; ZEITHAML, 

1988), estando, neste caso, a qualidade para a Movile relacionada aos seus processos e 

procedimentos internos e, para o cliente, aos atributos e características do produto adquirido. 

Por fim, retornando aos elementos que constituem o modelo de negócio da Movile, 

destacam-se como capturas de valor desta fase o aumento de visibilidade da empresa no setor, a 

liderança da Compera Ntime em SVA móvel no estado de São Paulo e o aumento do 

faturamento da empresa em 25 vezes, chegando ao patamar dos 4 milhões de reais por ano, 

como evidenciado na fala do entrevistado E2 e no depoimento do sócio-fundador da Movile, 

Fabrício Bloisi, em palestra fornecida à Unicamp: 



106 
!

!

 
A gente se tornou ainda mais conhecido no setor [...] Fundimos com a Ntime e 
passamos a ser líder do estado de São Paulo (E2). 

Crescemos para 4 milhões de reais por ano, um crescimento pequeno para a alta 
tecnologia, mas um crescimento que a maioria das empresas tem que passar para 
continuar crescendo. A gente acelerou muito o crescimento da empresa com esse 
processo de fusão (BLOISI, 2014). 

  

Considerando o exposto, observa-se que essa configuração da empresa, movimentada 

pela qualificação e profissionalização interna, auxiliou na sua solidificação, o que capacitou sua 

atuação como consolidadora do mercado, modificou seu capital intelectual e, 

consequentemente, culminou na estruturação de um novo modelo de negócio, que passa a ser 

abordado no tópico seguinte. 

 

5.2.3 Modelo de negócio 3 – consolidação do setor de SVA móvel 

  

O modelo de negócio aqui retratado, referente à terceira fase vivenciada pela empresa, 

compreende o período que se estende de 2008 a 2010, marcado essencialmente pelos processos 

de fusões e aquisições que auxiliaram a organização a consolidar o setor de SVA móvel no 

Brasil, bem como expandir seus negócios para a América Latina. Fizeram parte desse processo: 

a aquisição da Movile, em 2008; a aquisição da Yavox, em 2009; e a aquisição da Cyclelogic, 

em 2010. Esta fase foi marcada pelo primeiro trabalho de posicionamento de marca da empresa, 

alterando seu nome para Movile, com o objetivo de estabelecer uma nova imagem 

organizacional perante o segmento B2B. 

Como proposta de valor, destaca-se, além das anteriormente analisadas, a marca da 

empresa (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), orientada à criação da credibilidade 

organizacional no segmento B2B, conforme pode ser observado na fala dos entrevistados: 

 
Fizemos um grande trabalho de marca, pensamos em vários nomes e chegamos ao 
nome Movile, por comunicar bem o dinamismo da nossa empresa [...] era inclusive 
o nome da empresa que adquirimos em 2008 (E1). 

Já estávamos bem organizados internamente [...] o processo de fusão e aquisição 
aumentou nossa competência [...] agora era hora de comunicar às empresas e às 
operadoras, tudo o que a gente sabia fazer (E2). 

Eu chegava aos clientes para vender um projeto e queria definir o que era nossa 
empresa, mas eu não conseguia [...] nessa hora percebi que precisávamos investir na 
criação de uma identidade organizacional (E3). 
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As inferências dos entrevistados evidenciam que a proposta de valor de construir um 

significado à marca Movile permitiu à empresa criar internamente, como um valor de seus 

recursos (BARNEY, 1991), a competência, a identidade e a credibilidade organizacional. 

No que tange à competência, observa-se que se assemelha simultaneamente a um 

elemento do capital humano (CHOONG, 2008; GRIMALDI; CRICELLI; ROGO, 2013; 

KARAGIANNIS; NEMETZ; BAYER, 2009; KIM; KUMAR, 2009; PETTY; GUTHRIE, 

2000) e a uma dimensão da teoria de modelo de negócio (LECOCQ; DEMIL; WARNIER, 

2006; PLÉ; LECOCQ; ANGOT, 2008). A identidade organizacional, por sua vez, relaciona-se 

à cultura da empresa (BOEDKER; GUTHRIE; CUGANESAN, 2005; CHOONG, 2008; KIM; 

KUMAR, 2009; MERITUM..., 2002; PETTY; GUTHRIE, 2000) e à dimensão estrutural da 

mesma. Já a credibilidade organizacional assemelha-se à confiança do cliente e do mercado 

(AMIT; ZOTT, 2001) e encontra-se em linha com a dimensão relacional (CHOONG, 2008; 

GRIMALDI; CRICELLI; ROGO, 2013).  

Diferentemente das fases anteriores, as três dimensões do capital intelectual atuaram 

de maneira proporcional no processo de criação de valor, cada uma sendo determinante para 

a criação de um valor específico: a humana orientada à competência, a estrutural orientada à 

identidade e a relacional orientada à credibilidade e comunicação desses valores ao mercado.  

A Figura 18 evidencia a marca como uma proposta de valor para a Movile, bem como 

as alterações provocadas em suas dimensões intelectuais para a criação da identidade, 

competência e credibilidade organizacional. 
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Figura 18 – Modelo de negócio 3 – consolidação do setor de SVA móvel. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

No que tange à dimensão estrutural, as modificações foram caracterizadas pelos 

seguintes aspectos: a) delineamento da cultura organizacional (estruturação do “Jeito 

Moviliano”); b) estruturação dos valores organizacionais (caracterização do “Gente Firme” – 

foco no cliente, inovação, resultado, meritocracia e ética); c) mudanças na estrutura física da 

empresa (construção de um novo escritório, amplo, moderno e orientado à comunicação e ao 

estabelecimento da identidade da empresa); d) otimização da gestão da eficiência (melhoria das 

ações de eficiência e orientação à qualidade organizacional); e) melhor definição dos processos 

organizacionais (estruturação de processos, sem impactar no engessamento da organização); e f) 

intensificação das atividades de pesquisa e desenvolvimento (orientação à inovação como um 

valor organizacional, proposto pelo “Gente Firme”).  
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A triangulação dos elementos relatados atuou de maneira significativa na construção da 

identidade organizacional, substancialmente caracterizada pela flexibilização, qualidade e 

descontração do ambiente corporativo, conforme pode ser verificado na fala dos entrevistados: 

 
Nós tínhamos uma cultura focada em entrega, produtividade e qualidade, mas também 
éramos bem descontraídos [...] então criamos o ‘Jeito Moviliano’ e o ‘Gente Firme’, 
como elementos integrantes da nossa identidade (E3). 

O ‘Gente FIRME’ representa nossos valores internos: foco no cliente, inovação, 
resultado, meritocracia e ética [...] O ‘Jeito Moviliano’ é nosso DNA (E2). 

Somos exigentes, mas queremos o bem-estar do funcionário [...] temos café da manhã 
na empresa [...] temos um lounge, com violão, cinema, video game, televisão 
massagem, ginástica [...] temos nutricionista, caminhadas [...] proporcionamos 
liberdade de horário, um home office por semana, happy hours, viagens, cursos no 
exterior, festas [...] tudo isso representa o ‘Jeito Moviliano’ (E3). 

Melhoramos muito nessa fase, estruturamos processos, mas sem nos engessarmos, 
intensificamos nosso foco em pesquisa e desenvolvimento, ganhamos uma estrutura 
tecnológica melhor e passamos a ter reuniões frequentes para comunicar resultados 
(E5). 

  

Além das ações estruturais relatadas, o processo de fusão e aquisição que marcou esta 

fase e levou ao delineamento da marca como uma proposição de valor impactou 

substancialmente na obtenção de um conjunto maior de conhecimento, habilidade e atitude por 

parte dos funcionários. Nesse aspecto, por absorver diferentes organizações do setor, o quadro 

de funcionários tornou-se mais completo, com amplo conhecimento no desenvolvimento de 

produtos, know-how orientado à inovação, conhecimento do mercado, novas aptidões gerenciais 

(orientadas a um quadro maior de funcionários) e intensificação das habilidades internas dos 

recursos da empresa. 

A conexão e a complementaridade desses aspectos com outros elementos 

organizacionais da época auxiliaram a empresa a atuar com mais competência no setor, 

conforme pode ser observado na fala dos entrevistados: 

 
As fusões nos trouxeram a habilidade de lidar com a mudança (E3). 

O processo de fusões e aquisições ampliou nossa capacidade e competência para 
desenvolver coisas novas [...] deixamos de ter apenas uma capacidade produtiva e 
passamos a ter de fato uma capacidade intelectual, com mais pessoas pensantes 
(E5). 

  

No tocante à dimensão relacional, as modificações promovidas pela nova proposta de 

valor encontram-se relacionadas a: a) realização de ações de marca e imagem (mudança no 

nome da empresa, inicialmente para Compera Ntime Yavox e posteriormente para Movile); b) 
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realização de ações e eventos externos (visando a comunicar e divulgar a empresa ao mercado 

B2B); c) intensificação do relacionamento com as operadoras móveis (principalmente após a 

aquisição da Yavox e Cyclelogic, sendo que a primeira possuía proximidade com todas as 

operadoras do mercado e a segunda atuava como integradora do setor); d) intensificação do 

relacionamento com provedores de conteúdo e agregadores (atuando como parceiros do 

negócio); e e) intensificação do relacionamento com stakeholders (atração de mais 

investimentos), conforme observado na fala dos entrevistados: 

 
Passamos a atuar como integradores [...] tínhamos relacionamento com todos os 
players do setor [...] isso foi bom e aumentou nossa aceitabilidade no mercado (E1). 

Estávamos bem estruturados e estabelecemos um ótimo relacionamento no mercado 
[...] e passamos a comunicar isso [...] o foco da área de marketing que antigamente 
era direcionado à comunicação interna, volta-se agora à comunicação externa (E2). 

A Movile começou a participar de todos os eventos ligados ao nosso setor (E5). 

Participamos e patrocinamos feiras do setor [...] tínhamos que comunicar tudo que a 
gente tinha ao mercado [...] era essencial pro nosso crescimento (E2). 

  

As inferências dos entrevistados evidenciam que o estabelecimento de novas parcerias e 

a intensificação dos relacionamentos externos auxiliaram na construção da credibilidade 

organizacional. Já os investimentos em ações de marca e a realização de eventos promoveram a 

comunicação dessa credibilidade ao mercado. 

Baseado no exposto e em linha com a configuração e entrega de valor, inerentes à teoria 

de modelo de negócio, constata-se que a criação da identidade e credibilidade organizacional, 

como um valor interno da firma, auxiliou na entrega de confiança às operadoras e empresas 

adquirentes dos produtos de SVA móvel. Já a criação da competência organizacional, 

promovida pela obtenção de um conjunto maior de conhecimentos e habilidades, possibilitou o 

desenvolvimento e entrega de produtos com ainda mais qualidade, inovação e personalização ao 

segmento B2B. Essa melhoria nas especificações do produto promoveu, às operadoras móveis e 

às diversas empresas clientes, um aumento de suas receitas e uma diversificação de seus 

portfólios de produtos, em uma fase em que os SVAs começavam a se popularizar no mercado. 

Trata-se do período em que, segundo Machado (2012), as receitas de SVA móvel na América 

Latina superaram os 20 bilhões de dólares por ano, já representando, na época, mais de 20% da 

receita das operadoras no Brasil.  

Com essas informações, fica melhor evidenciada a atuação das empresas de SVA móvel 

pelo que a literatura caracteriza como KIBS (BETTENCOURT et al., 2002; MILES; 

KASTRINOS; BILDERBEEK, 1995), bem como pelo que Osterwalder e Pigneur (2010) 
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caracterizam como um modelo de negócio desagregado, uma vez que o conhecimento 

intelectual de organizações como a Movile passou a ser determinante para o desenvolvimento 

de produtos e serviços para as operadoras de telecomunicações e para outras empresas do setor.  

Retornando à caracterização da empresa, no que tange ao último elemento inerente à 

teoria de modelo de negócio, destacam-se como capturas de valor da Movile nesta fase: a) a 

transformação em uma das três maiores empresas de SVA móvel no Brasil; b) o aumento da 

visibilidade no setor B2B, o que, por sua vez, aumentou o número de negócios e clientes e o 

faturamento anual da empresa; c) o aumento de investimentos do grupo Naspers; e d) a 

atribuição de valor à marca Movile (que passou a ser sinônimo de qualidade no setor B2B). Tais 

ocorrências ecoam na fala dos entrevistados E1 e E3 e podem ser visualizadas no depoimento 

do sócio-fundador da empresa, Fabrício Bloisi, em entrevista ao portal de notícias Teletime: 

 
Conquistamos a confiança do cliente e atraímos mais clientes corporativos [...] a 
marca Movile passou a ser conhecida no setor (E3). 

Aos poucos atraímos novos investimentos (E1). 

Essa capacidade de adaptação às mudanças do mercado permitiu à empresa crescer e 
se tornar uma das três maiores empresas de serviços de valor agregado do Brasil. 
Nos últimos anos, a Movile liderou o processo de consolidação do mercado 
brasileiro de SVA (BLOISI, 2010). 

 

Todo o processo de fusão e aquisição auxiliou a Movile na consolidação do mercado, 

mas atuou, principalmente, na modificação do capital intelectual da empresa, deixando-a ainda 

mais capacitada para vivenciar as alterações do setor que estavam por ocorrer, ajudando na 

configuração de seu quarto modelo de negócio, que passa a ser analisado a partir do tópico 

subsequente. 

 

5.2.4 Modelo de negócio 4 – era dos aplicativos móveis 

  

O modelo de negócio aqui analisado restabelece a fase da popularização dos aplicativos 

para dispositivos móveis. Tais aplicativos surgiram em 2008, com o advento dos smartphones 

no mercado, mas ganharam força e dimensão mundial a partir de 2010, quando esse tipo de 

celular popularizou-se e atingiu grande parcela da população mundial. Este modelo de negócio 

refere-se à fase atual da Movile e representa um momento de transição para a empresa, uma vez 

que, após consolidada e fortalecida no mercado B2B, ela passou a se inserir no segmento B2C, 

por intermédio da venda de aplicativos em lojas virtuais, e a atuar no negócio de m-commerce, 

operacionalizando a venda de produtos mediante a utilização de dispositivos móveis.  
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Com todas essas modificações, novas propostas de valor passaram a configurar o 

modelo de negócio da empresa, aqui caracterizadas conforme as especificações de Osterwalder 

e Pigneur (2010): a) usabilidade, relacionada a uma forma de tornar os produtos mais 

convenientes; b) design, norteado ao estabelecimento de um visual diferenciado aos produtos; 

c) acessibilidade, orientada a facilitar o acesso dos produtos de SVA móvel aos clientes; e d) 

preços baixos, direcionados a ofertar produtos com preços reduzidos em relação aos dos 

concorrentes. Essas propostas de valor podem ser visualizadas na fala dos entrevistados: 

 
A popularização dos aplicativos para celulares aumentou a concorrência no setor, 
com isso tivemos que melhorar ainda mais as características dos nossos produtos 
[...] ter um produto com um visual diferenciado de fácil manuseio passou a ser um 
diferencial para a empresa (E2). 

A criação das lojas virtuais fez com que nossos produtos ficassem mais acessíveis ao 
consumidor final (E1). 

Com as lojas virtuais, passamos a atender diretamente o consumidor final, e 
tínhamos a possibilidade de vender aplicativos a preços extremamente baixos, 
muitas vezes até de graça (E5). 

  

Considerando o discurso dos entrevistados, bem como as novas propostas de valor que 

direcionam o modelo de negócio da Movile, infere-se que a integração das dimensões humana e 

estrutural foi determinante para o processo de criação da usabilidade e design do produto. Já a 

integração das dimensões estrutural e relacional foi fundamental para a criação da 

acessibilidade e do preço baixo como valores da firma. 

Mesmo com atuação proporcional das três dimensões no processo de criação de 

valor, constata-se que foi a dimensão relacional a mais impactada pelas alterações vivenciadas 

pelo setor de SVA móvel na época, passando, por intermédio dessas mudanças, a operar como 

um elemento modificador das esferas estrutural e humana da empresa. Essas inferências 

restabelecem o conceito de intellectual capital in action e evidenciam a lógica de 

codependência entre as dimensões do capital intelectual, ora atuando como uma entrada, ora 

como um resultado (MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004) no processo de configuração de valor. 

As informações relatadas, bem como o comportamento das esferas do capital intelectual 

no processo de criação dos valores propostos, encontram-se evidenciadas na Figura 19 e passam 

a ser analisadas subsequentemente. 
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Figura 19 – Modelo de negócio 4 – era dos aplicativos móveis. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

No que tange à dimensão relacional, destacam-se, nesta fase, as seguintes alterações: a) 

início do relacionamento com lojas virtuais (como Apple Store e Google Play); b) início do 

relacionamento direto com o cliente final (por meio da comercialização de aplicativos); c) 

modificação no relacionamento com as operadoras (que, além de clientes e parceiras, passam a 

oferecer produtos concorrentes e complementares aos da Movile); d) modificação no 

relacionamento com os players do mercado (similarmente ao relacionamento com as 

operadoras, a Movile passa a “coopetir” com seus agregadores); e) início do relacionamento 

com anunciantes (empresas passam a anunciar em aplicativos, facilitando a comercialização de 

produtos com preços baixos); e f) aumento da concorrência (uma vez que qualquer pessoa passa 
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a desenvolver um aplicativo e comercializá-lo nas lojas virtuais). Essas alterações ecoam na fala 

dos entrevistados: 

 
As lojas virtuais tornaram-se vitrines para nossos produtos. Ganhamos uma 
independência no setor [...] não precisamos mais passar pelas operadoras para 
vendermos nossos produtos (E1). 

Passamos a vender nossos produtos diretamente ao consumidor final (E6). 

Foi uma situação complicada, atribuímos uma grande carga de qualidade aos nossos 
produtos, mas de maneira simultânea, continuamos desenvolvendo os mesmos 
produtos às operadoras (E2). 

Com essa nova possibilidade de venda, mudamos a forma de comercializar [...] 
agora não precisávamos mais tarifar o cliente [...] começam a surgir empresas 
querendo anunciar em nossos produtos (E3). 

  

As inferências dos entrevistados evidenciam o relacionamento da Movile com as lojas 

virtuais como um fator determinante para a criação da acessibilidade aos produtos da empresa. 

Observa-se, também, que o relacionamento com anunciantes tornou-se importante por auxiliar 

no oferecimento do preço baixo como valor intrínseco aos seus produtos, transferindo a fonte de 

renda da venda para a arrecadação financeira por meio de anúncios. Essa modificação permitiu 

à Movile atuar sob a perspectiva do que Osterwalder e Pigneur (2010) caracterizam como um 

modelo de negócio grátis, com diversidade de fonte de tarifação, a partir de comercialização 

não tarifada. 

Essas alterações de mercado e da dimensão relacional promoveram na empresa uma 

remodelagem de suas dimensões estrutural e humana. Do ponto de vista estrutural, destacam-se 

as seguintes alterações: a) estruturação da área de satisfação do cliente (para entender as 

necessidades e resolver os problemas dos clientes); b) investimento nas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento e inovação interna (visando a intensificar o foco na inovação e diferenciar-se 

no mercado); e c) ampliação da gama de produtos (visando a diferenciar-se frente às empresas 

concorrentes). Essas ocorrências ecoam no discurso dos entrevistados:  

 
Estruturamos uma área de satisfação do cliente [...] o cliente que antigamente era 
atendido pelas operadoras, passa a se comunicar diretamente com a gente (E2). 

Agora ouvimos o cliente. É uma forma entender as necessidades deles e até mesmo 
de podermos corrigir nossos produtos (E3). 

Não adianta criarmos valores, se eles não forem percebidos pelos clientes [...] estes 
valores só serão percebidos se entendermos exatamente o que o cliente quer (E6). 

Aumentamos o número de produtos e consequentemente investimos mais em 
pesquisa e desenvolvimento e inovação interna [...] dessa forma melhoramos os 
atributos e o caráter inovador dos nossos produtos (E1). 
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Com base nessas inferências, constata-se que os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e em inovação interna foram determinantes para a criação de produtos 

diversificados e com mais qualidade, substancialmente estruturados na sua usabilidade. A 

estruturação do departamento de satisfação do cliente, por sua vez, possibilitou a criação de 

uma “ponte” com o consumidor final, permitindo à Movile compreender suas necessidades e 

entender as deficiências de seus produtos no mercado, o que, somado à característica flexível da 

empresa, baseada na baixa estruturação de seus processos, permitiu atuar com velocidade no 

desenvolvimento, atualização e reposição de seus produtos, contribuindo com a criação da 

acessibilidade do cliente aos seus aplicativos. 

Por fim, no que tange à dimensão humana, observa-se que ela também foi impactada 

pelas alterações advindas do ambiente e pelas novas propostas de valor adotadas pela Movile. 

Sob essa óptica, destacam-se os seguintes aspectos: a) contratação de recursos humanos 

diferenciados (orientados à diferenciação dos produtos e ao atendimento das propostas de valor 

de acessibilidade, design e usabilidade); b) intensificação de treinamentos (visando à 

aprendizagem dos funcionários nessa nova atuação da empresa, assegurando mais eficiência); e 

c) aumento do conhecimento e capacidade dos recursos (promovendo melhoria das 

especificações técnicas dos produtos), conforme destacado no discurso dos entrevistados: 

 
A gente contratou um designer sênior da Apple. Ele é brasileiro e fez 3 ou 4 ícones 
que aparecem no iPhone [...] essa ação atuou na melhoria do design dos nossos 
aplicativos (E1). 

Hoje os aplicativos têm que ser fáceis de usar [...] não adianta eu ter um aplicativo 
que faz tudo se o cliente não sabe operar [...] então eu invisto muito no treinamento 
dessas pessoas (E3). 

Antigamente focávamos em treinamentos mais comuns [...] hoje investimos em 
treinamentos no exterior [...] mas tem que ser um treinamento que diferencie nossos 
recursos e que impacte em melhoria internas e em melhoria nos nossos produtos 
(E5). 

  

Nesse cenário, constata-se ter sido a contratação do ex-funcionário da Apple, 

especializado no design gráfico dos produtos da empresa, a ação fundamental para a criação do 

design dos aplicativos desenvolvidos pela Movile. De maneira semelhante, foi por meio de 

investimentos em treinamentos orientados ao aumento da capacidade dos recursos que a 

empresa tornou-se hábil na criação da usabilidade de seus produtos. Baseado no exposto e em 

linha com a criação de valor, inerente à teoria de modelo de negócio, a Movile criou para a si a 

capacidade de criar produtos com mais qualidade e acessibilidade ao usuário final.  
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No que tange à entrega do valor criado, permitiu-se a comercialização de aplicativos 

com mais design, usabilidade, acessibilidade e preços baixos. 

No tocante ao último elemento inerente à teoria de modelo de negócio, destacam-se 

como capturas de valor da Movile nesta fase: a) aumento de faturamento oriundo da venda de 

uma gama maior de produtos; b) aumento de faturamento baseado na adoção de novas fontes de 

receitas (venda direta de produtos/cobrança de anunciantes nos aplicativos); c) atração de novos 

investidores externos (interessados em investir na Movile); d) captação de um número maior de 

clientes (empresa passou a atender 25 milhões de consumidores por mês); e) crescimento de 

70% da empresa (devido à diferenciação de produtos); f) avaliação positiva dos aplicativos da 

empresa por 95% dos consumidores; g) captação de faturamento oriundo de produtos de fácil 

acessibilidade e usabilidade (aplicativo infantil tornou-se um dos mais rentáveis do mundo); e 

h) transformação da empresa em líder de plataformas de comércio e conteúdo móvel inovador 

na América Latina. Tais ocorrências, inerentes à captura de valor da empresa, encontram-se 

evidenciadas na fala dos entrevistados e ecoam no depoimento do sócio-fundador da Movile em 

palestra à Unicamp, bem como em reportagem realizada por Geromel (2013), na revista Forbes: 

 
Aumentamos nossa receita com a atração de anunciantes [...] nos transformamos em 
líder de plataformas de comércio e conteúdo móvel inovador na América Latina 
(E1). 

A Movile acabou de receber uma nova rodada de investimentos. Foram 120 milhões 
de reais [...] isso vai proporcionar novos crescimentos à empresa (E6). 

Hoje temos o produto infantil que mais gera receita em mobile do mundo, o playkids 
[...] ele é usado em 100 países e é top 1, não só no Brasil, mas em toda América 
Latina, e em outros países ao redor do mundo, como França, Alemanha, Espanha, 
Austrália e Inglaterra (BLOISI, 2014). 

A Movile é uma empresa que cresceu mais de 70% ao ano, nos últimos quatro anos, 
registrou mais de 50 bilhões de transações no ano passado, e forneceu seus produtos 
e serviços para mais de 20 milhões de pessoas por mês em todo o mundo 
(GEROMEL, 2013, tradução nossa). 

  

Dessa forma, observa-se que a empresa vivencia, em 2014, um período de transição, 

essencialmente caracterizado pela sua independência de atuação no mercado e aproximação do 

consumidor final. Essas ocorrências atraem para a empresa a atenção de novos investidores, 

modificam as características do capital intelectual e auxiliam no delineamento de novos 

modelos de negócios em um futuro de curto e longo prazo, que passam a ser analisados a partir 

do tópico seguinte. 

!  
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5.2.5 Modelo de negócio 5 – futuro de curto prazo: valorização da marca e atração de 

investidores 

 

O quinto modelo de negócio da empresa refere-se às delineações futuras de curto prazo 

a ser vivenciadas pela Movile. Trata-se do período que se inicia no ano de 2015 e se estende até 

meados de 2018, sendo essencialmente caracterizado pela aproximação da empresa de 

investidores e de seu cliente final, bem como pela ampliação de sua atuação no segmento de m-

commerce. 

Destaca-se como proposta de valor desta fase a marca da empresa, orientada ao 

segmento B2C, o que, para Osterwalder e Pigneur (2010), se assemelha a permitir ao cliente 

usar e exibir a marca como um status de reconhecimento, atribuindo a ela um conceito de 

qualidade e diferenciação. Trata-se de comunicar ao consumidor final toda a credibilidade 

organizacional já fortalecida frente às operadoras e empresas. Essa ocorrência pode ser 

visualizada na fala dos entrevistados: 

 
Estamos entrando em uma fase de criação de valor à marca no segmento B2C [...] 
vamos começar fazer a marca Movile ser percebida pelo usuário final. [...] quero 
conversar com o cliente final por meio da minha marca (E6). 

É uma fase de investimento pesado em Marca [...] eu quero que no futuro o cliente 
olhe para a Movile e enxergue um conceito [...] que lembre os nossos produtos, das 
nossas facilidades [...] e veja a qualidade em tudo isso [...] vamos focar muito nessa 
comunicação com o mercado (E2). 

 

As inferências dos entrevistados apontam para o fato de que, assim como ocorrido no 

modelo de negócio anterior, o capital relacional da empresa tende a atuar de maneira 

determinante no processo de criação do valor proposto, sendo as dimensões estrutural e 

humana impactadas e remodeladas de acordo com as alterações emergidas nessa dimensão. 

Esses fatores, bem como o comportamento do capital intelectual no processo de criação de 

valor à marca no futuro da empresa, encontram-se evidenciados na Figura 20 e passam a ser 

analisados subsequentemente. 
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Figura 20 – Modelo de negócio 5 – futuro de curto prazo: valorização da marca e atração de 
investidores. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Com base na Figura 20, observa-se que a esfera relacional da empresa passa a 

caracterizar-se, em um futuro de curto prazo, por meio dos seguintes aspectos: a) investimento 

em ações de mídia (visando a tornar a empresa conhecida frente ao mercado); b) intensificação 

do relacionamento com investidores (possibilidade de realização de IPO e abertura de ações ao 

mercado); c) ampliação de atuação no segmento de m-commerce (realização de novas parcerias, 

fusões e aquisições, visando ao reconhecimento nesse segmento); e d) ampliação de atuação 

frente ao segmento infantil (visando à excelência e reconhecimento frente a esse público). Tais 

inferências podem ser comprovadas e ecoam na fala dos entrevistados: 
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O Fabrício tem intenção, daqui uns 3 anos de fazer IPO, ou seja, abrir ações da 
Movile para o mercado [...] então não tem jeito, a marca Movile precisa criar valor 
[...] ninguém investe em uma empresa que não conhece (E2). 

O nosso capital intelectual foi muito importante para chegarmos até nosso momento 
atual [...] criamos visibilidade e atraímos investidores [...] agora temos que 
aproveitar tudo isso e comunicar nosso valor ao mercado (E5). 

Estamos também investindo muito no mercado infantil [...] nossa primeira grande 
ação de comunicação foi um comercial de televisão orientado a esse segmento (E2). 

Já sabemos que entre 2014 e 2015 teremos mais umas quatro fusões e aquisições, 
que devem ampliar nossa atuação no segmento de m-commerce [...] queremos 
também ser conhecido nesse mercado (E6). 

  

O discurso dos entrevistados evidencia que a atribuição de valor à marca tem como 

objetivo aproximar a Movile de consumidores finais, bem como torná-la conhecida frente a 

potenciais investidores do mercado. Essas ações tendem, ainda, a ampliar a atuação e o 

reconhecimento da empresa frente aos seus diferentes grupos de clientes (operadoras, empresas, 

consumidor final, público infantil, segmento de m-commerce), por meio da comunicação e 

diversificação do seu portfólio de produtos (aplicativos, produtos corporativos, white label, 

produtos de m-commerce). Essa atuação diversificada no mercado, orientada a diferentes nichos 

com uma extensa gama de produtos, transforma o modelo de negócio da Movile e permite 

caracterizá-lo pelo que Osterwalder e Pigneur (2010) denominam modelo de negócio 

“multilateral” e de “cauda longa”. 

Como resultado dessas alterações, observa-se que as dimensões estrutural e humana da 

Movile tendem a se moldar e se modificar com o objetivo de promover a criação de valor à 

marca no segmento B2C. No que tange à dimensão estrutural, destaca-se o delineamento de 

novos departamentos e atividades (orientados à divulgação da empresa, ao relacionamento com 

investidores e ao desenvolvimento de novos produtos e serviços para o nicho infantil e o 

segmento de m-commerce). No tocante à dimensão humana, destaca-se o desenvolvimento de 

novos conhecimentos e habilidades (referentes ao marketing e mídia organizacional, ao 

relacionamento com investidores, ao mercado de m-commerce, ao nicho infantil e ao 

desenvolvimento de produtos para esses segmentos). Essas ocorrências podem ser verificadas 

na fala dos entrevistados: 

 
Acabamos de contratar um recurso essencialmente orientado à mídia [...] ele vai 
trabalhar toda a questão de divulgação da empresa: marca, imagem, identidade 
sonora, mascote, tudo [...] e isso deve abrir espaço para novas contratações no futuro 
(E5).  

Da mesma forma que começamos a estruturar um departamento de relacionamento 
com o cliente, podemos entender ser necessário ter internamente pessoas focadas 
somente no relacionamento com investidores, por que não? (E3). 
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Em linha com os postulados teóricos de modelo de negócio, infere-se que a triangulação 

das dimensões do capital intelectual relatadas passa a ser determinante para a criação de valor à 

marca da empresa no segmento B2C, em um futuro de curto prazo. Por meio desse valor criado, 

a empresa busca entregar aos seus clientes um status e um conceito de agilidade, eficiência, 

inovação e qualidade atribuído aos seus produtos.  

Como captura de valor, a Movile estima, por meio deste modelo de negócio: a) 

aumentar seu faturamento por meio da expansão no segmento de m-commerce e no nicho 

infantil; b) captar recursos financeiros por meio de venda de ações; e c) aumentar o 

faturamento, baseado no aumento das vendas movimentadas pelo fator “marca”. Essas 

tendências, inerentes à captura de valor, encontram-se evidenciadas na fala dos entrevistados: 

 
Vamos focar cada vez mais em m-commerce, esse é o futuro da internet móvel e vai 
trazer bastante retorno financeiro para a Movile nos próximos anos (E1). 

Queremos ampliar nossas vendas de produtos com marca própria [...] queremos 
expandir estas vendas para uma escala global (E2). 

Pretendemos atrair recursos e aumentar nossa receita por meio investimentos 
externos e possível comercialização de ações no mercado (E5). 

Já temos um produto de marca própria, o playkids, top 1 em mais de 20 países [...] é 
um produto global [...] queremos aumentar a receita em nível global, de outros 
produtos de marca própria. no futuro (E6). 

 

Os relatos restabelecem o conceito de crescimento organizacional e evidenciam uma 

tendência de expansão geográfica da Movile, caracterizada por meio de uma atuação global, 

conforme observado na fala dos entrevistados E2 e E6. Essas características remetem, por sua 

vez, às novas delineações do capital intelectual da empresa em um futuro de longo prazo e 

auxiliam na configuração do último modelo de negócio aqui analisado, discutido e evidenciado 

a partir do tópico seguinte. 

 

5.2.6 Modelo de negócio 6 – futuro de longo prazo: atuação como um player global 

  

O último modelo de negócio identificado no contexto evolutivo da Movile refere-se ao 

período posterior ao ano de 2018. Trata-se do futuro de longo prazo da empresa, em que ela 

busca a expansão de seus negócios e atuação como um player global. Sob essa óptica, observa-

se que a empresa tem como objetivo expandir suas propostas de valor atuais, visando a 

estabelecer um processo de criação que atenda às necessidades de clientes de todo o mundo, 

conforme pode ser constatado na fala do entrevistado E6, bem como na fala do sócio-fundador 

da empresa, Fabrício Bloisi, em entrevista concedida ao canal Propmarktv: 
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Ser uma empresa global é levar tudo que temos hoje para clientes de todo o mundo, 
respeitando as características locais de cada país (E6). 

Vamos passar por outros processos de fusão e aquisição no futuro [...] o objetivo é 
criar uma grande empresa brasileira, forte e competitiva globalmente [...] nós temos 
4 bilhões de potenciais consumidores móveis para atingir [...] esse é um mercado 
bastante grande e vai construir grandes empresas [...] estamos bem animados para 
ser um grande player nessa área (BLOISI, 2009). 

  

As inferências relatadas consideram as estratégias de crescimento a ser realizadas no 

futuro da Movile e evidenciam a realização de novos processos de associações e integrações, 

orientados à expansão geográfica de nível global (CHANDLER, 1990). Nesse sentido, 

identifica-se também a existência dos cinco desafios organizacionais (FLECK, 2009) presentes 

no contexto histórico da empresa (empreendedorismo, navegação em ambiente dinâmico, 

gerenciamento de diversidades, gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento de 

complexidades), atuando com uma tendência de replicação do processo de delineações futuras 

da empresa.  

Para atender aos objetivos de expansão das propostas de valor para uma escala global, 

observa-se que, diferentemente das fases anteriores, as dimensões humana, estrutural e 

relacional do capital intelectual tendem a trabalhar de maneira integrada e em nível 

proporcional de importância no processo de criação dos valores da empresa. Essas 

informações encontram-se evidenciadas na Figura 21 e são devidamente analisadas no decorrer 

deste tópico. 
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Figura 21 – Modelo de negócio 6 – futuro de longo prazo: atuação como um player global. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Com base no exposto, a dimensão relacional tende, em um futuro de longo prazo, a 

caracterizar-se por meio das seguintes ações: a) aproximação e realização de parcerias com 

grandes empresas do setor tecnológico (orientadas à troca de conhecimento e melhoria nas 

condições de comercialização de aplicativos em lojas virtuais de como Apple e Google); b) 

aproximação e modificações no relacionamento com o cliente (orientadas a entender e criar as 

necessidades no cliente em nível mundial, visando a cocriar os produtos com eles); c) aumento 

do relacionamento com investidores globais (orientado a angariar fundos e promover o 

crescimento da empresa); d) realização de novas fusões e aquisições (visando a consolidar o 

mercado global, deixando-o mais enxuto, com muitos agregadores e poucos integradores 

globais); e) intensificação do relacionamento com grandes mídias (orientado ao processo de 
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divulgação da empresa); f) realização de parcerias com grandes empresas de diversos setores da 

economia (objetivando trazer organizações de diferentes segmentos para atuar com tecnologia 

mobile); e g) modificações no relacionamento com as operadoras (como consequência das 

alterações ocorridas no setor, as operadoras tendem a se transformar em um pipe, atuando como 

donas da antena e orientadas a fornecer suporte tecnológico aos demais players, além de 

continuar atuando na comercialização de produtos). Essas evidências podem ser melhor 

visualizadas na fala dos entrevistados: 

 
Nossos parceiros tendem a ser globais [...] Hoje já temos uma unidade no Vale do 
Silício [...] isso retrata nosso objetivo futuro de nos aproximarmos das gigantes do 
setor (E6). 

Vamos cada vez mais intensificar nossa aproximação com o cliente e com nossos 
investidores [...] vamos investir muito em mídia (E2). 

Hoje existem muitos investidores que acreditam no potencial da Movile e querem 
aportar seus recursos aqui, para construir essa Movile do futuro (E5). 

No futuro existirão poucos players globais [...] muitos agregadores, mas poucos 
integradores [...] a Movile certamente será um desses players (E4). 

A tendência é a operadora ser o canal, um pipe, ser fonte de infraestrutura disso tudo 
(E5). 

  

Visando a acompanhar essas alterações do mercado, que impactam inicialmente a esfera 

relacional da empresa, as dimensões estrutural e humana também tendem a passar por novas 

modificações no futuro. No quesito estrutural, destacam-se: a) ampliação do número de 

escritórios (orientada à aproximação dos grandes players tecnológicos do mundo); b) 

estruturação de processos e realização de gestão de conhecimentos (visando a mitigar riscos de 

perda de informações, sem engessar os procedimentos da empresa); c) ampliação dos 

departamentos de pesquisa e desenvolvimento e atendimento ao cliente (orientada ao 

entendimento das necessidades locais do mercado e à inovação de produtos em nível global); e 

d) ampliação da gama de produtos (visando à inclusão de diversos segmentos no mundo dos 

dispositivos móveis e à ampliação de produtos para dispositivos não móveis, como, por 

exemplo, as smart TVs). No que tange à esfera humana, esta tende a atuar com um número 

maior de funcionários, com uma gama maior de conhecimento e habilidades (no 

desenvolvimento de produtos, no relacionamento com clientes globais e no entendimento das 

delineações futuras do setor), o que acarreta um aumento da competência organizacional global.  

As ocorrências relatadas, inerentes às tendências de modificações estruturais e humanas, 

encontram-se caracterizadas na fala dos entrevistados: 
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Nós temos escritórios na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, no México, no 
Silicon Valley [...] aos poucos vamos aumentar essa relação e expandir para pontos 
tecnológicos estratégicos (E1). 

A gente vê cada vez mais a necessidade de estruturar os processos e realizar uma 
gestão do conhecimento [...] isso é importante para nos apresentarmos frente aos 
nossos investidores e também para reduzir nossos riscos operacionais [...] mas 
vamos fazer de modo que não impacte em nossa cultura e não nos deixe engessados 
(E3). 

A atividade de pesquisa e desenvolvimento sempre foi importante, ela tende a 
continuar crescendo na empresa [...] é ela que nos mantém alinhado com a entrega 
de inovação ao mercado (E1). 

O capital humano deve passar por modificações [...] antigamente eu precisava muito 
de um recurso com capacidade produtiva [...] cada vez mais eu preciso de um 
recurso pensante, com múltiplas competências e habilidades [...] com diferentes 
conhecimentos, que fale várias línguas, isso também é importante, afinal estamos 
começando a atender clientes de vários lugares do mundo (E5). 

  

Por meio da conexão dos elementos do capital intelectual da empresa e pelos postulados 

teóricos de modelo de negócio, torna-se possível a criação de todos os valores produzidos no 

contexto evolutivo da Movile, agora reposicionados para uma atuação em escala global.  

Em relação aos valores entregues ao mercado, observa-se que os clientes do setor B2B 

tendem a ser contemplados com um número maior de facilidades tecnológicas para o 

atendimento de seus clientes finais. Do ponto de vista das operadoras, constata-se que elas 

tendem a se inserir cada vez mais no segmento de SVA móvel, comercializando produtos do 

setor e sendo determinantes para o fornecimento de infraestrutura a ele. Quanto aos 

consumidores finais, atendidos diretamente pelos produtos da Movile, eles tendem a ser 

contemplados com todos os valores aqui analisados, com destaque para a qualidade do produto, 

a velocidade de sua criação e atualização no mercado e a oferta de novos serviços, cada vez 

mais aderentes às suas necessidades locais. 

No tocante à captura de valor, inerente ao último elemento da teoria de modelo de 

negócio, estima-se haver em um futuro de longo prazo: a) aumento da receita oriunda do 

segmento B2B; b) aumento da receita motivada pela popularização dos serviços mobile e sua 

transformação em produtos de primeira necessidade; c) aumento da receita oriunda de 

investidores; e d) acréscimo de faturamento por conta do aumento do campo de atuação 

organizacional. Essas tendências, inerentes à captura de valor, encontram-se evidenciadas na 

fala dos entrevistados: 

 
Os aplicativos serão no futuro produtos de primeira necessidade na vida das pessoas 
[...] a comercialização deles ainda vai crescer muito (E6). 
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A principal receita das empresas de SVA no futuro vai vir do segmento B2B, pelo 
valor agregado que esses produtos podem proporcionar a essas empresas [...] são 
projetos milionários (E4). 

Os aplicativos tendem a migrar cada vez mais para dispositivos como a smart TV 
[...] elas vão estar cada vez mais presentes na vida das pessoas (E5). 

A tendência é atrairmos cada vez mais os grandes investidores globais (E2). 

  

Com base no exposto, identificaram-se, sob a óptica da temporalidade e da perspectiva 

processual (LANGLEY, 2007; MOHR, 1982; PETTIGREW, 1992; TSOUKAS; CHIA, 2002; 

VAN DE VEN, 1992), os diferentes eventos, atividades e ocorrências (MOHR, 1982) que 

abarcaram o contexto evolutivo da Movile e atuaram no processo de criação de valor 

(BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 2012; NIELSEN; LUND, 

2012), bem como na entrega de valor ao mercado e na captura de valor à empresa (NIELSEN; 

LUND, 2012; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; TEECE, 2010), conforme postulado na 

teoria de modelo de negócio. Nesse quesito, constatou-se estarem as dimensões do capital 

intelectual intimamente relacionadas ao processo de criação de valor, atuando com diferentes 

ordens de importância (CUGANESAN; DUMAY, 2009; MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; 

YU; HUMPHREYS, 2013) em cada uma das fases vivenciadas pela empresa. 

Dessa forma, evolui-se o presente estudo ao tópico subsequente, orientando a discussão, 

em nível individual, à relevância de cada uma das dimensões do capital intelectual no processo 

de criação de valor da Movile. 

 

5.3 A importância do capital intelectual da Movile no processo de criação de valor 

  

Pôde-se observar, no delineamento desta seção, que as dimensões do capital intelectual 

da Movile modificaram-se ao longo do processo evolutivo da empresa e culminaram no 

delineamento de seis diferentes modelos de negócios. Essas dimensões atuaram como um 

fenômeno de combinações, interações, transformações e complementaridades existentes em seu 

processo evolutivo (CUGANESAN; DUMAY, 2009; MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; YU; 

HUMPHREYS, 2013), caracterizando-se como uma composição focada não somente nos 

recursos organizacionais, mas também em procedimentos, regras, atividades e mudanças, que 

abarcaram os ambientes interno e externo da empresa no decorrer desse período. Sob essa 

óptica, constata-se que as relações existentes entre essas dimensões configuram-se pela lógica 

da codependência entre as partes, ora atuando como uma entrada, ora como um resultado 

(MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004), no processo de criação de valor da empresa. 
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Considerando o exposto, tem-se como objetivo, neste tópico, evidenciar a importância 

individual de cada dimensão do capital intelectual no processo de criação de valor da Movile. 

Dessa forma, o desenvolvimento das análises aqui realizadas encontra-se substancialmente 

relacionado às metacategorias “capital humano”, “capital estrutural” e “capital relacional”, 

restabelecendo, por sua vez, os objetivos específicos 3, 4 e 5 do presente estudo. 

Visando, então, a organizar a abordagem do tema, estrutura-se este tópico por meio da 

seguinte ordem: a) a importância do capital humano no processo de criação de valor da Movile; 

b) a importância do capital estrutural no processo de criação de valor da Movile; e c) a 

importância do capital relacional no processo de criação de valor da Movile. 

 

5.3.1 A importância do capital humano no processo de criação de valor da Movile 

 

A análise do contexto evolutivo da Movile, substanciada nos seis modelos de negócios 

aqui apresentados, evidencia a dimensão humana como fator essencial no processo de criação 

dos seguintes valores: a) inovação e personalização dos produtos; b) competência 

organizacional, orientada à marca no segmento B2B; e c) usabilidade e design dos produtos. 

Trata-se de valores que restabelecem, respectivamente, os modelos de negócio 1, 3 e 4 e que 

ratificam a existência de diferentes elementos humanos atuantes na operacionalização da sua 

criação. 

No que tange ao modelo de negócio 1, observa-se que a dimensão humana operou 

como um elemento potencializador do crescimento da Movile, caracterizando-se como um dos 

principais ativos organizacionais (BECKER, 1964; LECOCQ; DEMIL; WARNIER, 2006) 

desse período. Essas inferências ecoam nos postulados de Lecocq, Demil e Warnier (2006), 

que, com base na abordagem penrosiana e na sistematização do modelo RCOV, argumentam 

estar o crescimento da firma intimamente relacionado aos seus recursos e competências internos 

para propor novos valores ao mercado, no caso da Movile, caracterizados pela personalização e 

inovação dos dispositivos móveis. Constata-se, no entanto, que a dimensão humana 

transformou-se, no decorrer do contexto evolutivo, de elemento “determinante” na criação 

dos valores propostos em componente “determinado” e “influenciado” pelas esferas estruturais 

e relacionais da empresa, modificando-se de um input do capital intelectual para um output do 

processo de criação de valor (MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004). 

No caso do modelo de negócio 3, o capital humano, caracterizado pela ampla 

combinação de conhecimentos e habilidades, foi orientado à produção da competência 

organizacional, por sua vez substanciada na criação de valor à marca no segmento B2B. Nessa 
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fase, a dimensão humana foi resultado das modificações estruturais e ambientais promovidas 

pela empresa no decorrer de suas fusões e aquisições.  

No tocante ao modelo de negócio 4, a contratação de recursos especializados e 

diferenciados, bem como o investimento em treinamentos no exterior, orientados à produção da 

usabilidade e design dos produtos, foi resultado das modificações ocorridas na esfera relacional, 

substanciadas no aumento da concorrência no setor e na necessidade de diferenciar-se no 

desenvolvimento dos produtos.  

Essa relação de interdependência entre as dimensões do capital intelectual, bem como a 

oscilação no nível de importância e no grau de atuação da dimensão humana no processo de 

criação de valor da Movile, encontra-se evidenciada na fala dos entrevistados E3 e E5: 

 
No começo tudo que a gente tinha girava em torno das pessoas [...] com o passar do 
tempo, passamos a investir no ambiente organizacional e posteriormente 
intensificamos nossa relação com o ambiente externo [...] com tudo isso, ajustamos 
o perfil dos nossos funcionários (E3). 

O capital humano sempre foi a base da nossa empresa [...] mas não foi sempre da 
maneira que é hoje [...] com a intensificação da concorrência e com um mercado 
mais agressivo, precisamos cada vez mais transformar as características dos nossos 
recursos (E5). 

 

No que tange à captura de valor organizacional, inerente à teoria de modelo de negócio, 

a dimensão humana foi essencial para a apropriação da inovação e aumento do reconhecimento 

da empresa, no modelo de negócio 1. No modelo de negócio 3, essa dimensão auxiliou na 

valorização da marca no segmento B2B. Quanto ao modelo de negócio 4, o ativo humano foi 

importante para a obtenção de 95% de avaliação positiva em relação à qualidade dos produtos 

oferecidos. Referente aos modelos de negócios futuros, a importância do capital humano 

relaciona-se à possibilidade de aumento do faturamento pelo desenvolvimento de produtos 

diferenciados ao segmento infantil e de m-commerce, bem como de aplicativos que atendam às 

necessidades globais de seus clientes. 

Baseado no exposto e objetivando estabelecer uma análise completa dos componentes 

humanos da Movile, estruturou-se o Quadro 22, como uma forma de abordar, sob a óptica da 

temporalidade inerente à perspectiva processual (LANGLEY, 2007; MOHR, 1982; 

PETTIGREW, 1992; TSOUKAS; CHIA, 2002; VAN DE VEN, 1992), todas as categorias do 

capital humano identificadas nesta pesquisa. Esse quadro recupera o framework Intellectual 

Capital Statement (MOURITSEN et al., 2003), apresentado no referencial teórico deste estudo, 

e possibilita o entendimento, sob a perspectiva da narrativa, de todas as ações realizadas pela 

empresa no âmbito do capital humano (NIELSEN, 2011). 
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Quadro 22 – Análise evolutiva das categorias do capital humano da Movile. 

Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como será?/ 
quais resultados 

tendem a ser 
gerados?) 

Treinamento e 
aprendizagem 

• 1999: não existia 
no modelo inicial. 

• 2000 a 2008: 
executado de 
maneira aleatória. 

• 2008: criação da 
área de recursos 
humanos. 

• 2008: 
investimentos em 
aprendizagem. 

• 2010: 
financiamento de 
cursos e 
treinamentos e 
realização de 
parcerias com 
entidades de 
ensino. 

• 2014: realização de 
treinamentos 
periódicos. 

• 2014: realização de 
treinamentos e 
cursos no exterior. 

• 2014: aumento da 
motivação dos 
funcionários e 
redução do turnover 
em 50%. 

• Após 2015: 
manutenção das 
características 
atuais. 

• Após 2015: 
aumento da 
motivação dos 
funcionários e 
novas reduções de 
turnover. 

Capacidade 
inovadora 

• 1999 a 2014: 
conhecimento para 
inovar. 

• 1999 a 2014: 
criatividade. 

• 2008: início do 
investimento em 
treinamentos. 

• 2010: 
investimentos em 
pesquisa e 
desenvolvimento. 

• 2010: investimento 
em inovação 
interna (estímulo 
da criatividade). 

• 2014: intensificação 
da criatividade e 
know-how para 
inovar. 

• 2014: criação da 
inovação, 
personalização, 
qualidade, 
acessibilidade, 
usabilidade e design 
dos produtos. 

• Após 2015: novos 
investimentos e 
aprimoramentos de 
pesquisa e 
desenvolvimento. 

• ˜2018: capacidade 
de inovar em escala 
global. 

Conhecimento 
dos 
funcionários 

• 1999 a 2008: 
conhecimento e 
habilidade 
limitados ao 
desenvolvimento 
de produtos. 

• 1999 a 2008: foco 
na capacidade 
produtiva. 

• 2008: investimento 
em treinamentos e 
na comunicação e 
troca de 
informações 
internas. 

• 2010: contratações. 
• 1999 a 2013: 

modificações 
estruturais e 
relacionais 
moldaram os 
conhecimentos. 

• 2014: conjunto 
amplo de 
conhecimentos. 

• 2014: funcionários 
com conhecimentos 
diferenciados e 
exclusivos. 

• 2014: funcionários 
com conhecimento 
estratégico. 

• 2014: funcionários 
com boa formação. 

• 2014: criação da 
competência 
organizacional. 

• Após 2015: 
inserção de novos 
conhecimentos 
relacionados ao 
mercado, à mídia, 
ao segmento de m-
commerce e ao 
nicho infantil. 

• ˜2018: capacidade e 
competência para 
atuação em escala 
global. 

Habilidade 
dos 
funcionários 

• 1999: habilidade 
operacional 
relacionada ao 
desenvolvimento 
dos produtos e à 
capacidade 
produtiva. 

• 1999 a 2008: pouca 
habilidade de 
relacionamento 
com as operadoras 
e outros players de 
mercado. 

• 2008 a 2010: 
processo de 
consolidação do 
mercado promoveu 
a habilidade de 
relacionamento 
com clientes 
corporativos e 
players do 
mercado.  

• 1999 a 2013: 
modificações 
estruturais e 

• 2014: habilidade de 
relacionamento com 
todos os players do 
mercado. 

• 2014: habilidade de 
relacionamento com 
o cliente. 

• 2014: habilidade 
para lidar com a 
mudança. 

• 2014: habilidade 
analítica, de trabalho 
em equipe, de captar 

• Após 2015: 
habilidade para 
relacionar-se com 
investidores. 

• ˜2018: capacidade 
para relacionar-se 
diretamente com o 
cliente final, em 
escala global.  
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Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como será?/ 
quais resultados 

tendem a ser 
gerados?) 

• 1999 a 2008: pouca 
habilidade para 
trabalho em equipe 
(influenciada pela 
pouca interação 
interna). 

relacionais 
moldaram as 
habilidades. 

a necessidade de 
mudanças 
organizacionais e de 
autogestão das 
tarefas. 

Aptidões de 
gestão 

• 1999 a 2014: 
persistência, 
energia para fazer 
o negócio 
funcionar, aptidões 
para risco e erro, 
visão, capacidade 
de pensamento 
global, espírito 
empreendedor, 
comprometimento 
com o negócio, 
capacidade para 
vender a ideia do 
setor. 

• 2008 a 2010: 
processo de 
consolidação do 
mercado de SVA 
móvel. 

• 1999 a 2013: 
modificações 
estruturais e 
relacionais. 

• 2014: habilidade 
para lidar com a 
mudança, 
inteligência 
emocional, 
flexibilidade, maior 
gerenciamento de 
metas, habilidade 
para definir 
prioridades do 
negócio, habilidade 
para capturar lacunas 
do mercado e 
habilidade para 
trazer novos 
negócios ao setor de 
SVA móvel. 

• Após 2015: 
aptidões anteriores 
orientadas à 
inserção da 
empresa no 
mercado global. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

Pode-se observar, por meio da análise do Quadro 22, que ele complementa o modelo 

original de Mouritsen et al. (2003), uma vez que insere a coluna de referenciação das 

perspectivas futuras da empresa, ampliando a abordagem da narrativa e utilizando-a para 

compreender as próximas ações e ocorrências organizacionais da Movile. No tocante ao capital 

humano, o quadro revela a evolução dessa dimensão no ambiente interno da empresa, estando 

essencialmente caracterizada pela criação da competência e da profissionalização 

organizacional. Constata-se, ainda, que a empresa ampliou, por meio das ações executadas em 

seu processo evolutivo, seu leque de conhecimentos e habilidades, bem como sua capacidade 

inovadora e aptidões de gestão inerentes aos seus executivos e líderes.  

A Figura 22 evidencia alguns comportamentos evolutivos da Movile no contexto 

histórico da empresa, ressaltando a importância do conhecimento atribuído aos funcionários no 

processo de criação e desenvolvimento de produtos inovadores. 



130 
!

!

Figura 22 – Conhecimento e capacidade inovadora da Movile. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

  

Considerando todo o exposto e tendo ampla compreensão sobre a relevância do capital 

humano no processo de criação dos valores propostos pela Movile, direciona-se o presente 

estudo à abordagem e compreensão individual da importância da dimensão estrutural nesse 

processo. 

 

5.3.2 A importância do capital estrutural no processo de criação de valor da Movile 

 

A dimensão estrutural atuou como uma esfera fundamental no processo de criação dos 

seguintes valores: a) qualidade; b) identidade organizacional orientada à marca no segmento 

B2B; e c) acessibilidade. Essa dimensão, que praticamente inexistiu no modelo de negócio 

inicial da empresa, foi determinante para o processo de profissionalização organizacional, 

estando substancialmente relacionada aos modelos de negócios 2, 3 e 4 da Movile. 

Em consonância com os postulados de Bontis (1998), a dimensão estrutural operou 

como um fator de aproximação dos elementos humanos e relacionais da empresa, 

auxiliando o funcionário na busca de seu desempenho intelectual ideal e, consequentemente, no 

desempenho geral da organização no mercado. Nessa visão, constata-se que o capital estrutural 

foi essencial na integração (DEMARTINI; PAOLONI, 2013; DUMAY; GARANINA, 2013; 

EDVINSSON, 2013; GIULIANI, 2013; YU; HUMPHREYS, 2013) de todos os elementos da 

2014 2013 

CAPACIDADE INOVADORA: 
TECNOLOGIA INOVADORA PRESENTE 
NA ROTINA DOS FUNCIONÁRIOS, 
ORIENTADA AO ESTÍMULO DA 
CRIATIVIDADE. 

CONHECIMENTO: JORNAL O ESTADO DE S. PAULO 
DESTACA MOVILE PELA CAPACIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA O 
SETOR. 
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Movile, bem como no atingimento de seu máximo potencial global (BONTIS, 1998), uma vez 

que sem ele seria impossível o alcance dos objetivos e estratégias organizacionais. 

Nesse sentido, observa-se que, no modelo de negócio 2, a dimensão estrutural foi 

determinante para a empresa, por fornecer ao funcionário as características organizacionais 

ideais e por atuar na qualificação das operações da empresa (BOEDKER; GUTHRIE; 

CUGANESAN, 2005), sendo caracterizada pela estruturação de departamentos-chave 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), pela estruturação da gestão da eficiência (KIM; 

KUMAR, 2009) e pela otimização dos ativos de infraestrutura organizacional 

(KARAGIANNIS; NEMETZ; BAYER, 2009). 

No modelo de negócio 3, o capital estrutural auxiliou no fornecimento de padrões de 

comportamento aos funcionários, mediante a criação da cultura organizacional (BOEDKER; 

GUTHRIE; CUGANESAN, 2005; CHOONG, 2008; KIM; KUMAR, 2009; PETTY; 

GUTHRIE, 2000), culminando no delineamento da identidade da Movile no mercado. 

No tocante ao modelo de negócio 4, o foco recaiu sobre a estruturação da eficiência 

organizacional, que auxiliou na criação da acessibilidade aos produtos da Movile. Nessa fase, 

ocorreu a flexibilização das rotinas dos funcionários (MERITUM..., 2002), por intermédio da 

estruturação de processos (BOEDKER; GUTHRIE; CUGANESAN, 2005; PETTY; 

GUTHRIE, 2000), da intensificação na capacidade inovadora (KARAGIANNIS; NEMETZ; 

BAYER, 2009; MOELLER, 2009) e da aproximação da empresa com o mercado (BONTIS, 

1998), a partir da estruturação de departamentos de atendimento ao cliente, orientados ao 

entendimento de suas necessidades. 

Essas ocorrências, relacionadas à evolução e importância do capital estrutural nos 

diferentes modelos de negócios, encontram-se devidamente evidenciadas na fala dos 

entrevistados E5, E2 e E3: 

 
No início, tínhamos apenas o objetivo bem definido, os demais elementos foram 
moldados ao longo do tempo (E5). 
Nosso foco era esse: estruturar a empresa e fornecer melhores condições internas 
aos funcionários [...] uma vez bem estruturados iríamos iniciar essa comunicação ao 
mercado (E2). 
Foi após a fusão entre Compera e Ntime que começamos a nos estruturar [...] essa 
estruturação melhorou o comportamento dos funcionários [...] nosso índice de 
motivação melhorou, e nosso turnover reduziu em 50% (E3). 

  

No que tange à captura de valor organizacional, inerente à teoria de modelo de negócio, 

a dimensão estrutural foi essencial no modelo de negócio 2 para a captação de um faturamento 

de R$ 4 milhões por ano, bem como para o atingimento da liderança da empresa no estado de 
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São Paulo. No modelo de negócio 3, essa dimensão auxiliou na valorização da marca no 

segmento B2B, por meio da criação da identidade organizacional. Quanto ao modelo de 

negócio 4, a esfera estrutural foi importante para o crescimento do faturamento da empresa em 

70%, pela captura de clientes no segmento B2B, devido à sua capacidade operacional interna, e 

pela obtenção de prêmios relacionados à qualidade de seus produtos. Em relação aos modelos 

de negócios futuros, a importância do capital estrutural relaciona-se à possibilidade de aumento 

do faturamento, movida pela ampliação de atuação da empresa para um mercado global, 

operacionalizado pela expansão da infraestrutura do empregado para diferentes regiões. 

Considerando o exposto e em consonância com o que foi realizado nas análises 

referentes ao capital humano da Movile, estruturou-se o Quadro 23, substanciado no modelo de 

Mouritsen et al. (2003), objetivando analisar todas as categorias inerentes à dimensão estrutural, 

bem como seu comportamento no contexto evolutivo da empresa.  

 

Quadro 23 – Análise evolutiva das categorias do capital estrutural da Movile. 

Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como será?/ 
quais resultados 

tendem a ser gerados?) 

Gestão da 
eficiência 

• 1999 a 2008: 
pouca gestão de 
indicadores. 

• 1999 a 2008: 
resultados não 
eram 
comunicados. 

• 2008: estruturação 
de indicadores. 

• 2008: inicia-se a 
comunicação das 
estratégias da 
empresa. 

• 2010: inicia-se a 
execução de 
reuniões mensais 
de resultados. 

• 2014: acompanha-
mento e comunica-
ção periódica de 
indicadores. 

• 2014: reuniões 
periódicas de 
resultado. 

• 2014: canal único de 
comunicação (blog 
dos funcionários). 

• Após 2015: 
intensificação do 
incentivo à troca de 
informações entre 
funcionários (visando a 
estabelecer gestão do 
conhecimento). 

• Após 2015: 
manutenção das 
características atuais. 

Objetivos 
organizacio-

nais 

• 1999 a 2014: 
explorar ao 
máximo o 
potencial dos 
dispositivos 
móveis e facilitar 
a vida das 
pessoas. 

• 2010: modificações 
no mercado 
impactando em 
alterações 
estruturais, 
relacionais e 
humanas. 

• 2014: explorar 
dispositivos móveis, 
facilitar a vida das 
pessoas e trazer 
diversas empresas 
para realizar seus 
negócios por meio 
do dispositivo móvel. 

• Após 2015: tornar-se 
ainda mais inovadora e 
transformar a Movile 
em uma empresa global 
de bilhões de dólares, 
com atuação em 
dimensão global. 

Atividades-
chave 

• 1999 a 2010: 
atividades-chave 
baseadas na 
produção 
(desenvolviment
o de novos 
produtos). 

• 2010: 
intensificação de 
investimento nas 
atividades de 
pesquisa e 
desenvolvimento. 

• 2014: atividades de 
pesquisa e desenvol-
vimento e criação de 
produtos. 

• 2014: atividades de 
gestão da mudança, 
visando a compreen-
der a mudança 
antecipadamente. 

• Após 2015: atividades 
de pesquisa e 
desenvolvimento 
orientadas ao 
entendimento das 
inovações em escala 
global. 

Tecnologia 

• 1999 a 2009: 
pouco 
investimento em 
tecnologia de 

• 2009: aquisição da 
Yavox permite a 
integração de uma 
estrutura 

• 2014: estrutura 
parruda de data 
center e data link 
permite tráfego de 

• Após 2015: tecnologia 
evolui rapidamente. 

• ˜2018: tecnologia de 
suporte baseada no 
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Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como será?/ 
quais resultados 

tendem a ser gerados?) 
suporte. tecnológica 

estruturada. 
dados intenso para 
suportar o negócio. 

sistema cloud. 

Infraestrutur
a do 

empregado 

• 1999: escritório 
em casa de bairro 
residencial. 

• 1999: 
departamentos 
fisicamente 
separados 
(barreiras físicas 
dificultavam a 
comunicação). 

• 2008: eliminação 
das barreiras físicas 
entre as áreas 
(pessoas passam a 
trabalhar juntas). 

• 2010: mudança 
para escritório mais 
estruturado. 

• 2010: abertura de 
novos escritórios 
no mundo. 

• 2010: funcionários 
recebem dinheiro 
para comprar itens 
de decoração para 
sua mesa de 
trabalho. 

• 2014: escritórios 
modernos e com 
decoração 
diferenciada. 

• 2014: escritórios 
padrões ao redor do 
mundo. 

• 2014: interação 
tecnológica 
(audiovisual) entre 
todos os escritórios. 

• 2014: proximidade 
dos funcionários com 
o sócio. 

• 2014: salas de 
reunião de vidro, 
visando à 
transparência. 

• ˜2016: novas reformas 
de 2 em 2 anos, de 
acordo com o 
crescimento da 
empresa. 

• ˜2018: escritórios mais 
voltados ao branding 
(explorando a marca 
Movile). 

Cultura e 
clima 

• 1999 a 2010: 
inexistência de 
um programa de 
cultura e clima 
estruturado. 

• 1999 a 2014: 
cultura orientada 
à qualidade, pro-
dutividade e en-
trega. 

• 1999 a 2014: 
clima descontra-
ído e proximi-
dade entre os 
funcionários. 

• 2010: estruturação 
do “Jeito Movili-
ano”. 

• 2010: estruturação 
dos valores organi-
zacionais caracte-
rizados pelo 
“Gente Firme”. 

• 2014: ações de cul-
tura e clima consoli-
dadas e centralizadas 
no programa “Jeito 
Moviliano”. 

• 2014: clima descon-
traído assimilado à 
produtividade, en-
trega e qualidade. 

• 2014: criação da 
identidade organiza-
cional. 

• 2014: aumento da 
motivação dos fun-
cionários e redução 
do turnover em 50%. 

• Após 2015: 
manutenção das 
características atuais, 
disseminadas aos 
escritórios da Movile 
em escala global. 

Estrutura, 
processos e 
documentaç

ões 

• 1999 a 2007: 
estrutura 
organizacional 
duplicada (entre 
as empresas 
Compera e 
Ntime). 

• 1998 a 2013: 
informações 
pouco 
estruturadas. 

• 1998 a 2013: 
ausência de 
documentações 
de processos. 

• 1998 a 2013: 
conhecimento 
intrínseco ao 
funcionário. 

• 2007 a 2008: 
integração e 
unificação de 
atividades, funções 
e departamentos, 
após fusões e 
aquisições. 

• 2013: a empresa 
opta por estruturar 
processos e 
documentações, 
sem provocar seu 
engessamento. 

• 2014: informações, 
processos e 
atividades pouco 
estruturados e 
documentados, 
visando a manter a 
flexibilidade 
organizacional e 
evitar o 
engessamento da 
empresa.  

• 2014: características 
estruturais trazem 
benefícios 
relacionados à 
identidade, inovação, 
personalização e 
qualidade 
operacional da 
empresa. 

• 2015 a 2018: novas 
fusões e aquisições e 
possibilidade de novas 
integrações e 
adaptações. 

• 2015 a 2018: 
surgimento de novas 
áreas e departamentos, 
relacionados à mídia, 
relacionamento com 
investidores, m-
commerce etc. 

• 2015 a 2018: tendência 
de documentar 
atividades e processos-
chave, visando a 
mitigar riscos 
operacionais. 
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Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como será?/ 
quais resultados 

tendem a ser gerados?) 

Produtos e 
serviços 

• 1999: Ntime 
desenvolvia 
produtos 
baseados em 
message. 

• 1999: Compera 
desenvolvia 
produtos de 
downloads 
baseados na 
interatividade. 

• 1999 a 2009: 
foco em produtos 
white label. 

• 2008: aquisição da 
Movile insere o 
mobile marketing 
no portfólio de 
produtos. 

• 2009: aquisição da 
Yavox insere 
produtos de 
interatividade no 
portfólio de 
produtos. 

• 2013: parceria com 
Ifood insere o m-
commerce no 
portfólio de 
produtos. 

• 2014: produtos 
direcionados a 
operadoras (notícias, 
jogos, televisão, 
conteúdo 
educacional). 

• 2014: produtos 
direcionados aos 
consumidores finais: 
aplicativos diversos. 

• 2014: produtos 
direcionados a 
empresas (visando à 
comunicação entre as 
empresas e seus 
clientes). 

• 2014: produtos 
direcionados a sites e 
jogos (plataformas 
de pagamentos 
seguros). 

• 2014: produtos 
direcionados a 
restaurantes (venda 
de refeições via 
dispositivos móveis). 

• Após 2015: foco em 
produtos orientados ao 
m-commerce. 

• Após 2015: foco em 
produtos para o nicho 
infantil.  

• Após 2018: produtos 
de SVA móvel 
caracterizados como 
produtos de primeira 
necessidade. 

• Após 2018: portfólio 
de produtos 
direcionado à escala 
global. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

Com base no Quadro 23 e considerando todo o exposto até o presente momento, 

observa-se uma evolução da dimensão estrutural no ambiente corporativo da Movile. A partir 

desses aspectos, destacam-se as seguintes modificações: a) modernização da infraestrutura do 

empregado (sem barreiras físicas entre as áreas, com salas de vidro, e orientada a facilitar a 

comunicação interna); b) criação da identidade organizacional e otimização da cultura interna 

baseada no “Jeito Moviliano” (criação de clima descontraído, com salas de jogos, cinema, copa 

com comidas e bebidas disponíveis aos funcionários, liberdade de horário, liberdade de 

vestimentas, entre outros); c) gestão da eficiência e estímulo da produtividade (estruturação de 

indicadores, incentivo à comunicação interna, realização de reuniões frequentes, controle de 

atividades dos funcionários, recompensas à produtividade dos funcionários etc.); d) melhoria da 

comunicação interna (incentivo à troca de informações e conhecimentos entre funcionários do 

mesmo escritório e entre escritórios diferentes); e) incentivo à inovação e à inovação interna 

(intensificação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento orientados ao aumento da 

gama de produtos e ao estímulo da criatividade dos funcionários); f) macroestruturação dos 

processos e procedimentos internos (orientada à documentação das atividades internas, sem que 
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haja engessamento das operações da empresa); g) otimização dos objetivos organizacionais 

(evolução dos objetivos internos, ampliando a atuação da empresa para escala global); e h) 

otimização da infraestrutura tecnológica (aumento da capacidade de suporte e início da 

migração para tecnologia cloud, orientado ao armazenamento em “nuvem”). 

Ainda em consonância com as informações extraídas do Quadro 23, apresentam-se a 

seguir as Figuras 23, 24, 25 e 26, com o objetivo de ilustrar as evoluções estruturais relatadas, 

principalmente no que tange à evolução da infraestrutura do empregado, da cultura 

organizacional, da gestão da eficiência e dos ganhos inerentes aos produtos da empresa. 

 

Figura 23 – Infraestrutura do empregado da Movile. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 24 – Cultura e clima da Movile. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 25 – Gestão da eficiência da Movile. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 26 – Produtos da Movile. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com base nas informações apresentadas e com amplo entendimento da atuação da 

dimensão estrutural no processo de criação dos valores propostos pela Movile, direciona-se a 

presente seção à compreensão da importância da esfera relacional nesse processo. 

 

5.3.3 A importância do capital relacional no processo de criação de valor da Movile 

 

Assim como ocorrido com as dimensões humana e estrutural, a esfera relacional 

manifestou-se de maneira variável no processo de criação de valor da Movile, sendo 
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determinante para a criação da: a) credibilidade organizacional, orientada à marca no segmento 

B2B; b) acessibilidade e preços baixos, inerentes aos aplicativos da empresa; e c) marca, 

orientada ao segmento B2C. 

No modelo de negócio 1, a esfera relacional foi importante por promover a 

comercialização dos produtos da empresa, mediante parceria estabelecida com as operadoras de 

telecomunicações. Esta era única maneira de operacionalizar a venda dos produtos de SVA móvel 

na época e foi fundamental para o estabelecimento e desenvolvimento da empresa no mercado. 

A partir do modelo de negócio 3, o capital relacional ganhou força, diversificou-se e 

passou a ser determinante para a criação de novos valores da Movile. Foi um período de 

ampliação dos relacionamentos de mercado, do início do relacionamento com outras empresas do 

setor (BOEDKER; GUTHRIE; CUGANESAN, 2005; KARAGIANNIS; NEMETZ; BAYER, 

2009; MERITUM..., 2002; MOELLER, 2009; PETTY; GUTHRIE, 2000), da intensificação do 

relacionamento com investidores (MERITUM..., 2002; MOELLER, 2009; PETTY; GUTHRIE, 

2000) e da realização de ações e eventos orientados à comunicação da credibilidade 

organizacional (CHOONG, 2008; VANDERKAAY, 2000) ao segmento B2B.  

No tocante ao modelo de negócio 4, o relacionamento com anunciantes foi fundamental 

para a comercialização de produtos com preços baixos, transformando a empresa em um modelo 

de negócio multilateral e grátis (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Ainda nessa fase, o 

relacionamento com as lojas virtuais, bem como a atuação como integradora no setor, facilitou a 

criação da acessibilidade como um valor intrínseco aos produtos da empresa. 

Já no modelo de negócio 5, o foco no nome, imagem e marca da empresa (BOEDKER; 

GUTHRIE; CUGANESAN, 2005; PETTY; GUTHRIE, 2000; VANDERKAAY, 2000) tende a 

ser determinante para a promoção de novas modificações relacionais, tornando-se relevante a 

execução de ações e eventos (CHOONG, 2008; VANDERKAAY, 2000), agora orientados à 

comunicação da empresa ao segmento B2C e à intensificação do relacionamento com 

investidores (MERITUM..., 2002; MOELLER, 2009; PETTY; GUTHRIE, 2000), que, por sua 

vez, tende a eclodir na expansão geográfica da empresa, impulsionando-a à operação em escala 

global. 

Essas ocorrências, inerentes à evolução da dimensão relacional, bem como às suas 

tendências de atuação futura, encontram-se devidamente evidenciadas na fala dos entrevistados 

E5, E2 e E6, respectivamente: 

 
Com o passar do tempo os relacionamentos externos ganharam relevância no 
negócio da Movile [...] a tendência é intensificar ainda mais, principalmente o 
relacionamento com os investidores (E5). 



138 
!

!

Nossa área de marketing está estruturada em fases [...] primeiro focamos no 
endomarketing, depois começamos a nos comunicar com as operadoras e empresas, 
agora estamos focando no cliente final e na atração de investidores (E2). 

Hoje somos mais que uma integradora, nos relacionamos com todos os players, de 
ponta a ponta [...] isso vai facilitar nossa expansão para uma atuação global (E6). 

  

No que tange à captura de valor organizacional, inerente à teoria de modelo de negócio, 

a dimensão relacional foi essencial no modelo de negócio 1, pela captação de reconhecimento 

no mercado. No modelo de negócio 3, essa dimensão auxiliou no aumento de captação de 

recursos, oriundo de investimentos externos, e na atribuição de valor à marca, mediante a 

criação da credibilidade organizacional. Referente ao modelo de negócio 4, a esfera relacional 

auxiliou na obtenção da liderança da empresa na América Latina, bem como no aumento do 

faturamento, por meio da captação de recursos de anunciantes. Em relação aos modelos de 

negócios futuros, a importância do capital relacional substancia-se na possibilidade de aumento 

da receita mediante comercialização de ações e no aumento do faturamento, oriundo de 

relacionamentos e parcerias com grandes players globais. 

Considerando o exposto e em consonância com o que foi realizado nas análises do 

capital humano e estrutural da Movile, estruturou-se o Quadro 24, substanciado no modelo de 

Mouritsen et al. (2003), objetivando analisar todas as categorias inerentes à dimensão 

relacional, bem como seu comportamento no contexto evolutivo da empresa. 

 

Quadro 24 – Análise evolutiva das categorias do capital relacional da Movile. 

Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como 
será?/ quais 

resultados tendem a 
ser gerados?) 

Clientes 

• 1999 a 2009: 
clientes eram as 
operadoras e 
empresas, que 
buscavam se 
relacionar com o 
cliente mediante o 
dispositivo móvel. 

• 1999 a 2013: 
mercado de massa 
era a principal 
atuação da Movile. 

• 2010: 
modificações no 
setor fazem 
emergir lojas 
virtuais. 

• 2010: ações de 
modificações 
estruturais e 
relacionais. 

• 2014: atuação no 
mercado de massa 
(usuário final). 

• 2014: atuação no 
segmento B2B. 

• 2014: atuação no 
mercado de nicho 
(público infantil). 

• 2014: atuação no 
mercado multilateral 
(anunciantes como 
clientes). 

• 2014: atuação no 
segmento de m-
commerce 
(restaurantes como 
clientes). 

• Após 2015: 
intensificação de 
atuação no 
segmento de m-
commerce e no 
nicho infantil. 

• ˜2018: 
características 
atuais estendidas à 
escala global. 



139 
!

!

Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como 
será?/ quais 

resultados tendem a 
ser gerados?) 

Relacionamento 
com clientes 

• 1999 a 2009: rela-
cionamento so-
mente com opera-
doras e empresas. 

• 1999 a 2009: con-
sumidor final era 
atendido pelas 
operadoras e in-
formações (neces-
sidades/ reclama-
ções) eram repas-
sadas à Movile. 

• 2009: aquisição da 
Yavox aproxima 
Movile do cliente 
final. 

• 2010: modifica-
ções no setor fa-
zem emergir lojas 
virtuais. 

• 2010: criação do 
departamento de 
relacionamento 
com o cliente. 

• 2014: relaciona-
mento direto com o 
consumidor final. 

• 2014: cocriação de 
valor com o cliente. 

• 2014: estrutura de 
atendimento ao cli-
ente triplicou de ta-
manho nos últimos 
anos. 

• Após 2015: intensi-
ficação no relacio-
namento com o cli-
ente final. 

• ˜2018: maior estru-
tura de relaciona-
mento com o cli-
ente, orientada ao 
seu atendimento 
em escala global. 

• Após 2018: tendên-
cia de redução no 
relacionamento 
com as operadoras 
como clientes, 
estando estas mais 
focadas no 
fornecimento de in-
fraestrutura ao 
setor. 

Relacionamento 
com fornecedo-

res 

• 1999 a 2008: pou-
cos relacionamen-
tos externos. 

• 2008 a 2010: Mo-
vile consolida o 
setor e players 
passam a ser me-
lhor caracteriza-
dos. 

• 2010: Movile ad-
quire Cyclelogic e 
passa a atuar como 
integradora. 

• 2014: relaciona-
mento com agrega-
dores, operadoras, 
provedores de con-
teúdo e lojas virtu-
ais. 

• 2014: produto da 
Movile orientado à 
plataforma de paga-
mentos seguro adi-
ciona valor aos 
agregadores (uma 
vez que estes au-
mentam as vendas 
de seus produtos). 

• Após 2018: novo 
processo de 
consolidação do 
mercado modifica 
o relacionamento 
do setor, que passa 
a ser configurado 
com poucos 
integradores 
globais e muitos 
agregadores. 

Relacionamento 
com stakehol-

ders 

• 1999 a 2008: au-
sência de relacio-
namento com 
stakeholders/ in-
vestidores. 

• 2008: início do re-
lacionamento com 
investidores (Nas-
pers financia a fu-
são entre Compera 
e Ntime). 

• 2010: consolida-
ção do mercado 
atrai visibilidade à 
Movile. 

• 2014: atração de in-
vestidores. 

• 2014: Movile estuda 
a possibilidade de 
abrir IPO. 

• ˜2017: abertura de 
IPO (comercializa-
ção de ações da 
Movile na bolsa). 

• Após 2018: 
estruturação de 
departamentos e 
aquisição de 
conhecimento e 
habilidades para re-
lacionamento com 
investidores. 

Parcerias 

•  1999 a 2008: pou-
cas parcerias ori-
entadas ao forne-
cimento de capaci-
dade produtiva. 

• 2010: com a aqui-
sição da Cyclelo-
gic, a Movile 
passa a atuar como 
uma parceira 
integradora das 
operadoras. 

• 2014: parceria com 
agregadores, opera-
doras, provedores de 
conteúdo e lojas 
virtuais. 

• Após 2018: mu-
dança na parceria 
com operadoras – 
tendência de dimi-
nuir a atuação 
como integradoras 
e aumentar a 
parceria no que 
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Categoria Passado (como 
era?) 

Ações (o que foi 
feito?) 

Presente (como é?/ 
quais resultados 
foram gerados?) 

Futuro (como 
será?/ quais 

resultados tendem a 
ser gerados?) 

tange ao forne-
cimento de infraes-
trutura por parte 
das operadoras. 

 
• Após 2018: aproxi-

mação e parcerias 
com lojas virtuais 
(que atualmente tri-
butam os 
aplicativos que são 
vendidos pelos 
agregadores e 
integradores). 

Imagem, marca 
e nome da em-

presa 

• 1999: nome: 
Compera. 

• 1999: nome: 
Ntime. 

• 2007: nome: 
Compera Ntime. 

• 2009: nome: 
Compera Ntime 
Yavox. 

• 2010: nome: Mo-
vile.  

• Até 2013: nome da 
empresa não 
aparece nos pro-
dutos. O foco e as 
ações eram orien-
tados para a divul-
gação da empresa 
para as operadoras, 
parceiros, for-
necedores e seg-
mento B2B. 

• 2008: estrutura-se 
a área de marke-
ting. 

• 2008 a 2010: ações 
de divulgação da 
empresa ao 
mercado B2B 
(participação em 
feiras, eventos 
etc.). 

• 2013: ações de di-
vulgação da em-
presa ao mercado 
B2C. 

• 2014: intensificação 
de ações de divulga-
ção do nome, marca 
e imagem da em-
presa. 

• 2014: nome da Mo-
vile começa a apare-
cer nos produtos. 

• 2014: início da rea-
lização de propa-
gandas em televisão 
e divulgação dos 
produtos de marca 
própria. 

• Após 2015: marca 
“Movile” como um 
valor da empresa. 

• Após 2015: investi-
mentos em mídia e 
divulgação da 
marca para o 
cliente final e 
investidores. 

• Após 2015: utilizar 
a marca para atrair 
clientes e 
investidores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Com base no Quadro 24 e considerando todo o exposto até o presente momento, 

observa-se uma evolução da dimensão relacional no ambiente corporativo da Movile. 

Considerando esses aspectos, destacam-se as seguintes modificações: a) alteração no perfil do 

cliente (clientes, que no início eram limitados a empresas e operadoras, passam a ser 

representados também pelo consumidor final e por clientes de nicho, como o público infantil); 

b) alteração no relacionamento com os clientes (consumidor final passa a relacionar-se 

diretamente com a Movile); c) alteração no relacionamento com os fornecedores (com o 

processo de fusões e aquisições, a Movile passa atuar como integradora do setor); d) alteração 

no relacionamento com stakeholders (relacionamento com investidores, que não existia, foi 
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determinante para o processo de fusões e aquisições e passa a ser fundamental para o contexto 

da empresa no futuro); e) alteração nas parcerias com as operadoras (operadoras, que nos 

modelos de negócios iniciais eram parceiras e clientes, passam também a atuar como 

concorrentes da Movile); e f) alteração nas ações de nome, marca e imagem da empresa 

(ações que inexistiam no início da empresa passaram a ser realizadas, inicialmente ao 

segmento B2B e posteriormente ao segmento B2C e investidores). 

Em linha com as informações extraídas do Quadro 24, apresentam-se as Figuras 27, 28 

e 29, com o objetivo de ilustrar as evoluções relacionais relatadas, principalmente no que 

tange ao relacionamento com stakeholders, ao relacionamento com parceiros e fornecedores e 

às ações de nome, marca e imagem da empresa. 

 
Figura 27 – Relacionamento com stakeholders da Movile. 

 
    Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 28 – Parcerias e relacionamento com clientes e fornecedores da Movile. 

 
         Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 29 – Nome, imagem e marca da Movile. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Com base em todo o conteúdo exposto e com amplo entendimento dos diferentes 

modelos de negócios da Movile, bem como da participação das dimensões do capital intelectual 

no processo de criação dos valores propostos pela empresa, direciona-se o presente estudo ao 

último tópico desta seção, objetivando sintetizar e discutir as informações aqui relatadas. 

 

5.4 Discussão dos resultados 

  

A análise integrada dos tópicos que constituem esta seção recupera os objetivos 

específicos do presente estudo e permite identificar, no contexto evolutivo da Movile, os 

2014 

NOME, IMAGEM E MARCA: 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E FEIRAS 
ORIENTADA À APROXIMAÇÃO DOS 
CLIENTES. 

2014 

NOME, IMAGEM E MARCA: NOME DA 
MOVILE PASSA A APARECER EM 
PRODUTOS. 
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diferentes eventos que abarcaram a empresa e culminaram em suas modificações 

organizacionais. Nesse cenário, pôde-se analisar, sob a óptica da perspectiva processual 

(LANGLEY, 2007; MOHR, 1982; PETTIGREW, 1992; TSOUKAS; CHIA, 2002; VAN DE 

VEN, 1992, 2007), o papel do capital intelectual no processo de criação de valor ao longo das 

diferentes fases evolutivas dos modelos de negócios da empresa. 

Nesse contexto, destaca-se a importância da teoria de modelo de negócio no presente 

estudo, por auxiliar na articulação do capital intelectual da Movile e orientá-lo ao seu processo 

de criação de valor, não se atendo a quantificações nem se limitando à compreensão do valor 

criado para a empresa, mas expandindo seu entendimento e analisando-o pela perspectiva das 

quatro dimensões propostas na teoria: a) proposição de valor; b) criação de valor; c) entrega de 

valor; e d) captura de valor. 

Baseado no exposto, observou-se que a Movile teve suas origens no processo de 

desarticulação dos negócios das operadoras de telecomunicações móveis (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010) e apresentou um processo evolutivo marcado por uma sequência de desafios 

organizacionais (FLECK, 2009), caracterizados por sucessivas fusões, aquisições e expansões 

geográficas (CHANDLER, 1990), que auxiliaram a empresa a promover, de maneira ativa, as 

modificações no ambiente (CHANDLER, 1977) e a consolidação do setor de SVA móvel no 

Brasil e na América Latina. 

A compreensão desse contexto evolutivo fez-se relevante no presente estudo por 

auxiliar, em consonância com os postulados da perspectiva processual, na identificação dos 

principais eventos e acontecimentos que abarcaram a empresa durante seu processo de 

mudanças (LANGLEY, 1997, 1999; MOHR, 1982; VAN DE VEN, 2007). Nesse cenário, 

pôde-se identificar a existência de 30 eventos organizacionais, que, sob a óptica da 

conectividade e integração entre eles, bem como deles com as escolhas e atividades internas da 

empresa (MOHR, 1982), impactaram mudanças no capital intelectual da empresa e auxiliaram 

no delineamento de seis diferentes modelos de negócios, norteados por nove propostas de 

valor. Essas propostas de valor atuaram, por sua vez, pela perspectiva de modelo de negócio, 

como elementos disparadores do processo de criação de valor da empresa (JOHNSON; 

CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), caracterizado 

pela interconectividade das dimensões de seu capital intelectual (CUGANESAN; DUMAY, 

2009; MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; YU; HUMPHREYS, 2013). 

Considerando esses modelos de negócios, observou-se que a articulação das dimensões 

humana, estrutural e relacional promoveu a criação de diferentes valores aos recursos internos 

da organização (BARNEY, 1991), bem como diversos valores entregues aos seus clientes 
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(ANDERSON; NARUS, 1998; ITO et al., 2012; OSTEWALDER; PIGNEUR, 2010; 

ZEITHAML, 1988), que, em consequência da atribuição do valor de uso e troca (ITO et al., 

2012), culminaram em capturas de valores (HEDMAN; KALLING, 2003; LECOCQ; 

DEMIL; WARNIER, 2006; NIELSEN; LUND, 2012; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; 

PLÉ; LECOCQ; ANGOT, 2008) relacionadas a aspectos financeiros, ganhos de mercado e 

aumento dos indicadores de gestão para a Movile, tal como abordado pela teoria de modelo 

de negócio. 

Com base no exposto e considerando uma análise individual de cada período vivenciado 

pela Movile, observou-se que a empresa não possuía elementos estruturais bem desenvolvidos em 

seu modelo de negócio inicial, sendo os ativos humanos e relacionais seus principais recursos 

orientados à criação dos valores propostos. Constatou-se ainda que, mesmo com participação 

modesta no processo de criação de valor, a dimensão estrutural esteve presente e atuou de maneira 

integrada (BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 2012; NIELSEN; 

LUND, 2012) no processo de criação da inovação e personalização (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010) dos dispositivos móveis, sendo importante, principalmente, para o 

delineamento dos objetivos organizacionais, o que se tornou fundamental, sob a óptica da captura 

de valor inerente à teoria de modelo de negócio, para o crescimento da empresa, seu 

reconhecimento no mercado e o estabelecimento das primeiras relações com os investidores. 

Esse relacionamento com os investidores foi, por sua vez, determinante para as mudanças 

nas configurações internas da empresa e culminou no desenvolvimento do segundo modelo de 

negócio da Movile. Diferentemente da fase anterior, o modelo de negócio 2 foi marcado pela 

profissionalização das operações organizacionais e teve a qualidade (BOEDKER; GUTHRIE; 

CUGANESAN, 2005) como proposta de valor central desse período. Dessa forma, sustentada por 

recursos financeiros externos, a dimensão estrutural passou a ser essencial no processo de criação 

de valor da empresa e atuou como facilitadora e otimizadora das ações realizadas pelo capital 

humano, aproximando-o das ocorrências advindas do ambiente externo (BONTIS, 1998), as quais 

modificavam e melhor estruturavam a dimensão relacional da empresa.  

A qualificação operacional da Movile transformou-a em líder de mercado no estado de 

São Paulo e culminou no aumento de seu faturamento interno, bem como no de sua visibilidade 

no setor de SVA móvel, impulsionando-a para uma atuação sob novas configurações de 

negócio, aqui caracterizadas pelos modelos de negócios 3 e 4. 

No modelo de negócio 3, com o melhor delineamento das dimensões humana, estrutural 

e relacional da empresa, estas passaram a atuar com similar grau de importância e significância 

na construção dos valores, estando a dimensão humana orientada à criação da competência 
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organizacional (LECOCQ; DEMIL; WARNIER, 2006; PLÉ; LECOCQ; ANGOT, 2008), a 

dimensão estrutural orientada à criação da identidade (BOEDKER; GUTHRIE; CUGANESAN, 

2005; CHOONG, 2008; KIM; KUMAR, 2009; MERITUM..., 2002; PETTY; GUTHRIE, 

2000) e a dimensão relacional orientada à criação e comunicação da credibilidade 

organizacional ao mercado (AMIT; ZOTT, 2001), todas norteadas pela valorização da marca no 

segmento B2B. 

Já no modelo de negócio 4, essas dimensões estiveram respectivamente relacionadas à 

criação da usabilidade e design dos produtos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), à criação 

da acessibilidade aos aplicativos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), baseada na obtenção 

da eficiência organizacional (AMIT; ZOTT, 2001) e nos relacionamentos com as lojas virtuais 

(TIMMERS, 1998), e à capacitação de operação com preços baixos (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010), frente aos produtos ofertados pelos concorrentes. 

Com essa triangulação congruente entre as dimensões intelectuais e pela perspectiva de 

captação de valor inerente à teoria de modelo de negócio, a Movile consolidou o mercado de 

SVA móvel, atribuiu valor à sua marca no segmento B2B, tornou-se líder do setor na América 

Latina e intensificou a estruturação de sua dimensão relacional, passando esta a atuar como 

esfera determinante no processo de criação de valor nas configurações futuras da empresa, aqui 

caracterizadas pelos modelos de negócio 5 e 6. 

Constatou-se, assim, que os relacionamentos externos, que se limitavam às parcerias 

com as operadoras de telecomunicações nos modelos de negócios iniciais, passaram a ser 

fundamentais para o futuro da Movile e auxiliaram na definição e determinação das 

características das outras dimensões intelectuais. Dessa forma, mediante investimentos em 

mídia e marketing, bem como a intensificação do relacionamento com o cliente, a empresa 

busca, agora, comunicar sua credibilidade (AMIT; ZOTT, 2001) ao mercado B2C, tornando-se 

conhecida diante da grande massa de consumidores, para assim atrair novos investidores 

(MERITUM..., 2002; MOELLER, 2009; PETTY; GUTHRIE, 2000), iniciar a comercialização 

de ações na bolsa de valores e expandir seus negócios em escala global.  

Com base no exposto e considerando os seis modelos de negócios analisados, constatou-

se que a Movile modificou suas configurações internas ao longo de seu contexto evolutivo, 

migrando de uma atuação alicerçada em um modelo de negócio desagregado das operadoras, 

orientado a complementar o portfólio de produtos destas, para uma atuação substanciada em 

modelos de negócios multilaterais, grátis e de cauda longa, respectivamente caracterizados 

pelo atendimento de múltiplos clientes, pela oferta de produtos grátis e pela ampla gama de 

produtos comercializados (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Com essa modificação nas 
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configurações internas, constatou-se ainda que a Movile, bem como o setor de SVA móvel, 

passou a se relacionar com as operadoras móveis sob a lógica da coopetição 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), uma vez que seus produtos white label passaram a ser 

negociados de maneira simultânea à comercialização de produtos de marca própria, orientados 

diretamente ao consumidor final. 

Essas ocorrências restabelecem as inferências iniciais do presente estudo e pontuam que 

o conhecimento intelectual inerente ao setor de SVA móvel, aqui caracterizado como KIBS 

(BETTENCOURT et al., 2002; MILES; KASTRINOS; BILDERBEEK, 1995), vem 

impactando o modelo de negócio das operadoras de telecomunicações, que tendem, em um 

futuro de médio a longo prazo, a atuar como um pipe do setor, ou seja, como um canal 

responsável por sustentar o negócio de SVA móvel, mediante o fornecimento de infraestrutura 

tecnológica. 

No tocante à evolução das dimensões do capital intelectual, pôde-se constatar que elas 

operaram em linha com o intellectual capital in action (CUGANESAN; DUMAY, 2009) ou, 

ainda, com o intellectual capital in practice (GUTHRIE; RICCERI; DUMAY, 2012), uma vez 

que, por intermédio da interconexão entre as partes, promoveram um aumento do desempenho 

organizacional, bem como o crescimento e a possibilidade de expansão da Movile para uma 

atuação em escala global. Nessa óptica e sob o raciocínio da interconectividade, constatou-se, 

ainda, que as esferas intelectuais estabeleceram uma lógica de codependência, ora atuando 

como um input, ora como um output (MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004) do processo de 

criação de valor. Nesse quesito, observa-se que as dimensões humana e estrutural modificaram-

se de elementos determinantes, nos modelos de negócios iniciais, para componentes 

determinados, nos modelos subsequentes. De maneira semelhante, a dimensão relacional, que 

na fase inicial limitava-se ao relacionamento com as operadoras, diversificou-se e passou a ser 

essencial para a continuidade do crescimento organizacional, impactando, por intermédio das 

alterações do mercado, mudanças nas outras duas dimensões intelectuais da Movile. 

Com base em todo o conteúdo exposto, evoluem-se as constatações aqui realizadas à 

última seção do presente estudo, essencialmente orientada à apresentação das considerações 

finais, ao delineamento das limitações desta pesquisa, bem como às recomendações para a 

realização de pesquisas futuras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Teve-se como objetivo principal neste estudo compreender o papel do capital 

intelectual no processo de criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas do modelo 

de negócio de uma empresa de SVA móvel. De acordo com o objetivo estabelecido, infere-se 

estar o capital intelectual da empresa aqui analisada intimamente relacionado ao seu processo de 

criação de valor, sendo a interconexão entre as dimensões humana, estrutural e relacional o 

fator fundamental para a operacionalização desse processo. 

No que tange às peculiaridades desse objetivo, constatou-se, por meio do objetivo 

específico 1, a existência de 30 eventos organizacionais, que culminaram em modificações nas 

dimensões do capital intelectual e, como consequência, promoveram o delineamento de seis 

modelos de negócios da empresa Movile, substanciados em nove propostas de valor. Nesse 

contexto, orientado ao entendimento do processo de criação desses valores, o objetivo 

específico 2 atuou no delineamento individual de cada um dos modelos de negócios da 

empresa, evidenciando, sob a lógica da integração e da codependência entre os elementos 

intelectuais, a criação do valor como um atributo interno da firma, que, quando comercializado 

com o cliente, se torna capaz de ocasionar a captura de novos valores para a organização, 

recuperando, assim, os postulados da teoria de modelo de negócio. No tocante aos objetivos 

específicos 3, 4 e 5, a relevância encontra-se na compreensão de que, apesar da 

interconectividade entre as dimensões intelectuais, estas se apresentaram em diferentes níveis 

de participação no processo de criação de valor da Movile, ora atuando como um elemento 

determinante e influenciador, ora como um elemento determinado e influenciado pelas outras 

esferas do capital intelectual. 

A abordagem desses objetivos desenvolveu-se mediante o desdobramento das teorias de 

valor, capital intelectual, modelo de negócio e perspectiva processual, alicerçada na estratégia 

como prática. Tais teorias foram integradas por meio do modelo conceitual desenvolvido no 

presente estudo e posteriormente aplicadas à realidade empírica da empresa Movile. Por meio 

da aplicação desse modelo, pôde-se comprovar que as dimensões do capital intelectual 

(BONTIS, 1998; BROOKING, 1996; EDVINSSON; MALONE, 1998; ROSS et al., 1997; 

SVEIBY, 1998) da Movile encontravam-se relacionadas com as macrodimensões oriundas da 

teoria de modelo de negócio (HEDMAN; KALLING, 2003; JOHNSON; CHRISTENSEN; 

KAGERMANN, 2008; LECOCQ; DEMIL; WARNIER, 2006; OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010; PLÉ; LECOCQ; ANGOT, 2008) e atuaram no processo de criação de valor da empresa, 
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sob a óptica da conexão dos elementos organizacionais (BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 

2000; LINDGREEN et al., 2012; NIELSEN; LUND, 2012), recuperando os postulados teóricos 

que abarcaram o presente estudo. 

Nesse contexto, pôde-se observar que foi fundamental a utilização da perspectiva 

processual (LANGLEY, 2007; MOHR, 1982; PETTIGREW, 1992; TSOUKAS; CHIA, 2002; 

VAN DE VEN, 1992, 2007) durante a abordagem do sujeito de pesquisa, uma vez que, por 

meio dela, foi possível analisar a conexão das teorias relatadas, bem como promover no 

presente estudo uma conversação teórico-empírica substanciada em uma abordagem histórico-

longitudinal (DIAS; BECKER, 2010), por sua vez alicerçada em eventos passados, presentes e 

futuros da Movile. 

Por meio desse estudo, ofereceram-se importantes contribuições de cunho teórico e 

empírico à literatura acadêmica, restituindo e preenchendo as diferentes lacunas de pesquisa 

identificadas nas teorias aqui analisadas. Nesse contexto, e no que tange à teoria de valor, 

trabalhou-se o tema sob uma perspectiva contemporânea, dinâmica e de interações (AMIT; 

ZOTT, 2001; BOULTON; LIBERT; SAMEK, 1997, 2000; LINDGREEN et al., 2012; 

NIELSEN; LUND, 2012; ZOTT; AMIT, 2009), orientada a uma abordagem processual 

substanciada no value creating (NIELSEN; LUND, 2012), em detrimento de focar as atenções 

no value created e nas suas quantificações e mensurações, como era realizado em pesquisas do 

tema no passado. 

No tocante à teoria do capital intelectual, a contribuição encontra-se alicerçada na 

inserção deste estudo no The third stage of Intellectual Capital Research, orientando a 

abordagem do tema à interconexão de suas dimensões (CUGANESAN; DUMAY, 2009; 

MARR; SCHIUMA; NEELY, 2004; YU; HUMPHREYS, 2013) e ao entendimento de como 

estas auxiliam na obtenção do desempenho organizacional (DEMARTINI; PAOLONI, 2013; 

DUMAY; GARANINA, 2013; EDVINSSON, 2013; GIULIANI, 2013; YU; HUMPHREYS, 

2013), bem como na criação de valor para a firma, em detrimento de analisar as especificidades 

das dimensões de maneira isolada. Pôde-se, ainda, identificar que as dimensões do capital 

intelectual encontram-se substancialmente integradas às macrodimensões existentes na teoria de 

modelo de negócio. 

Em relação a esse último ponto, constatou-se ser a teoria de modelo de negócio uma 

importante ferramenta capaz de oferecer uma abordagem prática ao capital intelectual, 

orientando ao entendimento de como este auxilia na criação, entrega e captura do valor 

proposto pela empresa. Observou-se, ainda, a inexistência de um framework que aborde o tema 

sob uma perspectiva dinâmica. Nesse aspecto, utilizou-se a perspectiva processual, que 
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forneceu dinamismo temporal à teoria de modelo de negócio, possibilitando o entendimento da 

interconectividade dos elementos organizacionais sob a óptica histórico-longitudinal da Movile. 

Em contrapartida, constatou-se que a teoria de modelo de negócio torna-se hábil para fornecer 

um template prático à abordagem processual, auxiliando no seu delineamento e utilização pela 

lógica da estratégia como prática. 

No que tange à contribuição empírica, verificou-se, por meio das análises realizadas na 

empresa Movile, que o setor de SVA móvel encontra-se originado de uma desarticulação dos 

modelos de negócios das operadoras de telecomunicações (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010). Nesse contexto, seu portfólio de produtos, que no passado representou apenas um valor 

agregado às operadoras, assumiu um papel fundamental para sustentabilidade destas, uma vez 

que o caráter inovador inerente ao seu capital intelectual funcionou como um ativo 

complementar especializado para diversificar o tradicional serviço de voz prestado no setor de 

telecomunicações. Inferiu-se, também, que as modificações ocorridas nos últimos 15 anos no 

setor tendem a se intensificar em um futuro de longo prazo, modificando ainda mais o modelo 

de negócio das operadoras móveis e transformando-as em um pipe, ou seja, em um canal 

orientado ao fornecimento de infraestrutura tecnológica às empresas de SVA móvel.  

É notório, ainda, que o presente estudo fornece suporte a novas empresas que venham a 

surgir no setor, por abordar, mediante a perspectiva de processos, as diferentes fases evolutivas 

vivenciadas pelas empresas de SVA móvel ao longo de seu contexto evolutivo. 

Considerando o exposto, orienta-se o presente estudo ao entendimento das limitações 

que abarcam esta pesquisa, bem como ao fornecimento de sugestões para pesquisas futuras dos 

temas aqui analisados e do setor de SVA móvel. 

 

6.1 Limitações da pesquisa 

  

O presente estudo encontra-se guiado por uma óptica interpretativista, alicerçada nos 

métodos qualitativo e exploratório. Dessa forma, a principal limitação desta pesquisa encontra-

se relacionada à subjetividade das análises realizadas pelo pesquisador. 

Por utilizar uma estratégia substanciada em um estudo de caso único, as considerações 

finais desta pesquisa encontram-se relacionadas à empresa Movile, não podendo ser 

extrapoladas e encaradas como verdades absolutas para outras empresas do setor. Ainda, 

considerando o exposto, destaca-se que a Movile encontra-se em um contexto dinâmico e de 

intensa evolução tecnológica, de modo que o delineamento futuro da empresa encontra-se 

baseado em estimativas e aproximações baseadas nas ocorrências históricas, constatadas na fala 
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do entrevistados e em dados secundários coletados, podendo, na prática, apresentar-se de 

maneira divergente em relação ao que foi aqui apresentado.  

Isto posto e visando a minimizar o efeito dessas limitações, fornecem-se no presente 

estudo sugestões para possíveis delineamentos de pesquisas futuras. 

 

6.2 Sugestões para pesquisas futuras 

  

Primeiramente, recomenda-se a realização de pesquisas baseadas em estratégias de 

estudos de casos múltiplos, visando a ampliar o leque de conhecimento sobre o comportamento 

do capital intelectual no processo de criação de valor de outras empresas do setor de SVA 

móvel. 

Em linha com a perspectiva processual, sugere-se também a realização periódica de 

novas pesquisas na empresa Movile, bem como em outras empresas e em outros players do 

setor, objetivando identificar e monitorar novos eventos e ocorrências que venham a impactar o 

delineamento de suas configurações futuras. 

Por fim, com o objetivo de ampliar e extrapolar o conhecimento sobre o setor, sugere-se 

a realização de pesquisas semelhantes em operadoras de telecomunicações, orientadas à 

compreensão da evolução de seus modelos de negócios, bem como ao entendimento de como se 

encontram estruturadas para lidar com o futuro da tecnologia móvel, essencialmente 

caracterizada pela diminuição dos serviços de voz e ampliação dos recursos de VAS. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A – Protocolo de pesquisa 

  

Com base em Donaire (1997), estruturou-se o protocolo de pesquisa a seguir, com o 

objetivo de assegurar a qualidade e a validade do estudo de caso realizado. 

Protocolo de Pesquisa 

Delineamento 

Definição do 
problema e 
objetivos de 

pesquisa 

O presente estudo iniciou-se com a definição do problema e objetivos de 
pesquisa a serem estudados, conforme evidenciados abaixo: 
• Problema de pesquisa: como o capital intelectual atua no processo de 

criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas de um modelo de 
negócio no setor de SVA móvel? 

• Objetivo principal: compreender!o papel do capital intelectual no processo 
de criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas do modelo de 
negócio de uma empresa de SVA móvel. 

• Objetivos específicos: a) compreender!o processo evolutivo de uma 
empresa de SVA móvel e identificar os diferentes eventos, as diferentes 
propostas de valor e os diferentes modelos de negócios que fizeram parte 
de seu contexto evolutivo; b) compreender o processo de criação de valor 
e a participação integrada das três dimensões do capital intelectual nesse 
processo, em todas as fases de evolução do modelo de negócio de uma 
empresa de SVA móvel; c) compreender!o papel da dimensão humana do 
capital intelectual no processo de criação do valor em cada fase da 
evolução do modelo de negócio; d) compreender!o papel da dimensão 
estrutural do capital intelectual no processo de criação do valor em cada 
fase da evolução do modelo de negócio; e e) compreender!o papel da 
dimensão relacional do capital intelectual no processo de criação do valor 
em cada fase da evolução do modelo de negócio. 

Levantamento e 
leitura 

bibliográfica 

• Para trabalhar o problema de pesquisa e os objetivos deste estudo, definiu-
se inicialmente os campos teóricos a serem estudados, tendo como 
resultado as seguintes teorias: a) valor; b) capital intelectual; c) modelo de 
negócio; e d) abordagem processual. Tendo clareza sobre os temas, 
iniciou-se um trabalho de coleta e busca de documentos teóricos (artigos 
científicos e livros), tendo como total 302 documentos coletados. Os 302 
documentos teóricos foram lidos, relidos e posteriormente filtrados de 
acordo com sua relevância para o estudo, fechando-se o referencial 
bibliográfico deste estudo com um total de 142 documentos teóricos. Os 
documentos foram organizados em planilhas Excel, visando facilitar as 
consultas dos materiais. 

Redação do 
referencial 
teórico e 

definição do 
modelo 

conceitual 

• Após a coleta e leitura do referencial bibliográfico, realizou-se a redação 
do referencial teórico, correlacionando as teorias estudadas, para posterior 
definição do modelo conceitual, a ser testado empiricamente na fase 
subsequente deste estudo. 

Definição 
metodológica 

Definição de 
paradigma, 

método e tipo de 
pesquisa 

•  Com a redação do referencial teórico finalizada, iniciou-se as definições 
dos procedimentos metodológicos. Pelo fato de a correlação dos temas 
estudados ser pouco explorada na academia, e pelo fato de pouco se 
conhecer sobre o setor e as delineações futuras do mesmo, optou-se pela 
utilização de uma pesquisa do tipo descritivo-exploratória, alicerçada em 
um método de pesquisa qualitativo, orientado a uma análise detalhada e 
aprofundada do tema, a partir da aproximação com o sujeito de pesquisa. 

Definição da 
estratégia de 

•  Para a análise e tratativa dos objetivos listados, e em consonância com as 
definições de tipo e método de pesquisa, pretendeu-se que este estudo 
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Protocolo de Pesquisa 
pesquisa fosse realizado com uma estratégia de estudo de caso único, ou seja, 

orientada a uma única organização do setor de serviço de valor agregado 
móvel, mas com várias unidades de análises trabalhadas no interior desta. 

Definição do 
sujeito de 
pesquisa 

• Optou-se por trabalhar esta pesquisa com a empresa Movile, por ser uma 
organização referência no setor e por se tratar de um caso especial, 
extremo por seus aspectos positivos, capaz de transformar-se em um caso 
revelador para o pesquisador e para a academia como um todo. 

Coleta de 
dados 

Estabelecimento 
do contato com o 

sujeito de 
pesquisa 

• O primeiro contanto com o sujeito de pesquisa foi realizado em abril de 
2013, por meio de e-mail, com o objetivo de enviar uma carta convite, 
apresentar os objetivos do estudo, definir o quadro de funcionários que 
participariam das entrevistas, bem como o ponto focal da empresa para 
realizar o contato com o pesquisador. 

Realização do 
estudo de caso 

piloto 

• Após a realização do primeiro contato, foi realizado em abril de 2013, a 
primeira coleta de informações na empresa (baseada em entrevistas e 
documentos), visando inicialmente estruturar um estudo de caso piloto que 
fornecesse informações sobre o processo evolutivo da mesma. 

Fontes de coleta 
de informações 

• Para dar provimento ao estudo e auxiliar na fomentação das conclusões, 
foi realizada uma nova fase de coleta de dados (iniciada em maio de 2014), 
utilizando-se de cinco fontes de evidências, classificadas na seguinte 
hierarquia de importância: a) entrevistas com seis funcionários: aplicadas à 
pessoas com conhecimento sobre o passado, presente e futuro da empresa, 
bem como sobre as dimensões do capital intelectual da organização e seu 
contexto histórico no processo evolutivo da empresa; b) entrevista com 
especialista do setor: realizada com um consultor / especialista no setor de 
SVA Móvel, com conhecimento sobre o passado, presente e delineações 
futuras do mesmo; c) documentos primários: coleta de documentos 
organizacionais visando auxiliar na compreensão do contexto evolutivo da 
empresa; d) documentos secundários: coleta de documentos sobre a 
empresa e sobre o setor disponibilizados ao público por meio de sites, 
notícias, comerciais, entrevistas, vídeos, etc.; e e) observação direta: foi 
realizada pelo investigador no ato de sua visita à empresa, servindo para 
constatar a rotina de trabalho, a forma de execução das atividades, as 
características das instalações, os comportamentos dos recursos humanos e 
a organização de atividades. 

Documentação 
dos dados 

• Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados em pastas na 
ferramenta Dropbox, visando facilitar o acesso e a consulta aos mesmos. 

Análise dos 
dados e 

conclusões do 
estudo 

Validação dos 
dados 

• Durante toda a fase de análise, foram realizados novos contatos via e-mail, 
telefone e até mesmo entrevistas pessoais com os funcionários, visando 
validar as informações recebidas anteriormente. 

Análise dos 
dados 

• Após a coleta e documentação dos dados, os mesmos foram analisados de 
maneira conjunta, permitindo assim uma triangulação dos mesmos e um 
processo validatório das informações coletadas. 

• O processo de análise foi segmentado em três fases: a) redução dos dados; 
b) apresentação dos dados; e c) estabelecimento de conclusões. 

• Para operacionalizar este processo, os mesmos foram transcritos, 
tabulados, agrupados e posteriormente categorizados em cinco 
metacategorias e 26 categorias. 

• Com o estabelecimento das categorias, iniciou-se o processo de análise 
cruzada das mesmas, possibilitando criar um mapa operacional de análise. 

Conclusões, 
redação da 

análise e 
validação final 

• Após a finalização da análise iniciou-se o processo de redação das 
mesmas, seguido do fornecimento das implicações teóricas, empíricas e do 
estabelecimento das conclusões do estudo. 

• Por fim, os resultados finais foram novamente validados, em entrevista 
presencial com o diretor de Operações da empresa e disponibilizados via 
e-mail à todos os entrevistados que fizeram parte do estudo. 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

Pesquisa: Evolução de modelo de negócio e o processo de criação de valor no setor de 
serviço de valor agregado móvel: uma análise a partir das dimensões do capital intelectual. 
 
Objetivo de Pesquisa: Compreender o papel do capital intelectual no processo de criação de 
valor ao longo das diferentes fases evolutivas do modelo de negócios de uma empresa de 
SVA móvel. 
 
Data da entrevista: ___/___/___  
Entrevistado(a): ______________________________________________________________ 
Cargo: __________________Departamento: ______________ Tempo de empresa: ________ 
 
ETAPA 01 - QUESTÕES GERADORAS DA NARRATIVA: 
 
Entendimento do contexto evolutivo da empresa 
Q.1) Como a empresa surgiu?  
Q.2) Como ocorreu a evolução da empresa para que ela se estruturasse da maneira que é hoje?  
Q.3) Quais as perspectivas para o futuro da empresa? 
 
ETAPA 02 - QUESTÕES INVESTIGATIVAS: 
 
Entendimento dos valores organizacionais 
Q.4) O que significa “criação de valor” para você? 
Q.5) Quais foram os valores criados pela empresa no passado? Quais valores são criados pela 
empresa atualmente? Quais valores são o foco da empresa no futuro? 
Q.6) Quais departamentos e atividades organizacionais você julga mais importante para a 
criação destes valores no passado e no presente da empresa? Quais departamentos e 
atividades você considera serem importantes para a criação de valores futuros? 
Q.7) Criar os valores relatados acima gerou alguma vantagem competitiva para a empresa? 
Qual? 
Q.8) Criar os valores relatados acima gerou algum valor adicional para outras empresas 
atuantes no setor de SVA Móvel? Qual? 
Q.9) Há algum valor que a empresa descontinuou em algum momento de seu processo 
evolutivo? Qual? Por qual motivo? 
Q.10) Há algum valor que a empresa se sentiu incapaz de criar em algum momento de seu 
processo evolutivo? Qual? Por qual motivo? 
 
Entendimento da participação do Capital Humano no processo de criação de valor. 
Q.11) Quais os conhecimentos, habilidades e atitudes do capital humano auxiliaram na 
criação dos valores organizacionais no passado e no presente da empresa? Quais você julga 
ser necessário para criar valor no futuro da empresa? 
Q.12) Quais ações orientadas ao capital humano vem sendo executadas pela empresa ao longo 
do tempo para a criação de valor? 
Q.13) Você considera possíveis mudanças nas ações orientadas ao capital humano no futuro 
da empresa? Quais? 
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Entendimento da participação do Capital Estrutural no processo de criação de valor. 
Q.14) Quais as características da empresa em termos de processo, estrutura, cultura e 
tecnologia foram / são importantes para a criação dos valores organizacionais no passado e 
no presente empresa? Quais você julga ser necessário para criar valor no futuro da empresa? 
Q.15) Quais ações orientadas ao processo, estrutura, cultura e tecnologia vem sendo 
executadas pela empresa ao longo do tempo para a criação de valor? 
Q.16) Você considera possíveis mudanças nas ações orientadas ao processo, estrutura, cultura 
e tecnologia no futuro da empresa? Quais? 
 
Entendimento da participação do Capital Relacional no processo de criação de valor. 
Q.17) Qual o papel do relacionamento com cliente no processo de criação de valor 
organizacional no passado e no presente da empresa? Você julga haver algum tipo de 
mudança nesse relacionamento que impactará a criação de valores no futuro?  
Q.18) Qual o papel do relacionamento com fornecedores no processo de criação de valor 
organizacional no passado e no presente da empresa? Você julga haver algum tipo de 
mudança nesse relacionamento que impactará a criação de valores no futuro? 
Q.19) Qual o papel do relacionamento com stakeholders no processo de criação de valor 
organizacional no passado e no presente da empresa? Você julga haver algum tipo de 
mudança nesse relacionamento que impactará a criação de valores no futuro? 
Q.20) Qual o papel das parcerias no processo de criação de valor organizacional no passado e 
no presente da empresa? Você julga haver algum tipo de mudança nessas parcerias que 
impactará a criação de valores no futuro? 
Q.21) Qual o papel da imagem, marca e nome da empresa no processo de criação de valor 
organizacional no passado e no presente da empresa? Você julga haver algum tipo de 
mudança nesses elementos que impactará a criação de valores no futuro? 
Q.22) Quais ações orientadas ao relacionamento, parcerias, imagem, marca e nome vem 
sendo executadas pela empresa ao longo do tempo para a criação de valor? 
Q.23) Você considera possíveis mudanças nas ações orientadas ao relacionamento, parcerias, 
imagem, marca e nome no futuro da empresa? Quais? 
Q.24) Você gostaria de fazer alguma outra observação sobre o tema, que não tenha sido 
abordada neste roteiro? 
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Apêndice C – Caracterização dos entrevistados 

! !
O quadro a seguir evidencia as características individuais dos entrevistados. Conforme 

solicitado pela empresa, seus nomes foram preservados e encontram-se caracterizados por meio 

de códigos. 
Código do 

entrevistado  Cargo / Tempo de empresa Relevância para o estudo Data da 
entrevista 

E1 Diretor de Operações global 
/ 11 anos 

• Acompanhou todo o processo evolutivo da 
empresa; 

• Forneceu dados importantes para o desenho do 
quadro evolutivo da Movile; 

• Ponto focal da empresa na definição do quadro 
de funcionários entrevistados neste estudo. 

abril / 2013 

E2 Especialista de Marketing / 
8 anos 

• Acompanhou o processo evolutivo da empresa; 
• Possui conhecimento sobre as delineações 

futuras da empresa; 
• Estruturou a área de Marketing da Movile e 

possui amplo conhecimento no que tange o 
capital relacional da empresa. 

maio / 2014 

E3 Especialista de Gente e 
Gestão / 8 anos 

• Acompanhou o processo evolutivo da empresa; 
• Possui conhecimento sobre as delineações 

futuras da empresa; 
• Estruturou a área de Recursos Humanos da 

Movile e possui amplo conhecimento no que 
tange o capital humano e estrutural da empresa. 

maio / 2014 

E4 

Ex-funcionário da empresa 
Yavox / Atual consultor de 
mercado no setor de SVA 

móvel 

• Acompanhou o processo de fusão da Movile 
com a empresa Yavox; 

• Conhecimento sobre as delineações futuras do 
setor de SVA móvel. 

junho / 2014 

E5 Diretor de Operações 
mundial / 10 anos 

• Acompanhou o processo evolutivo da empresa; 
• Possui conhecimento sobre as delineações 

futuras da empresa e do setor; 
• Possui amplo conhecimento das operações da 

Movile, o que auxiliou na integração do capital 
humano, estrutural e relacional da empresa; 

• Auxiliou no processo validatório das entrevistas. 

julho / 2014 

E6 Especialista de mídia / 4 
meses 

• Recém contratado da empresa; 
• Relevante para o estudo por possuir informações 

sobre o delineamento futuro da empresa, 
principalmente no que se refere ao capital 
relacional da mesma. 

setembro / 2014 
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Apêndice D – Definição das categorias 

!
Metacategoria Categoria Código Definição 

Evolução da 
Empresa 

Eventos do passado EPA Acontecimentos e eventos inerentes ao passado da empresa. 
Eventos do presente EPR Acontecimentos e eventos inerentes ao presente da empresa. 
Eventos do futuro EFU Acontecimentos e eventos inerentes ao futuro da empresa. 

Valor 

Proposição de Valor PRV Proposição de valor da empresa em cada uma das fases do 
seu processo evolutivo. 

Valor criado na 
empresa VCE Valor criado pela empresa, baseado nos valores propostos, 

em cada uma das fases do seu processo evolutivo. 
Valor entregue ao 

cliente VEC Valor entregue ao cliente, baseado nos valores criados pela 
empresa, em cada uma das fases do seu processo evolutivo. 

Valor capturado 
pela empresa VCA 

Valor capturado pela empresa, oriundo do valor entregue ao 
cliente, em cada uma das fases vivenciadas do seu processo 
evolutivo. 

Capital 
Humano 

Treinamento e 
aprendizagem TRE 

Ações orientadas ao treinamento e à aprendizagem dos 
funcionários, realizadas pela empresa, em cada uma das 
fases de seu processo evolutivo. 

Capacidade 
inovadora CAI 

Capacidade inovadora da empresa (marcada pelo conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes para a inovação), 
em cada uma das fases de seu processo evolutivo. 

Conhecimento dos 
funcionários CON Conhecimentos inerentes aos recursos humanos da empresa, 

em cada uma das fases do seu processo evolutivo. 
Habilidade dos 

funcionários HAB Habilidades inerentes aos recursos humanos da empresa, em 
cada uma das fases do seu processo evolutivo. 

Aptidões de Gestão AGE Aptidões de gestão inerentes aos executivos da empresa, em 
cada uma das fases do seu processo evolutivo. 

Capital 
Estrutural 

Infraestrutura do 
empregado IDE 

Infraestrutura referente ao ambiente de trabalho e materiais 
de trabalho existente em cada uma das fases do processo 
evolutivo da empresa. 

Gestão da eficiência GDE Técnicas de gestão da eficiência, existente em cada uma das 
fases do processo evolutivo da empresa. 

Tecnologia TEC Estrutura tecnológica (suporte e desenvolvimento) existente 
em cada uma das fases do processo evolutivo da empresa. 

Cultura e clima CEC 
Características da cultura e clima (identidade e valores 
internos) existentes em cada uma das fases do processo 
evolutivo da empresa. 

Estrutura, processos 
e documentações EPD 

Características da estrutura organizacional (hierarquia, 
burocracia, etc.), processos organizacionais (procedimentos 
internos) e documentações dos mesmos, existentes em cada 
uma das fases do processo evolutivo da empresa. 

Atividades-chave ACH Principais atividades organizacionais, existentes em cada 
uma das fases do processo evolutivo da empresa. 

Objetivos 
organizacionais OBJ Objetivos organizacionais (missão, visão) existentes em 

cada uma das fases do processo evolutivo da empresa. 

Produtos e serviços PRO Portfólio de produtos e serviços existentes em cada uma das 
fases do processo evolutivo da empresa. 

Capital 
Relacional 

Clientes CLI Perfil e tipologia de clientes da empresa, existentes em cada 
uma das fases de seu processo evolutivo. 

Relacionamento 
com clientes RCL Tipologia do relacionamento com os clientes existentes em 

cada uma das fases do processo evolutivo da empresa. 
Relacionamento 

com fornecedores RFO Tipologia do relacionamento com fornecedores existente em 
cada uma das fases do processo evolutivo da empresa. 
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Metacategoria Categoria Código Definição 
Relacionamento 

com stakeholders RST Tipologia do relacionamento com stakeholders existente em 
cada uma das fases do processo evolutivo da empresa. 

Parcerias PAR Parcerias realizadas pela empresa em cada uma das fases do 
seu processo evolutivo. 

Imagem, marca e 
nome da empresa IMN 

Importância da imagem, marca e nome da empresa, bem 
como ações relacionadas a estes elementos, existentes em 
cada uma das fases de seu processo evolutivo. 

!
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Apêndice E – Tabulação das entrevistas e dos dados secundários 

!
Metacategorias Categorias Passado Presente Futuro 

Valor 

Proposição de 
Valor (PRV) / 

Valor criado na 
empresa (VCE) 

E1 - (1999 a 2014): Capacidade de inovação; 
(2013): Capacidade de operar com preços 
reduzidos; 
E2 - (2007 a 2014): Identidade e credibilidade; 
Eficiência; Agilidade; Velocidade; 
Simplicidade; 
E3 - (1999): Capacidade de personalizar 
produtos; (2007 a 2014): Eficiência interna; 
(2010): Inovação no ambiente de trabalho; 
Dados secundários - (2001): Capacidade de 
inovação (concorrentes não sabiam fazer); 
(2011): Produtividade devido ações de RH. 

E2 - (2014): Identidade e credibilidade; 
Eficiência; Agilidade; Velocidade; 
Simplicidade; Qualidade; Capacidade de 
produzir design diferenciado;  
E3 - (2014): Eficiência interna; Competência 
organizacional; Inovação; Personalização; 
Customização de produtos; Capacidade de 
inovação interna; Desempenho; 
Produtividade; 
E5 - (2014): Capacidade de diferenciação dos 
concorrentes. 

E2 - (˜2015): Marca como valor; 
Credibilidade no setor B2C; (Após 
2018): Expansão dos valores atuais ao 
segmento global;  
E4 - (˜2018): Capacidade de criar 
necessidades no cliente (e não somente 
atender as necessidades); 
E5 - (˜2018): Capacidade de 
diferenciação do concorrente; Fazer o 
que se faz atualmente em escala global. 

Valor entregue 
ao cliente 

(VEC) 

E1 - (1999 a 2007): Comunicação do cliente; 
Personalização; Inovação; (2007 a 2014): 
Informação; Lazer; Interatividade; 
Desempenho; Qualidade; Design, Preços 
baixos; 
E2 - (2007 a 2014): Entretenimento; 
Facilidade; Usabilidade; 
E3 - (2007 a 2014): Personalização; 
Usabilidade; 
E4 - (2000): Inovação. 

E1 - (2013): Informação ao cliente; Lazer; 
Inovação; Interatividade; Desempenho; 
Qualidade; Design, Preços reduzidos; 
E2 - (2014): Entretenimento; Facilidade; 
Usabilidade; 
E3 - (2014): Personalização; Usabilidade; 
E4 - (2014): Preços reduzidos; Facilidade; 
Usabilidade; Comunicação; 
E5 - (2014): Preços baixo; 
E6 - (2014): Valor precisa ser percebido pelo 
cliente. 

E1 - (˜2015): Criar necessidades nos 
clientes; 
E4 - (Após 2018): Não só atender, mas 
criar a necessidade. 

Valor 
capturado pela 
empresa (VCA) 

E1 - (Até 2010): Venda de serviços; Taxa de 
uso; Taxa de assinaturas; 
E2 - (1999): Conquista e captação de clientes; 
E3 - (2010): Credibilidade e confiança dos 
clientes B2B; Retenção de funcionários; 
E4 - (1999): Conquista de clientes; (2000): 
aceitação no mercado;  
Dados secundários - (2000 a 2006): 
Crescimento de 4 milhões por ano; (2007): 
Aumento do faturamento em 25 vezes; 
Retenção de funcionários. 

E1 - (2013): Modelo de revenue sharing; 
Taxa de anúncio; 
E2 - (2014): Retenção do Cliente; 
E3 - (2014): Credibilidade e confiança de 
clientes B2B e B2C; Redução de turnover em 
50%; 
E4 - (2014): Credibilidade e confiança de 
clientes B2B e B2C; 
E5 - (2014): Aumento de faturamento; 
Aumento de venda; Fidelização de clientes 
corporativos; Clientes vão espontaneamente 

E1 - (˜2018): Conquistar e reter 
empresas de diversos setores para 
realizarem seus negócios via 
dispositivos móveis; 
E2 - (Após 2018): Atrair clientes 
mediante a marca; 
E3 - (˜2018): Credibilidade e confiança 
no mercado B2C; 
E4 - (Após 2018): Produtos B2B serão a 
maior parte da renda das empresas de 
SVA Móvel. 
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Metacategorias Categorias Passado Presente Futuro 
até a Movile; Visibilidade (B2B); Aumento 
da visibilidade (B2C); Atração de 
investidores; Líder de plataformas móvel na 
América Latina; 
E6 - (2014): Modelo de revenue sharing; 
Líder na América Latina; Playkids como o 
produto mais baixado; 
Dados secundários - (2014): Crescimento de 
70% nos últimos 4 anos. 

Capital 
Humano 

Treinamento e 
aprendizagem 

(TRE) 

E2 - (2008): Ações de comunicação sobre os 
objetivos e produtos da empresa; (2008): 
Treinamento pontuais; 
E3 - (2008): Poucos treinamentos; 
E5 - (2008): Treinamentos pontuais e 
operacionais. 

E2 - (2014): Funcionários precisam ir atrás de 
seu desenvolvimento; Treinamentos no 
exterior; Financiamento de curso de línguas e 
MBAs; 
E3 - (2014): Contratação de funcionários 
especializados em treinamentos; Parceria com 
universidades; Palestras com pessoas 
externas; Mobilidade internacional; Plano de 
desenvolvimento individual;  
E4 - Necessidade de investimento em curso; 
E5 - (2014): Treinamentos no exterior; 
Treinamentos que singularizem o funcionário; 
Treinamentos sobre inovação em produtos; 
Treinamento sobre a empresa. 

E3 - (Após 2015): Intensificação de 
treinamentos; 
E5 - (Após 2015): Treinamentos 
estratégicos e menos operacionais. 

Capacidade 
inovadora 

(CAI) 
E5 - (1999): Conhecimento para inovar. 

E1 - (2013): P&D é a principal atividade da 
empresa; 
E5 - (2014): Criatividade; Treinamentos 
sobre inovação em produtos; 
Dados secundários - (2014): A Movile 
incentiva as pessoas a trazerem novas ideias. 

E5 - (Após 2015): Intensificação das 
atividades de P&D; Mais estímulo à 
criatividade. 
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Metacategorias Categorias Passado Presente Futuro 

Conhecimento 
dos 

funcionários 
(CON) 

E1 - (1999): Conhecimento no 
desenvolvimento em tecnologia para celular; 
(2007): Expertise em mobile marketing; 
(2007): Conhecimento do segmento B2C; 
(2010): Conhecimento na integração do setor; 
E2 - (2000): Conhecimento do produto; 
Conhecimento dos objetivos da empresa; 
(2011): Contratação de funcionários da Apple 
visando aumentar conhecimento no 
desenvolvimento de produtos; 
E3 - (1999): Capacidade produtiva e de 
entrega; 
E5 - (1999): Capacidade de analisar o passado 
para prever o futuro. 

E1 - (2013): Conhecimento no 
desenvolvimento do produto; Contratação de 
funcionários especialistas no 
desenvolvimento de produtos; 
E2 - (2014): Conhecimento de idiomas; 
E3 - (2014): Conhecimento técnico na 
atividade; Conhecimento sobre a empresa; 
E4 - (2014): Conhecimento do negócio e do 
setor; Conhecimento técnico de 
desenvolvedor; Conhecimento acadêmico; 
E5 - (2014): Atualização frequente do 
conhecimento técnico; Vivência no mercado; 
Conhecimento da cultura da empresa; 
Conhecimento em mídia; Visão sobre o 
futuro do setor. 

E1 - (˜2015): Conhecimento em mídia; 
Conhecimento genérico para trazer 
novos negócios ao setor; Conhecimento 
para consolidar o setor; 
E2 - (˜2015): Conhecimento em escrita 
e redação para produzir livros digitais 
para o publico infantil; 
E3 - (Após 2018): Capacidade para 
operar globalmente. 

Habilidade dos 
funcionários 

(HAB) 

E1 - (2007): Habilidade para se relacionar com 
operadoras e mercado B2B; (2009): Habilidade 
para se relacionar com grandes mídias; (2010): 
Habilidade para integrar os players às 
operadoras; 
E3 - (1999): Habilidade operacional. 

E2 - (2014): Habilidade de relacionamento 
com o cliente; Comunicação; 
E3 - (2014): Habilidade estratégica; 
Autogestão das tarefas; Orientação para 
resultados; Trabalhar em equipe; Expor 
pontos de vistas; Habilidade de criticar; 
E4 - (2014): Habilidade técnica; 
Comunicação com parceiros e concorrentes; 
E5 - (2014): Habilidade intelectual (cabeças 
pensantes); Habilidade analítica; Habilidade 
de entrega; Habilidade de pensar e agir. 

E2 - (˜2015): Intensificação da 
habilidade de relacionar-se com os 
clientes; Expansão das habilidades 
atuais para nível global. 

Aptidões de 
gestão (AGE) 

E4 - (2009): Visão; Espírito empreendedor; 
Aptidão para risco e erro; 
E5 - (1999): Atitude empreendedora; Atitude 
para tomar decisões de maneira rápida; (2009): 
Convencimento; Persuasão; Capacidade de 
trazer novos negócios ao setor. 
Dados secundários - (1999): Persistência; 
Energia para fazer o negócio funcionar; Correr 
risco; Paixão pelo negócio; Planejamento, 
execução e desenvolvimento de maneira 
simultânea. 

E3 - (2014): Proatividade; Assumir riscos; 
Gostar de errar; Não ter medo do trabalho; 
Senso crítico; Capacidade de estabelecer 
prioridades; 
E4 - (2014): Capacidade de entender as 
necessidades das pessoas e do mercado; 
Capacidade de trazer novos negócios para o 
setor; Capacidade de captar lacunas do 
mercado; Capacidade de se relacionar com 
diversos órgãos do setor; Pensar grande; 
Dados secundários - (2014): Atitudes 

E3 - (˜2018): Energia para continuar 
consolidando o mercado; Extensão de 
tudo que existe atualmente para nível 
global. 
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empreendedoras; Liderança; Motivação; 
Planejamento; Aptidão por risco e erro; 
Atitude de cobrança. 

Capital 
Estrutural 

Infraestrutura 
do empregado 

(IDE) 

E2 - (1999): Escritório em bairro residencial; 
Departamentos fisicamente separados; 
Barreiras físicas dificultam comunicação; 
(2008): Eliminação das barreiras físicas; 
Pessoas trabalham juntas; Salas de reunião de 
vidro. 

E2 - (2014):Escritórios reformados de acordo 
com sugestões dos funcionários; 
E3 - (2014): Salas de vidros; Salas sem 
parede; Presidente senta junto com analistas; 
Interação tecnológica entre escritórios; 
Empresa dá R$100 para o novo funcionário 
comprar itens de decoração; 
E5 - (2014): Escritórios voltados ao 
branding; 
Dados secundários - (2014) Funcionários 
próximos dos sócios; Decoração diferenciada. 

E2 - (Após 2015): Reformas dos 
escritórios de dois em dois anos; 
E5 - (Após 2015): Escritórios voltados 
ao branding; 

Gestão da 
eficiência 

(GDE) 

E2 - (1999 a 2008): Pouca gestão de 
indicadores; (2008): Estruturação de KPI; 
(2010): Maior comunicação das estratégias da 
empresa; Execução de RMR e RMA; 
E4 - (2008): Yavox bem organizada; Gestão de 
cronograma; Gestão de fluxo de caixa; 
Projeção de receita; Contratos bem definidos; 
Gestão de projetos. 

E3 - (2014): Canal único de comunicação; 
Gestão do conhecimento; Abertura das 
informações para os funcionários; 
Acompanhamento frequente de KPI e key 
performance; Reuniões periódicas; 
Acompanhamento do faturamento dos 
produtos; 
E4 - (2014): Yavox bem organizada; Gestão 
de cronograma de entregas; Gestão de fluxo 
de caixa; Contratos bem definidos. 

E3 - Extensão e profissionalização das 
gestões atuais. 

Tecnologia 
(TEC) 

E4 - (2008): Yavox com estrutura parruda de 
data center; Data center terceirizados; 
E5 - (Até 2010): Pouco investimento em 
tecnologia de suporte; Tecnologia evolui 
intensamente. 

E1 - (2013): Estrutura parruda de data center 
e data link para permitir tráfego de dados e 
para suportar o negócio; 
E4 - (2014): Estrutura tecnológica é 
fundamental para uma empresa de SVA 
Móvel. 

E4 - (˜2020): No futuro não basta ter 
data center, essa tecnologia terá que ser 
toda baseada no sistema “cloud”. 
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Cultura e clima 
(CEC) 

E3 - (1999 a 2014): Movile nunca foi certinha 
(nunca foi uma empresa estruturada); Empresa 
é flexível; Pouca documentação e estruturação 
de processos; (2012): Estruturação do “Jeito 
Moviliano” e do “Gente Firme”; 
Dados secundários - (1999 a 2014): Sócio é 
próximo dos empregados. 

E3 - (2014): Happy hour mensal; Horário de 
trabalho reduzido de sexta-feira; Flexibilidade 
de horário; Possibilidade de um home office 
por semana; Cozinha com comidas e bebidas 
de graça; Jogos na empresa; Festas e 
comemorações; Premiações; Qualidade de 
vida; Bônus e participações no lucro; 
Dados secundários - (2014): Cultura de 
pressão orientada à entrega, produtividade e 
melhoria de resultados; Ambiente 
descontraído; Cultura que permite jogar 
videogames, tocar instrumentos, assistir 
filmes, assistir televisão. 

E3 - (Após 2015): Continuidade do que 
há atualmente; 
E6 - (Após 2018): Cultura é elemento 
importante para transformar e empresa 
em um player global. 
 

Estrutura, 
processos e 

documentações 
(EPD) 

E1 - (2006): Estrutura duplicada; Atividades 
com sobreposições; (2007): Ação de 
unificação e simplificação da estrutura da 
empresa; 
E3 - (1999 a 2013): Informações pouco 
estruturadas; Sem documentação de processos 
e conhecimentos; Conhecimento intrínseco aos 
funcionários; 
E5 - (1999): Processos menos parrudo. 

E3 - (2014): Informações pouco estruturadas; 
Não há documentação de processos e 
conhecimentos; Empresa não é segmentada; 
Conhecimento intrínseco aos funcionários; 
Necessidade de maior estruturação; 
E4 - (2014): Fluxo de informação bem 
definido; Processos bem definidos; 
E5 - (2014): Não há documentação de 
processos; Documentação engessa a empresa; 
Processos mais parrudos; 
E6 - (2014): Previsão de aproximadamente 
mais quatro fusões; 

E3 - (˜2015): Informações estruturadas; 
Ponto de equilíbrio entre estruturação de 
informações e engessamento da 
empresa; Inserção das atividades de 
estruturação de informações principais; 
Possibilidade de criação de novos 
departamentos; 
Dados secundários - (˜2015): Novas 
reestruturações originadas da 
consolidação do mercado. 

Atividades-
chave (ACH) 

E5 - (2010): Atividades gestão da mudança; 
Compreensão da mudança antecipadamente; 
E6 - (Até 2012): Atividades de marketing e 
mídia orientada somente ao público B2B. 

E1- (2013): Atividades baseadas na produção 
e no P&D dos produtos; Terceirização de 
atividades de conteúdo e desenvolvimentos 
dos produtos (quando a capacidade de 
produção interna encontra-se esgotada); 
E5 - (2014): Estudo das projeções futuras; 
Atualização de processos de maneira rápida e 
frequente; 
E6 - (2014): Intensificação das atividades da 
área de atendimento ao cliente. 

E5 - (˜2015): Intensificação das 
atividades de P&D. 
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Objetivos 
organizacionais 

(OBJ) 

E1 - (1999 a 2014): Explorar ao máximo o 
potencial dos dispositivos móveis, por este ser 
um objeto extremamente pessoal e cada vez 
mais presente na vida das pessoas. 

E1 - (2014): Explorar ao máximo o potencial 
dos dispositivos móveis, por este ser um 
objeto extremamente pessoal e cada vez mais 
presente na vida das pessoas; 
E4 - (2014): Tem que ter visão, objetivo e 
estratégia bem definida e bem disseminada na 
empresa. 

E1 - (Após 2015): Navegar em novos 
mares e trazer diversas empresas de 
diversos setores para realizar seus 
negócios por meio da tecnologia do 
dispositivo móvel; 
Dados secundários - (Após 2015): Ser 
ainda mais inovador. Tornar-se uma 
empresa global de bilhões de dólares. 

Produtos e 
serviços (PRO) 

E1 - (1999): Produtos baseados em texto e 
downloads; Produtos whitelabel; (2008): 
Produtos de mobile marketing; (2009): 
Produtos de interatividade direta com o cliente; 
(2010): Desenvolvimento de aplicativos; 
E2 - (1999 a 2009): Foco no whitelabel; 
(2012): Foco ainda maior na inovação dos 
produtos (orientado a facilitar a operação de 
outros players do setor); 
Dados secundários - (2010): Aplicativos 
representam 1% do tráfego de smartphones; 
SMS ainda é o principal produto. 

E1 - (2013): Principal produto é texto; 
Portfólio de produto grande;  
E2 - (2014): Foco em produtos próprios com 
a marca Movile; 
E4 - (2014): O SMS passa a ser utilizado 
como mobile marketing; 
E5 - (2014): Produtos mais completos e 
atualizados com mais frequência; Ciclo de 
vida do produto é mais curto; Personalização 
e otimização do produto para os diferentes 
sistemas operacionais (Apple, android, etc.); 
E6 - (2014) Movile possui 75% do Ifood; 
Playkids com o produto mais baixado; Ifood 
líder no segmento de comida no Brasil; 
Movile bastante segmentada; 
Dados secundários - (2014): Playkids é o 
mais baixado do mundo e o quinto maior em 
receita do mundo. 

E1 - (˜2015): Ampliar a gama de 
produtos e inovar baseado na inclusão 
de diversos segmentos no mundo dos 
dispositivos móveis; 
E4 - (Após 2018): Produtos com mais 
qualidade; Produtos de SVA Móvel 
serão de primeira necessidade; 
E6 - (Após 2018): Produtos tendem a 
ser globais, respeitando as 
características locais; Transformar 
produtos em plataformas globais é um 
desafio para a empresa. 

Capital 
Relacional Clientes (CLI) 

E1 - (1999 a 2009): Clientes eram os usuários 
das operadoras, as próprias operadoras ou 
outras empresas; Mercado de massa é a 
principal atuação; 
E2 - (2010): Consumidor final passa a ser 
cliente da Movile. 

E1 - (2013): Movile começa a atuar no 
segmento diversificado de clientes (nicho); 
Movile começa a entrar no segmento 
multilateral; 
E2 - (2014): Operadoras, empresas e 
consumidor final são clientes da Movile; 
E5 - (2014): Anunciantes passam a ser 
clientes. 

E1 - (˜2015): Atuação em segmento de 
massa, diversificado e multilateral; 
E2 - (˜2015): Empresas como clientes 
de m-commerce; 
E4 - (Após 2018): empresas como o 
cliente mais rentável. 
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Relacionamento 
com os clientes 

(RCL) 

E1 - (1999 a 2008): Relacionamento com o 
cliente feito por meio das operadoras; (2010): 
Relacionamento direto com o cliente;  
E2 - (1999 a 2010): Necessidade dos clientes 
eram estudadas pelas operadoras; (2010): Cria-
se uma central de atendimento ao cliente;  
E4 - (2000): Operadoras faziam 
relacionamento com o cliente; 
E5 - (1999): Cliente final pouco exigente. 

E1 - (2013): Relacionamento direto com o 
cliente;  
E2 - (2013): Aumento da área de 
relacionamento com o cliente; 
E4 - (2014): Cliente final bastante exigente; 
E6 - (2014) Relacionamento direto com o 
cliente final. 

E2 - (Após 2015): Cliente mais próximo 
da Movile; 
E4 - (Após 2015): Proximidade do 
cliente com o SVA Móvel. 

Relacionamento 
com os 

fornecedores 
(RFO) 

E1 - (1999): Pouco relacionamento externo; 
(2008): Relacionamento com agregadores e 
provedores de conteúdo; (2010): 
Relacionamento com as operadoras como 
integradora;  
E2 - (2012): Produtos da Movile facilitam as 
rotinas dos agregadores; 
E4 - (2000): Relacionamento externo confuso; 
Poucos papéis definidos no setor.  

E1 - (2013): Forte atuação como integradora; 
E3 - (2014): Relacionamento intensificado 
com lojas virtuais; 
E4 - (2014): Relacionamento mais claro no 
setor; Players mais bem definidos. 
E5 - (2014): Relacionamento com 
anunciantes; 

E4 - (Após 2018): Poucos integradores 
e muitos agregadores em escala global; 
E5 - (Após 2018): Relacionamento com 
operadoras tendem a modificar-se; 
E5 - (Após 2018): Poucos players 
globais. 

Relacionamento 
com os 

stakeholders 
(RST) 

E1 - (2008): Relacionamento com investidor 
promove fusão entre Compera e Ntime; 
E2 - (2008): Relacionamento com investidor 
externo. 

E1 - (2013): Relacionamento próximo com 
investidor externo; 
E2 - (2014): Movile estuda comercializar 
ações no mercado; 
E3 - (2014): Investidor financia treinamentos; 
E5 - (2014): Projeto de fazer IPO; 
E6 - (2014): Movile recebe uma nova rodada 
de investimentos (R$ 120 milhões). 

E2 - (˜2018): Realizar IPO; 
E5 - (˜2015): Aumento do número de 
investidores interessados na Movile; 
E6 - (˜2018): Fazer IPO; 
Dados secundários - (Após 2018): 
Comercialização de ações. 

Parcerias 
(PAR) 

E1 - (1999 a 2009): Forte parceria com as 
operadoras; (2009): Operadoras demandam 
whitelabel; Parceria com provedores e 
agregadores; (2010): Operadoras como 
clientes, parceiras e concorrentes; 
E2 - (1999 a 2009): Movile depende das 
operadoras; (2010): Lojas virtuais modificam 
parceria com as operadoras; 
E4 - (2000): Operadora é fundamental para o 
negócio da empresa; 
E5 - (1999): Operadoras menos exigentes. 

E2 - (2014): Produtos da Movile concorrem 
com os produtos whitelabel das operadoras; 
E4 - (2014): Política da boa vizinhança com 
as operadoras; 
E5 - (2014): Operadoras mais exigentes; 
E6 - (2014): Operadoras como parceiros 
importantes; Movile é mais que uma 
integradora, ela atua de ponta a ponta; 
Operadoras começam a desenvolver 
aplicativos próprios, baseado na parceria com 
SVA Móvel; Parcerias com empresas grandes 

E4 - (Após 2018): Parcerias com lojas 
virtuais; Operadoras tendem a se 
transformar em um canal; 
E5 - (Após 2018): Parcerias com as 
gigantes tecnológicas; Operadoras como 
um canal; 
E6 - (Após 2018): Operadoras tendem a 
vender produtos mas serão importantes 
por fornecer a infraestrutura; Parceiros 
de distribuição tendem a ser globais 
(visando entregar mesmo produto ao 
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visando atuação global tendem a crescer; 
Forte parcerias com provedores de conteúdo. 

mundo todo, mas respeitando as 
características locais). 

Imagem, marca 
e nome da 

empresa (IMN) 

E1- (1999): Compera; (1999): Ntime; (2007): 
Compera Ntime; (2009): Compera Ntime 
Yavox; (2010): Movile; 
E2 - (1999 a 2013): Nome da empresa 
invisível aos clientes; Nome não aparece nos 
produtos; Marca divulgada para o segmento 
B2B; (2008): Estrutura-se a área de marketing; 
Foco no endomarketing; 
E3 - (2008) Início da área de marketing; 
E6 - (Até 2013): Empresa não se comunicava 
como Movile. 

E1- (2013): Início de ações de marca; Início 
do posicionamento da marca no segmento 
B2C; 
E2 - (2014): Primeiro comercial de televisão; 
Nome da empresa aparece nos produtos; 
Empresa busca ser conhecida por 
investidores; 
E5 - (2014): Divulgação da marca; Ações de 
marca nos escritórios; 
E6 - (2014): Investimentos em marca para o 
setor B2C e para investidores; Esforços de 
comunicação com usuário final; Esforço para 
fazer a marca Movile ser percebida pelo 
usuário final; Criar e comunicar valor da 
marca; Marca só tem valor se o usuário 
reconhecer que aquilo é legítimo; Utilização 
da internet para se aproximar do cliente; 

E1 - (Após 2015): Intensificação de 
investimento em mídia;  
E2 - (Após 2015): Ações de divulgação 
aos clientes, empresas e investidores. 

Evolução da 
Empresa 

Eventos 
passado (EPA) 

E1 - (1999): Surgimento Ntime e Compera em 
incubadoras; (2007): Investimento externos; 
Fusão Compera Ntime; (2008): Aquisição 
Movile; (2009): Aquisição Yavox; (2010): 
Aquisição Cyclelogic; 
E2 - (2008): Fusão entre Compera e Ntime; 
Liderança no estado de SP; 
E4 - (2009): Yavox era integradora e se 
relacionava com 23 operadoras; 
Dados secundários - (1999): A empresa surge 
comercializando os produtos “intranet” e 
“extranet”; Primeiro ano sem faturamento; 
(2001):Empresa com 15 funcionários; (2000 a 
2006): Crescimento de 4 milhões de reais por 
ano; (2007 a 2014): Crescimento de quase 100 
vezes; (2008 a 2014): Movile consolidou o 
mercado de SVA Móvel; (2010): Movile se 
tornou a maior empresa de mobile do Brasil e o 

N/A N/A 
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segundo maior da América Latina. 

Eventos 
presente (EPR) N/A 

E1 - (2013): Lojas virtuais como vitrines; 
E2 - (2014): A empresa busca ser conhecida; 
A marca precisa criar valor; A empresa passa 
a fazer produtos para ela comercializar; A 
concorrência é pesada;  
E3 - 2014: A empresa não produz apenas 
valor agregado, produz o valor principal às 
operadoras; 
E4 - (2014): As operadoras possuem tanto 
problemas que não conseguem se estruturar 
para desenvolver SVA Móvel; 
E6 - (2014): Muitos desenvolvedores de SVA 
Móvel; Mercado muito dinâmico; 
Dados secundários - (2014): Empresa conta 
com 300 funcionários, 10 escritórios, e atende 
mais de 25 milhões de consumidores por mês. 

N/A 

Eventos futuro 
(EFU) N/A N/A 

E1 - (˜2015): Investimento em mídias; 
(˜2018): Comercialização de ações; 
E2 - (˜2018): IPO; 
E4 - (Após 2018): Operadoras como um 
canal; Produtos de SVA Móvel como 
primeira necessidade; Poucos 
integradores; Muitos agregadores; SVA 
Móvel deixa de ser um produto de 
telecomunicação. 
E5 - (Após 2018): Operadoras como um 
pipe; Ser um empresa global; Focar em 
m-commerce; 
E6 - (Após 2018): Mais pessoas com 
smartphones; Maioria das atividades 
sendo executadas pelo celular; Poucos 
players globais; (˜2020): seis bilhões de 
smartphones no mundo; Operadora 
importante por fornecer infraestrutura; 
B2B tende a continuar crescendo; 
Movile como empresa global; 
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Dados secundários - (Após 2018): Ser 
mais inovador; Tornar-se um empresa 
global; Poucas empresas globais; 
Consolidar o setor; Aproximar-se das 
gigantes tecnológicas; Fazer IPO; 
Investir em m-commerce. 
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Apêndice F – Matriz de amarração 
Problema de Pesquisa: Como o capital intelectual atua no processo de criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas de um modelo de negócio no setor de 
serviço de valor agregado móvel?  
Objetivo Geral: Compreender o papel do capital intelectual no processo de criação de valor ao longo das diferentes fases evolutivas do modelo de negócio de uma empresa 
de SVA móvel. 

 
Objetivos Específicos Referencial Teórico Roteiro de entrevista Considerações Finais 

1. Compreender!o processo 
evolutivo de uma empresa 
de SVA móvel, e 
identificar os diferentes 
eventos, as diferentes 
propostas de valor e os 
diferentes modelos de 
negócios que fizeram parte 
de seu contexto evolutivo.!

1.1. A abordagem processual é aqui 
utilizada para fornecer longevidade temporal 
ao modelo de negócio e permitir identificar 
os diferentes eventos que abarcaram a 
empresa em seu contexto evolutivo (MOHR, 
1982; VAN DE VEN, 1992; LANGLEY, 
1999, 2007); 
1.2. Valor é aqui caracterizado como um 
atributo dos recursos internos da firma 
(BARNEY, 1991); 
1.3. As propostas de valor funcionam como 
um driver para o processo de criação de valor 
organizacional (JOHNSON; 
CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; 
OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010); 
1.4. A teoria de modelo de negócio é aqui 
utilizada como uma abordagem prática para 
operacionalizar o processo de criação de valor 
sob a ótica das inter-relações dos elementos 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; 
TEECE, 2010; NIELSEN; LUND, 2012). 

Questões geradoras da narrativa:  
• Como a empresa surgiu?  
• Como ocorreu a evolução da empresa 

para que ela se estruturasse da maneira 
que é hoje?  

• Quais as perspectivas para o futuro da 
empresa? 

 
Questões complementares para a 
investigação da narrativa: 
• Quais foram os valores criados pela 

empresa no passado? Quais valores são 
criados pela empresa atualmente? Quais 
valores são o foco da empresa no futuro? 

• Foi identificado um conjunto de 30 
eventos-chave no contexto evolutivo da 
empresa, no período de 1999 a meados de 
2018; 

• Os 30 eventos organizacionais encontram-
se relacionados à nove propostas de valor; 

• A conexão entre os eventos 
organizacionais e as propostas de valor 
eclodiram na estruturação de seis 
diferentes modelos de negócios na empresa 
no período analisado.  

2. Compreender o processo 
de criação de valor e a 
participação integrada das 
três dimensões do capital 
intelectual nesse processo, 
em todas as fases de 
evolução do modelo de 
negócio de uma empresa 
de SVA móvel.!

2.1. O processo de criação de valor é 
caracterizado pela inter-relação dos recursos 
organizacionais (BOULTON; LIBERT; 
SAMEK, 1997, 2000; AMITT; ZOTT, 2001; 
ZOTT; AMITT, 2001; LINDGREEN et al. 
2012; NIELSEN; LUND, 2012); 
2.2. O capital intelectual é um conjunto de 
conhecimento e informação que pode gerar 
valor para a empresa (STEWART, 1998) a 

Questões complementares para a 
investigação da narrativa: 
• O que significa “criação de valor” para 

você? 
• Quais foram os valores criados pela 

empresa no passado? Quais valores são 
criados pela empresa atualmente? Quais 
valores são o foco da empresa no futuro? 

• Quais departamentos e atividades 

• Infere-se estar o capital intelectual da 
empresa aqui analisada, intimamente 
relacionado ao seu processo de criação de 
valor, sendo a interconexão entre as 
dimensões humana, estrutural e relacional, 
o fator fundamental para a 
operacionalização deste processo; 

• Pôde-se constatar que as dimensões do 
capital intelectual operaram em linha com 
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partir das inter-relações dos componentes 
humanos, estruturais e relacionais existentes 
no cenário organizacional (GIULIANI, 
2013); 
2.3. A teoria de modelo de negócio conecta o 
capital intelectual com outros elementos da 
organização (HEDMAN; KALLING, 2003; 
JOHNSON; CHRISTENSEN; 
KAGERMANN, 2008; LECOCQ; DEMIL; 
WARNIER, 2006; PLÉ; LECOCQ; 
ANGOT, 2008; OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010); 
2.4. A abordagem processual permite analisar 
o capital intelectual no processo evolutivo 
da empresa (MOHR, 1982; VAN DE VEN, 
1992; LANGLEY, 1999; LANGLEY, 2007). 

organizacionais você julga mais 
importante para a criação destes valores 
no passado e no presente da empresa? 
Quais departamentos e atividades você 
considera serem importantes para a 
criação de valores futuros? 

• Criar os valores relatados acima gerou 
alguma vantagem competitiva para a 
empresa? Qual? 

• Criar os valores relatados acima gerou 
algum valor adicional para outras 
empresas atuantes no setor de SVA 
Móvel? Qual? 

• Há algum valor que a empresa 
descontinuou em algum momento de seu 
processo evolutivo? Qual? Por qual 
motivo? 

• Há algum valor que a empresa se sentiu 
incapaz de criar em algum momento de 
seu processo evolutivo? Qual? Por qual 
motivo? 

o intellectual capital in action, uma vez 
que, por intermédio da interconexão entre 
as partes, promoveram um aumento do 
desempenho organizacional; 

• Constatou-se ainda que as esferas 
intelectuais estabeleceram uma lógica de 
codependência entre as partes, ora atuando 
como um input, ora como um output. 

3. Compreender!o papel da 
dimensão humana do 
capital intelectual no 
processo de criação do 
valor em cada fase da 
evolução do modelo de 
negócio.!

3.1. O capital humano é fonte de inovação e 
renovação da empresa (STEWART, 1998); 
3.2. O capital humano gera riquezas para a 
organização quando é associado com outros 
elementos organizacionais (BONTIS, 1998); 
3.3. Infere-se neste estudo ser o capital 
humano composto por aptidões do 
conhecimento, aptidões de gestão, 
criatividade e capacidade para inovar; 
3.4. A teoria de modelo de negócio conecta o 
capital humano com outros elementos da 
organização (HEDMAN; KALLING, 2003; 
JOHNSON; CHRISTENSEN; 
KAGERMANN, 2008; LECOCQ; DEMIL; 
WARNIER, 2006; PLÉ; LECOCQ; 
ANGOT, 2008; OSTERWALDER; 

Questões complementares para a 
investigação da narrativa: 
• Quais os conhecimentos, habilidades e 

atitudes do capital humano auxiliaram na 
criação dos valores organizacionais no 
passado e no presente da empresa? Quais 
você julga ser necessário para criar valor 
no futuro da empresa? 

• Quais ações orientadas ao capital 
humano vem sendo executadas pela 
empresa ao longo do tempo para a 
criação de valor? 

• Você considera possíveis mudanças nas 
ações orientadas ao capital humano no 
futuro da empresa? Quais? 

• A dimensão humana transformou-se no 
decorrer do contexto evolutivo da empresa, 
de elemento “determinante” na criação dos 
valores propostos, em componente 
“determinado” e “influenciado” pelas 
esferas estruturais e relacionais da 
empresa, modificando-se de um “input” 
para um “output” do capital intelectual no 
processo de criação de valor; 

• A dimensão humana como fator essencial 
no processo de criação dos seguintes 
valores: a) inovação e personalização dos 
produtos; b) competência organizacional, 
orientada à marca no segmento B2B; e c) 
usabilidade e design dos produtos. Trata-
se de valores que restabelecem, 
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PIGNEUR, 2010); 
3.5. A abordagem processual permite analisar 
o capital humano no processo evolutivo da 
empresa (MOHR, 1982; VAN DE VEN, 
1992; LANGLEY, 1999, 2007). 

respectivamente, os modelos de negócio 
1, 3 e 4 da empresa; 

• Os elementos centrais relacionados à 
dimensão humana no processo de criação 
de valor são: a) conhecimento e habilidade 
dos funcionários; b) realização de 
treinamentos e ações orientadas à 
aprendizagem; c) capacidade inovadora; e 
d) aptidões de gestão dos executivos da 
empresa. 

4. Compreender!o papel da 
dimensão estrutural do 
capital intelectual no 
processo de criação do 
valor em cada fase da 
evolução do modelo de 
negócio.!

4.1. O capital estrutural auxilia o 
funcionário na busca de seu desempenho 
intelectual ideal e consequentemente no 
desempenho geral da organização, atuando 
como um elo que interliga o capital humano 
às características do mercado (BONTIS, 
1998); 
4.2. Infere-se neste estudo ser o capital 
estrutural composto por três atributos: a) 
ativos intangíveis de infraestrutura; b) ativos 
de inovação; e c) ativos de tecnologia da 
informação; 
4.3. A teoria de modelo de negócio conecta o 
capital estrutural com outros elementos da 
organização (HEDMAN; KALLING, 2003; 
JOHNSON; CHRISTENSEN; 
KAGERMANN, 2008; LECOCQ; DEMIL; 
WARNIER, 2006; PLÉ; LECOCQ; 
ANGOT, 2008; OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010); 
4.4. A abordagem processual permite analisar 
o capital estrutural no processo evolutivo da 
empresa (MOHR, 1982; VAN DE VEN, 
1992; LANGLEY, 1999, 2007). 

Questões complementares para a 
investigação da narrativa: 
• Quais as características da empresa em 

termos de processo, estrutura, cultura e 
tecnologia foram / são importantes para a 
criação dos valores organizacionais no 
passado e no presente empresa? Quais 
você julga ser necessário para criar valor 
no futuro da empresa? 

• Quais ações orientadas ao processo, 
estrutura, cultura e tecnologia vem sendo 
executadas pela empresa ao longo do 
tempo para a criação de valor? 

• Você considera possíveis mudanças nas 
ações orientadas ao processo, estrutura, 
cultura e tecnologia no futuro da 
empresa? Quais? 

• A dimensão estrutural operou como um 
fator de aproximação dos elementos 
humanos e relacionais da empresa, 
auxiliando o funcionário na busca de seu 
desempenho intelectual ideal, e 
consequentemente no desempenho geral da 
organização no mercado. Nesta visão, 
constata-se que o capital estrutural foi 
essencial na integração de todos os 
elementos da Movile, bem como no 
atingimento de seu máximo potencial 
global, uma vez que sem ele seria 
impossível o alcance dos objetivos e 
estratégias organizacionais; 

• A dimensão estrutural atuou como uma 
esfera fundamental no processo de criação 
dos seguintes valores: a) qualidade; b) 
identidade organizacional orientada à 
marca no segmento B2B; e c) 
acessibilidade. Essa dimensão, que 
praticamente inexistiu no modelo de 
negócio inicial da empresa, foi 
determinante para o processo de 
profissionalização organizacional, estando 
substancialmente relacionada aos modelos 
de negócios 2, 3 e 4 da Movile; 

• Os elementos centrais relacionados à 
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dimensão estrutural no processo de criação 
de valor são: a) infraestrutura do 
empregado; b) gestão da eficiência; c) 
tecnologia; d) cultura e clima; e) estrutura, 
processos e documentações; f) atividades-
chave; g) objetivos organizacionais; e h) 
produtos e serviços. 

5. Compreender!o papel da 
dimensão relacional do 
capital intelectual no 
processo de criação do 
valor em cada fase da 
evolução do modelo de 
negócio. 

5.1. O capital relacional traz informação e 
conhecimento de mercado para o interior da 
empresa (BONTIS, 1998; STEWART, 1998); 
5.2. Infere-se neste estudo ser o capital 
relacional da empresa composto por seis 
atributos: a) relacionamento com o cliente; b) 
relacionamento interorganizacional; c) 
relacionamento com fornecedor; d) 
relacionamento financeiro; e) relacionamento 
institucional; e f) marca e imagem; 
5.3. A teoria de modelo de negócio conecta o 
capital relacional com outros elementos da 
organização (HEDMAN; KALLING, 2003; 
JOHNSON; CHRISTENSEN; 
KAGERMANN, 2008; LECOCQ; DEMIL; 
WARNIER, 2006; PLÉ; LECOCQ; 
ANGOT, 2008; OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010); 
5.4. A abordagem processual permite analisar 
o capital relacional no processo evolutivo da 
empresa (MOHR, 1982; VAN DE VEN, 
1992; LANGLEY, 1999, 2007). 

Questões complementares para a 
investigação da narrativa: 
• Qual o papel do relacionamento com 

cliente no processo de criação de valor 
organizacional no passado e no presente 
da empresa? Você julga haver algum tipo 
de mudança nesse relacionamento que 
impactará a criação de valores no futuro?  

• Qual o papel do relacionamento com 
fornecedores no processo de criação de 
valor organizacional no passado e no 
presente da empresa? Você julga haver 
algum tipo de mudança nesse 
relacionamento que impactará a criação 
de valores no futuro? 

• Qual o papel do relacionamento com 
stakeholders no processo de criação de 
valor organizacional no passado e no 
presente da empresa? Você julga haver 
algum tipo de mudança nesse 
relacionamento que impactará a criação 
de valores no futuro? 

• Qual o papel das parcerias no processo 
de criação de valor organizacional no 
passado e no presente da empresa? Você 
julga haver algum tipo de mudança 
nessas parcerias que impactará a criação 
de valores no futuro? 

• Qual o papel da imagem, marca e nome 
da empresa no processo de criação de 

• Constata-se que a esfera relacional 
manifestou-se de maneira variável no 
processo de criação de valor da Movile, 
sendo determinante para a criação da: a) 
credibilidade organizacional, orientada à 
marca no segmento B2B; b) acessibilidade e 
preços baixos, inerentes aos aplicativos da 
empresa; e c) marca, orientada ao segmento 
B2C. 

• Os elementos centrais relacionados à 
dimensão estrutural no processo de criação 
de valor são: a) clientes; b) relacionamento 
com os clientes; c) relacionamento com os 
fornecedores; d) relacionamento com os 
stakeholders; e) parcerias; e f) imagem, 
marca e nome da empresa. 
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valor organizacional no passado e no 
presente da empresa? Você julga haver 
algum tipo de mudança nesses elementos 
que impactará a criação de valores no 
futuro? 

• Quais ações orientadas ao 
relacionamento, parcerias, imagem, 
marca e nome vem sendo executadas 
pela empresa ao longo do tempo para a 
criação de valor? 

• Você considera possíveis mudanças nas 
ações orientadas ao relacionamento, 
parcerias, imagem, marca e nome no 
futuro da empresa? Quais? 
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