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RESUMO 
 
O modelo de negócio é uma construção central em pesquisa sobre empreendedorismo, 

representando um quadro estratégico para conceituar um empreendimento baseado em valor, 

permitindo que o usuário projete, descreva, categorize, critique e analise um modelo de 

negócio para qualquer tipo de empresa. Dessa forma, o estudo de modelos de negócio em 

empreendedorismo é altamente pertinente, pois traduz a idealização empresarial em uma 

oportunidade definível, estabelecendo meta relevante que impulsiona ação empreendedora na 

investidura organizacional e a fronteira de implementação de atividades organizacionais. A 

partir da abordagem do modelo de negócio por meio da lógica de como criar, configurar e 

apropriar do valor, este estudo tem como objetivo descrever a evolução dos modelos de 

negócio ao longo do processo empreendedor de empresas startup. Trata-se uma pesquisa 

descritiva, realizada pelo método qualitativo, com base na perspectiva de processo, que está 

preocupada com a compreensão de como as coisas, pessoas, organizações, estratégias, 

ambientes, mudança, agem e evoluem ao longo do tempo e por que evoluem dessa forma, 

consistindo o processo, portanto, basicamente de histórias sobre o que ocorreu e quem fez o 

quê e quando, ou seja, eventos, atividades e escolhas ordenados ao longo do tempo. Os 

processos aqui analisados referem-se aos processos de criação configuração e apropriação de 

valor que conformam os modelos de negócio das start-ups. Foram selecionadas para esta 

pesquisa quatro empresas start-up, sendo duas delas graduadas (egressas da incubadora) e 

duas na fase final de incubação. São elas: Cultcultura, Dumom, Bluefive e Reuni.me. Os 

principais resultados deste trabalho apontam para oito fases do processo empreendedor: 

formação, diagnóstico, monitoramento, experimentação, networking, reconhecimento, 

fidelização e expansão. Ao longo dessas fases, identificam-se distintos estágios dos processos 

de criação, configuração e apropriação do valor em cada uma das start-ups analisadas. Dentre 

as dimensões de modelo de negócio as que mais se alteram estão relacionadas ao processo de 

criação de valor, notadamente nas fases de diagnóstico e networking. 

 

Palavras-chave: Modelo de negócio. Processo empreendedor. Empreendedorismo. Start-up. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The business model is a central construction in entrepreneurship research, representing a 

strategic framework for conceptualizing a value-based enterprise, allowing the user to design, 

describe, categorize, criticize and analyze a business model of any company. Thus the study 

of business models in entrepreneurship is highly relevant as it reflects the business 

idealization in a definable opportunity, establishing important target that drives 

entrepreneurial action in organizational endowment and the border of implementing 

organizational activities. From the business model approach through the logic of how to 

create , set and appropriate from the value, this study aims to describe the evolution of 

business models over entrepreneurial process of startup companies. This is a descriptive 

research, performing the qualitative method, based on the process perspective, that is 

concerned with the understanding of how things, people, organizations, strategies, 

environments, change, act and evolve over time and by evolving this way, standing the 

process, basically stories about what has happened and who, what and when it has been done, 

that is, events, activities and choices ordered over time. The processes discussed here refer to 

the processes of creation and set and appropriation of the value that make the business models 

of start-ups.the following  Companies have been interviewed: Cultcultura, Dumom, Bluefive 

and Reuni.me respectively by their representatives: Thais, Rafael, Marcio and Daniel. The 

main results of this study point to eight phases of the entrepreneurial process: training, 

diagnosis, monitoring, testing, networking, recognition, loyalty and expansion. Throughout 

these stages are identified distinct stages of the processes of creation, value setting and 

ownership in each of the analyzed start-ups. 

 

 

Keywords: Business model. Entrepreneurial process. Entrepreneurship. Start-up.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O modelo de negócio é uma construção central em pesquisa sobre empreendedorismo, 

representando um quadro estratégico para conceituar um empreendimento baseado em valor, 

permitindo que o usuário projete, descreva, categorize, critique e analise um modelo de 

negócio para qualquer tipo de empresa. Dessa forma, o estudo de modelos de negócio em 

empreendedorismo é altamente pertinente, pois traduz a idealização empresarial em uma 

oportunidade definível, estabelecendo meta relevante que impulsiona ação empreendedora na 

investidura organizacional e a fronteira de implementação de atividades organizacionais 

(GEORGE; BOCK, 2011). 

O debate sobre modelo de negócio inicia-se geralmente por suas definições e sobre 

seus componentes principais (MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005; TEECE, 2010; 

ZOTT, AMIT; MASSA, 2011). O modelo de negócio descreve a lógica de como criar, 

configurar e apropriar do valor (DEMIL; LECOCQ, 2010). Conforme destacam Morris, 

Schindehutte e Allen (2005) existem seis questões-chave que devem ser abordadas para a 

identificação da essência de um modelo de negócio: “Como é que a empresa cria valor?”; 

“Para quem a empresa cria valor?”; “Qual é a fonte interna de vantagem da empresa?”; 

“Como a empresa se posicionará no mercado?”; “Como é que a empresa ganhará dinheiro?”; 

e “Qual é o tempo, o escopo e o tamanho das ambições do empreendedor?” 

Mas as diversas definições disponíveis colocam desafios substanciais para delimitar a 

natureza e os componentes de um modelo, notadamente a determinação do que constitui um 

bom modelo (MORIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005).  Arend (2013) argumenta que o 

uso do termo "modelo de negócio", como uma "descrição" de como um empreendimento 

tradicional opera, é forte em redundância e fraco em fundamentação teórica, há uma 

necessidade de transição da perspectiva "ideia - como -dado" para uma perspectiva "não - 

dado", a fim de colocar o modelo de negócio em uma perspectiva teórica, em que ele pode ser 

entendido em termos mais abstratos e, em seguida, aplicado a novas formas. 

Ademais, conforme destacam Blank e Dorf (2012), o modelo de negócio de uma start-

up não é definido a priori, posto que há um processo inicial de customer development, ou seja, 

a definição do público-alvo nem sempre está definida no início das atividades da empresa. 

Quem abre um negócio não tem uma noção clara do seu modelo de negócio. Ao abrir o seu 

próprio negócio, o empreendedor está focado em uma oportunidade "idealizada", baseada em 

uma pesquisa superficial sobre a viabilidade do negócio, aspecto classificado por Blank e 

Dorf (2012) como a miopia da oportunidade.  
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De acordo com a literatura de empreendedorismo, explicar a descoberta e o 

desenvolvimento das oportunidades é uma parte fundamental da pesquisa em 

empreendedorismo (VENKATARAMAN, 1997). Identificar e selecionar oportunidades certas 

para novos negócios estão entre as habilidades importantes de um empreendedor de sucesso 

(STEVENSON; ROBERTS; GROUSBECK, 1985). 

De acordo com Eckhardt (2013), o framework de oportunidade individual (IO) define 

o domínio acadêmico do empreendedorismo como o exame de como, por quem e com que 

efeitos; oportunidades para criar bens futuros e serviços são descobertas, avaliadas e 

exploradas. O autor ainda define oportunidades como situações em que bens e serviços 

podem ser introduzidos para o lucro e tecnologia e é definida como um meio que pode ser 

usado para realizar um fim específico. 

Oportunidades para a criação de novos empreendimentos surgem na forma de 

necessidades do mercado mal definidas e/ou recursos subempregados (KIRZNER, 1997). 

Como os ambientes empresariais são muitas vezes altamente dinâmicos, imprevisíveis e 

ambíguos, nem sempre existe informação suficiente para que os empreendedores reconheçam 

prontamente as oportunidades que serão exploradas. Nesta perspectiva, Sarasvathy (2001) 

propôs a teoria effectuation como uma explicação para as atividades empresariais sob tais 

condições. A teoria sugere que, sob condições de incerteza, os empresários adotam uma 

lógica de decisão, que é diferente da explicada por um modelo tradicional (chamado de 

"causation" na perspectiva de Sarasvathy). A identificação da oportunidade é baseada num 

processo recorrente de exames dos meios disponíveis para o empresário, por meio de 

perguntas do tipo “quem sou eu?”, “O que eu sei?”, “O que eu posso fazer”. 

Uma maneira, portanto, de avançar a pesquisa em modelo de negócio é integrar a 

literatura sobre modelos de negócios com a literatura de empreendedorismo, notadamente a 

visão de effectuation proposta por Saravasthy (2001). Nesse sentido, adota-se nesta 

dissertação a visão de que o modelo de negócio está baseado num processo recorrente de 

mudança a partir das dificuldades e problemas emergentes de sua atuação junto ao mercado.  

Em consonância com o exposto, o problema de pesquisa está baseado na seguinte 

questão de pesquisa: Como as dimensões de modelo de negócio evoluem na medida em que 

uma empresa se estabelece? 

Como objetivo geral, esta dissertação busca descrever a evolução das dimensões dos 

modelos de negócio de empresas start-ups ao longo do processo empreendedor por meio da 

análise dos processos de criação configuração e apropriação de valor que conformam esses 

modelos. 



8 
 

 

Como objetivos específicos busca-se: 

a) Descrever as fases do processo empreendedor de cada empresa; 

b) Descrever a evolução do processo de criação do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente 

e canais de um modelo de negócio; 

c) Descrever a evolução do processo de configuração do valor nas start-ups a partir 

das dimensões de atividades-chave, parcerias-chave e recursos-chave de um modelo 

de negócio; 

d) Descrever a evolução do processo de apropriação do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de estrutura de custo e fontes de renda de um modelo de negócio. 

Do ponto de vista metodológico, adota-se a perspectiva de processo (VAN DE VEN, 

1992), que está preocupada com a compreensão de como as coisas, pessoas, organizações, 

estratégias, ambientes, mudança, agem e evoluem ao longo do tempo e por que evoluem dessa 

forma, consistindo o processo, portanto, basicamente de histórias sobre o que ocorreu e quem 

fez o quê e quando, ou seja, eventos, atividades e escolhas ordenados ao longo do tempo. Os 

processos aqui analisados referem-se aos processos de criação configuração e apropriação de 

valor que conformam os modelos de negócio das start-ups. 

Foram selecionadas para esta pesquisa quatro empresas start-up, sendo duas delas 

graduadas (egressas da incubadora) e duas na fase final de incubação. São elas: Cultcultura, 

Dumom, Bluefive e Reuni.me. 

A estrutura desta dissertação está baseada em seis capítulos, a incluir esta introdução, 

para atender aos objetivos propostos e apresentar o problema e os objetivos desta pesquisa. 

O segundo capítulo aborda a revisão da literatura e encontra-se estruturado por meio 

da abordagem das teorias de modelo de negócio, processo empreendedor e oportunidade 

empreendedora. Busca-se neste capítulo trabalhar os temas de maneira integrada, abordando 

diferentes perspectivas teóricas para descrever a lógica do processo empreendedor e a 

evolução de seus conceitos na busca pela definição de modelo de negócio apropriado. Ao 

final do capítulo, apresenta-se o modelo conceitual proposto por este trabalho, com a 

finalidade de atender aos objetivos centrais e específicos deste estudo. 

O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos a serem utilizados. 

Busca-se neste capítulo delinear o processo que ocorrerá no desenvolvimento do estudo e os 

critérios a serem considerados para preservar a qualidade e a confiabilidade do trabalho. A 

abordagem nesta seção permite ao leitor compreender as delineações do método, estratégia e 
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sujeito de pesquisa a serem adotados, bem como os aspectos relacionados à 

instrumentalização da coleta de dados e do processo de análise de conteúdo. 

O quarto capítulo apresenta a descrição do modelo de negócio das empresas pesquisa a 

partir da identificação dos eventos, com base nos blocos da concepção do negócio, criação, 

configuração e apropriação de valor, apresentando o modelo de negócio a partir da trajetória 

da empresa ao longo do processo evolutivo. 

O quinto capítulo aborda as discussões a partir das análises, o capitulo é iniciado com 

um discussão geral com base na comparação do modelo de negócio das empresas pesquisadas 

e avança para discutir as análises a partir da perspectiva da concepção do negócio, criação, 

configuração e apropriação do valor. 

O sexto e último capítulo apresenta os principais achados, as conclusões a partir da 

discussão das análises do modelo de negócio das empresas pesquisadas e o fechamento do 

capítulo, apresentando as limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

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

modelo de negócio do ponto de vista do processo de criação, configuração e apropriação do 

valor. O capítulo evolui para a teoria do empreendedorismo abordado por meio do modelo de 

negócio do empreendedor. São trabalhados os principais aspectos dos modelos de 

empreendedorismo e do processo empreendedor visando ao entendimento do processo 

empreendedor, a partir da oportunidade que define o conceito do negócio. O capítulo finaliza-

se com a apresentação do modelo conceitual estruturado para utilização na abordagem 

empírica do estudo. 

 

2.1 Modelos de Negócio 
 

Os recentes avanços nas tecnologias de comunicação e informação, tais como o 

surgimento da Internet, e a rápida diminuição dos custos de computação e comunicação 

acentuaram as possibilidades para a concepção de novas formas organizacionais. Esses 

desenvolvimentos abriram novos horizontes para a concepção de modelos de negócios 

(ZOTT; AMIT, 2005), mas quando se pesquisa a origem do termo “Modelo de Negócios”, 

esta busca remete-se ao clássico “The Practice of Management” de Peter Druker (1954).  

O termo “Modelo de Negócios” não apresenta um consenso em sua definição 

(MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005; TEECE, 2010; ZOTT, AMIT; MASSA, 

2011), e a diversidade nas definições disponíveis coloca desafios substanciais para delimitar a 

natureza e os componentes de um modelo e determinação do que constitui um bom modelo 

(MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005).  

Morris, Schindehutte e Allen (2005) propõem seis questões-chave que devem ser 

tratadas como a essência do modelo de negócio: 

 

a) Como é que a empresa cria valor? Esta primeira questão diz respeito ao valor da 

oferta da empresa, decisões que lidam com a natureza do mix de produtos e 

serviços, o papel da empresa na entrega do produto ou serviço, e como a oferta fica 

disponível para clientes. Não há negócio sem uma proposição de valor definida. 

b) Para quem a empresa cria valor? Esta questão incide sobre a natureza e o 

alcance do mercado em que a empresa compete. Para quem a empresa venderá e 

onde na cadeia de valor ela operará? Tipos de cliente, sua dispersão geográfica e 
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os seus requisitos de interação terão impactos significativos sobre a forma como 

uma organização está configurado seus requisitos e recursos. 

c) Qual é a fonte interna de vantagem da empresa? O termo "competência central" 

é usado para capturar uma capacidade interna ou um conjunto de habilidades que a 

empresa demonstra que a faz ter um desempenho relativamente melhor que outras. 

d) Como a empresa se posicionará no mercado? Competências do núcleo interno 

fornecem a base para o posicionamento externo. O modelo deve delinear a forma 

como o empresário pretende alcançar vantagem sobre os concorrentes. 

e) Como é que a empresa ganhará dinheiro? Um elemento central do modelo de 

negócios da empresa é o seu modelo econômico, que fornece uma lógica 

consistente para obter lucros. 

f) Qual é o tempo, o escopo e o tamanho das ambições do empreendedor? 

Empresários criam diferentes tipos de empreendimentos, variando de empresas de 

estilo de vida a empresas de crescimento rápido. Diferentes venture têm 

implicações importantes para a competitividade estratégia, arquitetura da empresa, 

gerenciamento de recursos, criação de competências internas, e desempenho 

econômico. Como tal, um modelo de negócios integrado deve capturar ambições 

de tempo, escopo e tamanho do empreendedor ou o que poderia ser denominado de 

"modelo de investimento”. 

 

Na mesma linha, Demil e Lecocq (2010) defendem que o modelo de negócio descreve 

a lógica de como criar, configurar e apropriar valor. Nesse sentido, os autores designam “o 

núcleo do programa modelo de negócios”, baseado em cinco suposições fundamentais: a) 

qualquer organização tem como objetivo criar valor para algumas partes interessadas (clientes 

em um sentido amplo, fornecedores, acionistas, etc.); b) as organizações buscam capturar 

valor criado por meio de várias fontes de receita; c) a criação de valor e os processos de 

compreensão do valor de apropriação requerem foco em uma determinada organização, mas 

também consideram a maneira em que está inserida em uma rede de organizações ou 

indivíduos externos; d) os produtos e serviços oferecidos são inseparáveis das operações e 

atividades; e e) Finalmente, os empresários e gestores tomam decisões voluntárias sobre como 

seu negócio é executado. 

Partindo dessas suposições, nas próximas seções serão apresentadas as definições de 

modelos de negócio e as dimensões de criação, configuração, apropriação e entrega do valor 

presentes nestas várias definições. 
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2.2 As definições de Modelo de Negócios 
 

O debate sobre modelo de negócio inicia-se geralmente por suas definições e sobre 

seus componentes principais, refletindo diferentes pontos de vista sobre as aplicações das 

diversas atividades compreendidas pelos modelos de negócios.  

Um dos modelos mais popularizados é o BMC (Business Model Canvas) de 

Osterwalder e Pigneur (2010), que postula que um modelo de negócio pode ser melhor 

descrito por meio de nove blocos básicos, que mostram a lógica de como a empresa pretende 

ganhar dinheiro. Com a finalidade de estabelecer um conceito simples, relevante, intuitivo e 

compreensível a qualquer empresa que queira descrever e manipular seu modelo de negócio a 

fim de criar novas estratégias, desafiar suas preconcepções e inovar de maneira eficiente e 

eficaz. A estrutura do BMC (Figura 1) cobre as quatro principais áreas de um negócio: 

clientes; oferta; infraestrutura e viabilidade financeira. 

 

Figura 1 - Business Model Canvas - BMC 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010). 

 

A partir das definições do Quadro 1, a oferta inclui a proposta de valor que se pode 

inferir  “o que” se pretende entregar ao cliente. Em seguida, no bloco de clientes está implícita 
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a questão “a quem” será entregue/oferecida esta proposta de valor. Por meio do bloco de 

infraestrutura, observa-se o “como” será entregue. Isso tudo transitando sobre o bloco de 

viabilidade financeira, que apresenta o “quanto”, receitas/custos, obtendo-se desta operação 

lucro ou prejuízo. 

 

Quadro 1 - Nove blocos de construção do BMC 
Área Nove Dimensões Definição 

Clientes 

Segmentos de Clientes 
Descreve o pacote de produtos e serviços, bem como quais valores 
são entregues aos segmentos de clientes. A proposta de valor 
consiste em resolver um problema ou satisfazer a uma necessidade. 

Relacionamento com os 
Clientes 

Descreve os tipos de relacionamento que uma organização pode 
adotar com segmentos de clientes específicos. O relacionamento 
com o cliente pode ser guiado pelas seguintes motivações: 
conquista do cliente, retenção do cliente e ampliação de vendas.  

Canais 

Descreve os distintos grupos de pessoas ou organizações que uma 
empresa busca alcançar, servir e criar valor. Os segmentos podem 
variar conforme: a) necessidades (ofertas diferentes); b) canais 
(meios de distribuição diferentes); c) relacionamento; d) 
lucratividade; e) disposição a pagar por aspectos diferentes da 
oferta. 

Oferta Proposta de Valor 

Apresenta como uma empresa se comunica e alcança seus clientes a 
fim de realizar uma proposta de valor. Esses canais exercem 
diversas funções, incluindo: primeiro: ampliar o conhecimento dos 
clientes sobre os produtos e serviços da empresa; segundo: ajudar 
os clientes a avaliar a proposta de valor de uma empresa; terceiro: 
permitir aos clientes adquirir produtos e serviços específicos; 
quarto: levar uma proposta de valor aos clientes e quinto: fornecer 
suporte ao cliente após a compra.  

Infraestrutura 

Recursos-Chave 

Descreve as ações mais importantes que uma empresa deve tomar 
para fazer funcionar seu modelo negócio. Essas atividades-chave 
diferem dependendo do tipo de negócio e elas podem ser 
categorizadas como: produção, resolução de problemas e 
plataformas/redes.  

Atividades-Chave 

Descreve a rede de fornecedores e os parceiros que põem o modelo 
de negócio em execução. Observam-se quatro tipos de parceria: 
primeiro, alianças estratégicas entre não competidores; segundo, 
competição (parcerias estratégicas entre concorrentes); terceiro, 
joint ventures para desenvolver negócios; quarto, relação 
comparador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis. 

Parceria-Chave 

Descreve os recursos mais importantes para fazer um modelo de 
negócio funcionar. Os principais recursos de uma empresa podem 
ser: financeiros, físicos, intelectuais ou humanos, alugados ou 
adquiridos pela empresa.  

Viabilidade 
Financeira 

Fontes de Receita 

Descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de 
negócio. Na estrutura de custo, estão os custos mais importantes 
envolvidos na operação de um modelo de negócios, porque criar e 
oferecer valor, manter o relacionamento com o cliente e gerar 
receita envolve custos.  

Estrutura de Custos 

Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 
segmento de cliente. O cliente é o coração de um modelo de 
negócios, o componente fontes de receita é a rede de artérias. Para 
que a firma gere uma ou mais fontes de receita, é crucial que ela 
responda à questão seguinte: Que valor o segmento de cliente está 
disposto a pagar? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Outro modelo bastante conhecido é o RCOV de Demil e Lecocq (2010), que visa 

identificar as maneiras como a empresa trabalha na geração de riqueza, representado pela 

interligação dos três componentes básicos que alicerçam o modelo: a) recursos e 

competências (RC); b) organização (O); e c) valor proposto (V), descrito na Figura 2. O 

quadro RCOV constitui uma abordagem parcimoniosa e dinâmica para o modelo de negócio, 

o que implica que os empresários e gestores têm de considerar em conjunto as questões 

acumuladas, combinação de recursos da organização e o valor oferecido. 

 

Figura 2 - Modelo RCOV 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo de Demil e Lecocq (2010). 

 

O modelo de negócio apresentado por Teece (2010) articula a lógica e fornece dados e 

outras evidências que demonstram como uma empresa cria e agrega valor aos clientes. Ele 

também descreve a arquitetura das receitas, os custos e os lucros associados com a empresa 

que entrega valor. Os diferentes elementos que precisam ser determinados em projeto modelo 

de negócio são listados na Figura 3. Em suma, um modelo de negócio define como a empresa 

cria e agrega valor aos clientes e depois converte os pagamentos recebidos em lucros. 
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Figura 3 - Elementos do Modelo de Negócio 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo de Teece (2010) 

 

Em essência, um modelo de negócio encarna nada menos que a arquitetura financeira 

organizacional de um negócio, não é uma planilha, apesar de a possibilidade de um modelo de 

negócio ser incorporado em um plano de negócios e nas demonstrações de resultados e 

projeções de fluxo de caixa, mas claramente a noção refere-se em primeira instância a um 

conceito, em vez de um modelo financeiro. Pressupostos implícitos sobre o comportamento 

dos clientes, o comportamento das receitas e custos, mudam a natureza das necessidades do 

usuário. E as respostas dos prováveis concorrentes descrevem a lógica de negócios exigidos 

para ter lucro (se estiver disponível para ser conquistada) e, uma vez adotados, definem a 

forma como a empresa vai para o mercado (TEECE, 2010). 
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O Quadro 2 apresenta diversas perspectivas enfocadas pelos autores. Entretanto, um 

ponto em comum é que os modelos de negócio descrevem os ambientes exógenos e 

endógenos das empresas, tendo por base a criação, configuração, apropriação do valor, 

suposições fundamentais do núcleo do programa de modelo de negócio de Demil e Lecocq 

(2010). 

 

Quadro 2 - Definições de Modelo de Negócio 
Autor Ano Definições de Modelo de Negócio 

Amit e Zott 2001 
A descrição do conteúdo, estrutura e gestão de transações projetadas para criar 
valor por meio das oportunidades de negócio. 
 

Cherbrough e 
Rosenbloom 

2002 
É composto pela geração de valor, mercados-alvo, a estrutura interna da cadeia de 
valor e a estrutura de custo e o modelo de receitas. 
 

Magretta 
 

2002 

Modelos de negócio, no fundo são histórias. Histórias que explicam como as 
empresas funcionam. Um bom modelo de negócio responde a perguntas: Quem é o 
cliente? E o que faz o valor para o cliente? Como é que vamos ganhar dinheiro 
neste negócio? Qual é a lógica econômica subjacente que explica como podemos 
entregar valor aos clientes a um custo adequado? 
 

Morris, 
Schindehutte e 

Allen 
2005 

Conjunto integrado de decisões estratégicas, operacionais e econômicas orientadas 
à obtenção de vantagem competitiva. 

Osterwalder, 
Pigneur e Tucci 

2005 
A ferramenta conceitual contendo um conjunto de objetivos, conceitos e suas 
relações com o objetivo de expressar a lógica de negócios de uma firma. 

Shafer; Smith e 
Linder 

2005 

O modelo de negócio é a representação lógica de escolhas estratégicas 
fundamentais subjacentes de uma empresa para criar e capturar valor dentro de 
uma rede de valor. 
 

Casadesus-
Masanaell e 

Ricart 
2010 

A lógica da firma, o modo como opera e como é criado valor para as partes 
interessadas. 

Demil e Lecocq 2010 
O modo como atividades e recursos são usados para assegurar sustentabilidade e 
crescimento. 
 

Teece 2010 

Articulação da lógica e o fornecimento de dados e outras evidências que 
demonstram como uma empresa cria e agrega valor aos clientes. Ele também 
descreve a arquitetura das receitas, os custos e os lucros associado com a empresa 
que entrega valor. 
 

Osterwalder e 
Pigneur 

2010 
Lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. 

Zott; Amit e 
Massa 

2011 
Um sistema de atividades independentes que transcende os objetivos da firma e 
estende suas fronteiras. 

Fonte: Elaborado a partir dos autores 
 

Apesar de sua amplitude, essas suposições ajudam a diferenciar o modelo de negócio 

de gestão estratégica. Este se concentra mais na geração de valor e nas receitas e menos na 

construção de uma vantagem competitiva. Isso não quer dizer que a vantagem competitiva 
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não tem nada a ver com modelos de negócios (DEMIL; LECOCQ, 2010). De fato, um modelo 

de negócio inovador pode constituir uma vantagem competitiva em si mesmo, especialmente 

quando a imitação é difícil (TEECE, 2007). 

As questões que orientam a definição de um modelo de negócio giram em torno de 

como criar, entregar e apropriar do valor, para tanto discute-se a seguir as dimensões de um 

modelo de negócio, a partir das definições do modelo Canvasde Osterwalder e Pigneur 

(2010), que cobrem as quatro principais áreas de um negócio: clientes; oferta; infraestrutura e 

viabilidade financeira.  

 

2.2.1 As dimensões da criação de valor em um modelo de negócio 
 

De acordo com o BMC (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), a criação de valor pode 

ser definida a partir de três dimensões do modelo de negócio: proposta de valor, 

relacionamento com o cliente, segmento de cliente e canais.  

A proposta de valor descreve como um pacote específico de produtos e serviços cria 

valor para um segmento de cliente específico. De acordo com Osterwalder e Pigneur (2010), a 

proposta de valor consiste em resolver um problema ou satisfazer a uma necessidade. Ela é o 

motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa em detrimento da outra, podendo ser 

inovadora, mas também similar a outras existentes, com características e atributos adicionais. 

Portanto, para formulação da proposta de valor, a empresa deve identificar que valor entregar, 

qual problema ajuda a resolver, que necessidade satisfaz e que conjunto de produtos e 

serviços oferece ao segmento de cliente.  

A relevância da proposta de valor está relacionada com valores que podem ser 

quantitativos (ex.: preço, velocidade do serviço) ou qualitativos (ex.: design, experiência do 

cliente), elementos que podem contribuir para a criação de valor do cliente como: novidade, 

desempenho, personalização, fazendo o que deve ser feito, design, marca/status, preço, 

redução de custo, redução de risco, acessibilidade e conveniência/usabilidade 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

A dimensão relacionamento com clientes descreve os tipos de relação que uma 

empresa estabelece com segmentos de clientes específicos (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010, p. 29), e essas relações podem variar desde pessoais até automatizadas (padronizadas). 

O relacionamento com o cliente pode ser guiado pelas seguintes motivações: conquista do 

cliente, retenção do cliente e ampliação de vendas. Para os autores, o relacionamento com o 

cliente tem uma influência profunda na experiência geral de cada cliente. 
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A dimensão segmento de cliente é composta por diferentes grupos de pessoas ou 

organizações que uma empresa busca alcançar e servir (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, 

p. 20), e estes clientes são o âmago de qualquer modelo de negócios. Os segmentos podem 

variar conforme: a) necessidades (ofertas diferentes); b) canais (meios de distribuição 

diferentes); c) relacionamento; d) lucratividade; e) disposição a pagar por aspectos diferentes 

da oferta. A empresa tem que saber para quem está criando valor e quem são seus 

consumidores mais importantes, observando que os segmentos de mercado podem ser 

classificados em diferentes tipos, e a real compreensão do segmento de cliente alvo da 

empresa necessita ser definido objetivamente. A organização deve tomar uma decisão 

consciente sobre quais segmentos servir e quais ignorar, para melhor projetar a necessidade 

do cliente. 

Os canais descrevem como uma empresa se comunica e alcança seus segmentos para 

entregar uma proposta de valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 27), sendo eles de 

comunicação, distribuição e venda, com o propósito de composição da interface da empresa, e 

esses canais exercem diversas funções, incluindo: primeiro: ampliar o conhecimento dos 

clientes sobre os produtos e serviços da empresa; segundo: ajudar os clientes a avaliar a 

proposta de valor de uma empresa; terceiro: permitir aos clientes adquirir produtos e serviços 

específicos; quarto: levar uma proposta de valor aos clientes e quinto: fornecer suporte ao 

cliente após a compra. Segundo os autores, a empresa necessita ter o discernimento por qual 

canal o segmento de cliente quer ser contatado, como a empresa vai alcançá-lo, como os 

canais se integram, qual funciona melhor, qual apresenta melhor custo-benefício e como são 

integradas as rotinas do cliente. Os canais têm cinco fases distintas, podendo cobrir algumas 

ou todas as fases. Primeiro conhecimento: como aumentar o conhecimento sobre nossos 

produtos e serviços? Segundo, avaliação: como ajudar os clientes a avaliar a proposta de valor 

da organização? Terceiro, compra: como permitir aos clientes comprar produtos e serviços 

específicos? Quarto, entrega: como entregar uma proposta de valor ao cliente? Quinto, como 

fornecer apoio pós-venda aos clientes? É crucial para a empresa encontrar a composição certa 

de canais para satisfazer ao modo como os clientes querem ser contatados, para levar uma 

proposta de valor ao mercado, optando por canais particulares, em parcerias, ou uma mistura 

de ambos. 

Não existe proposta de valor enquanto não está definido o segmento de cliente, o 

relacionamento com o cliente e o canal. A escolha de um mercado para a proposta de valor 

fornece a lógica heurística necessária para a conversão entre os domínios, ao especificar um 

grupo de clientes ou um segmento de mercado a quem a proposição de valor será atraente e de 
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quem os recursos serão recebidos é parte fundamental na criação de um modelo de negócio 

(CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). É a verdadeira chave em uma relação comercial 

para competir na nova economia e na inovação no modelo de negócios (LINDER; 

CANTRELL, 2000). 

Gordijin (2002) define o segmento de mercado como composto por atores que 

compartilham propriedades comuns e, portanto, atribuem valor econômico aos objetos da 

mesma forma. A autora define a oferta de valor como um conjunto de portas de valor 

igualmente dirigido à troca de objetos de valor. A oferta de valor é usada para representar uma 

série de situações. Em primeiro lugar, alguns objetos só podem ser de valor para um ator se 

forem obtidas em combinação. Em segundo lugar, os atores podem decidir oferecer objetos 

apenas em combinação com o seu ambiente. A criação de valor se dá por meio de três 

aspectos: a) o valor do objeto (atores trocam objetos de valor, em que um objeto de valor é um 

serviço, produto, ou mesmo uma experiência que é de valor econômico, pelo menos, para um 

dos atores envolvidos em um modelo de valor); b) o valor da porta (um ator usa uma porta de 

valor para fornecer objetos de valor para seu ambiente, composto por outros atores). Assim, 

uma porta de valor é usada para interligar os agentes de modo que eles são capazes de trocar 

objetos de valor; e c) o valor da interface (intervenientes têm uma ou mais interfaces de valor, 

na sua forma mais simples, uma interface é constituída por um valor de oferta, mas, em 

muitos casos, uma interface de valor de grupos em um curso é um out-going da oferta de 

valor. Ela mostra, em seguida, o mecanismo de reciprocidade econômica, que se refere à 

atuação dos atores racionais. 

Criar valor para cliente/mercado alvo é uma atividade apontada como complexa por 

Chesbrough e Rosenbloom (2002), pelo fato de perceber que este valor envolve terceiros, 

tanto na cadeia de valor vertical como em rede. Conforme destacam Demil e Lecocq (2010), a 

criação de valor envolve outras organizações e/ou pessoas na medida em que o valor é 

compartilhado com essas partes interessadas, não especificando um nível de análise para o 

estudo de processos de captura da criação de valor, diferentemente da abordagem porteriana, 

que enfatiza as relações de concorrência entre os atores ou a abordagem da organização 

Industrial, que se concentra no nível da indústria. Os autores demonstram ainda que o valor 

criado em rede molda o papel destes terceiros, influenciando a entrega do valor. 

Em resumo, os recursos e parceiros fazem parte do arranjo para configuração da 

proposta de valor, aspectos abordados na próxima seção.  
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2.2.2 As dimensões da configuração de valor em um modelo de negócio 
 

A configuração de valor pode ser definida a partir de três dimensões do modelo de 

negócio, conforme o BMC (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010): atividades-chave, 

parcerias-chave e recursos-chave.  

Os recursos-chave são aqueles mais importantes exigidos para fazer um modelo de 

negócios funcionar, permitindo a empresa criar e oferecer sua proposta de valor para alcançar 

o mercado e obter receita. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 34). Os principais 

recursos de uma empresa podem ser: financeiros, físicos, intelectuais ou humanos, alugados 

ou adquiridos pela empresa. 

As atividades-chave descrevem as ações mais importantes que uma empresa deve 

tomar para fazer funcionar seu modelo de negócios (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 

36). Essas atividades chave diferem, dependendo do tipo de negócio, e elas podem ser 

categorizadas como: produção, resolução de problemas e plataformas/redes.  

As parcerias-chave descrevem a rede de fornecedores e os parceiros que colocam o 

modelo de negócios para funcionar (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 38). As 

empresas criam alianças por diversas razões, mas principalmente para otimizar seus modelos 

de negócio e economia de escala, reduzir riscos e incertezas e adquirir recursos e atividades 

particulares. Observam-se quatro tipos de parceria: primeiro, alianças estratégicas entre não 

competidores; segundo, competição (parcerias estratégicas entre concorrentes); terceiro, joint 

ventures para desenvolver negócios; quarto, relação comparador-fornecedor para garantir 

suprimentos confiáveis. 

Lecocq, Demil e Ventura (2010) tratam a configuração do valor por meio das relações 

entre os seguintes elementos: recursos, competência e organização. A estrutura organizacional 

engloba as atividades da organização e as relações que ela estabelece com outras organizações 

para combinar e explorar seus recursos e competência. 

De acordo com Zott e Amit (2001, 2005), uma das tarefas centrais de um modelo de 

negócio é delinear as formas de transação com fornecedores, clientes e parceiros nos novos 

negócios. O modelo de negócio de uma empresa elucida como uma organização está ligada e 

como ela se envolve em trocas econômicas com stakeholders, a fim de criar valor para todos 

os parceiros da troca (ZOTT; AMIT, 2005). Os empresários devem explicitamente se 

concentrar no relacionamento com seus clientes-chave na concepção do modelo de negócio de 

seus empreendimentos (BRETTEL; STRESE; FLATTEN, 2012), 
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Da mesma forma, Teece (2010) aponta que uma das questões centrais na avaliação de 

modelos de negócio é a definição das estruturas (contratuais) necessárias para combinar as 

atividades que devem ser executadas para entregar valor para o consumidor. Ambas as 

questões de integração e terceirização laterais e verticais são fundamentais na configuração do 

valor para gerar um negócio de sucesso. Este sucesso está expresso no resultado financeiro da 

organização associado à entrega da proposta de valor, gerando lucro ou prejuízo, momento 

que a empresa define como se apropriará deste valor, aspecto tratado na próxima dimensão. 

 

2.2.3 As dimensões da apropriação de valor em um modelo de negócio 
 

A apropriação de valor é composta, conforme o BMC (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010), pela estrutura de custo e fontes de renda. É no balanço entre estas estruturas que se 

define o lucro. Shafer, Smith e Linder (2005) especificam o lucro como parte importante da 

viabilidade financeira dos negócios 

A estrutura de custo descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo 

de negócios e envolve os seguintes aspectos: composição de custos fixo e variáveis; economia 

de escala e economia de escopo. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 40). 

Na estrutura de custo, estão os custos mais importantes envolvidos na operação de um 

modelo de negócio, porque criar e oferecer valor, manter o relacionamento com o cliente e 

gerar receita envolve custos.  

De acordo com Chesbrough e Rosenbloom (2002), o processo começa com a 

articulação de uma proposta de valor latente na nova tecnologia, a qual exige uma definição 

preliminar da oferta do produto e de que forma o cliente pode usá-lo. Já na visão de Afuah e 

Tucci (2001), esta escolha ocorrerá com o mapeamento das capacidades em relação aos três 

componentes de um modelo de negócio, que são: valor para o cliente, escopo e 

posicionamento de mercado.  

Uma empresa para operacionalizar sua proposta de valor deverá optar entre dois 

modelos básicos: competir por preço ou por qualidade (LINDER; CANTRELL, 2000). 

Obviamente que os custos da organização devem ser os mais baixos possíveis, mas os 

modelos de negócio estão divididos em dois grandes grupos no que se refere à estrutura de 

custos: direcionados pelo custo e direcionados pelo valor, apesar de muitas empresas estarem 

entre os dois.  

A identificação de um mercado também é necessária para definir a "arquitetura das 

receitas", como um cliente vai pagar, quanto cobrar e como o valor criado será rateado entre 



22 
 

 

os clientes, a própria empresa e seus fornecedores (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 

2002). 

O componente Fontes de Receita representa o dinheiro que uma empresa gera a partir 

de cada segmento de cliente (os custos devem ser subtraídos da renda para gerar o lucro) 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 30). Segundo os autores, se o cliente é o coração de 

um modelo de negócio, o componente fontes de receita é a rede de artérias. Para que a firma 

gere uma ou mais fontes de receita, é crucial que ela responda à questão seguinte: Que valor o 

segmento de cliente está disposto a pagar? Há diferentes mecanismos de precificação: lista 

fixa, promoções, leilões, dependência de mercado, dependência de volume ou gerenciamento 

de produção. Há também diversas maneiras de se gerar fontes de receita: venda de recursos, 

taxa de uso, taxa de assinatura, empréstimos/aluguéis/leasing e licenciamento. 

Linder e Cantrell (2000) defendem um modelo de precificação livre em modelo de 

negócio padrão e demonstram que o modelo de receita de muitas empresas estabelecidas e 

startups seguem tradicionais modelos de negócios por encontrarem dificuldades na 

formulação de novos modelos. Uma alternativa apresentada por Gordijin (2002) é a adoção do 

valor da transação em que uma interface de valor propõe as trocas de valor que devem 

ocorrer, visto a partir da perspectiva de um agente da interface de valor que está ligado a ela, 

porque todas as interfaces de valor, em uma transação entre dois ou mais atores, devem 

envolver a troca de objetos. 

Sumarizando, o modelo de negócio enfatiza os componentes primordiais nas escolhas 

realizadas pela empresa que definem como a empresa cria e agrega valor aos clientes e depois 

converte os pagamentos recebidos em lucro. Definição esta adotada nesta dissertação para 

descrever modelo de negócio. 

Todavia, conforme apontam George e Bock (2011), a teoria de modelos de negócio 

tem um apelo prático, mas não explica claramente a inovação do modelo de negócio, os 

efeitos de contingência de aquisição de recursos e implantação ou criação de oportunidades. A 

partir desta perspectiva será discutido, na próxima seção, o modelo de negócio do 

empreendedor. 
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2.3 Modelo de negócio do empreendedor 
 

Segundo Morris, Schindehutte e Allen (2005), o modelo de negócio é uma construção 

central em pesquisa sobre empreendedorismo, representando um quadro estratégico para 

conceituar um empreendimento baseado em valor, permitindo que o usuário projete, descreva, 

categorize, critique e analise um modelo de negócio para qualquer tipo de empresa. Nesse 

sentido, o modelo de negócio pode ser visto como uma representação da oportunidade para 

desbloquear o processo empreendedor, avaliar os efeitos de configuração, e descrever e prever 

os resultados empresariais (GEORGE; BOCK, 2011). 

Embora alguns empresários tenham claramente formulado um modelo ao iniciar um 

empreendimento, muitos começam com modelos parcialmente formados e estratégias 

incompletas, e o processo de experimentação pode estar envolvido com o surgimento do 

modelo. À medida que a firma se desenvolve, ela se torna capaz de detalhar melhor os 

componentes de um modelo de negócio, promovendo a sua vantagem competitiva, e 

desenvolvendo regras que orientam as operações e crescimento contínuo (MORRIS; 

SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005). 

A concepção de um novo modelo de negócios exige criatividade, percepção e uma boa 

dose de informação do cliente, concorrente e fornecedor. Um empresário pode ser capaz de 

intuir um novo modelo, mas não será capaz de racionalizar e articulá-lo totalmente; assim 

experimentação e aprendizagem são necessárias (TEECE, 2010). 

Novos empreendimentos são mais propensos a terem sucesso quando apresentam um 

modelo de negócios flexível, que permite ao empreendedor introduzir mudanças e reajustes. 

O que confundiu os empresários durante décadas é que as startups não estão buscando 

mercados conhecidos, eles não sabem realmente quem são seus clientes. As startups estão 

procurando um modelo de negócios repetível e escalável (BLANK; DORF, 2012, p.39). A 

evolução do modelo pode estar relacionada ao tipo de empreendimento a ser perseguido: 

modelos de sobrevivência, estilo de vida, crescimento e empreendimentos especulativos 

(MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005). 

George e Bock (2011) descrevem um quadro relativamente pouco desenvolvido na 

abordagem do modelo de negócio como intermediário facilitador no processo de criação da 

oportunidade: a) como a ligação entre a inovação e criação de valor (CHESBROUGH; 

ROSENBLOOM, 2002); b) a ligação entre a avaliação cognitiva empresarial da oportunidade 

e da sua exploração (FIET; PATEL, 2008); e c) como o mecanismo de exploração da 

oportunidade (AMIT; ZOTT, 2001).  
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Nesta perspectiva, a novidade do projeto de modelo de negócio gira em torno da 

inovação, que é o instrumento específico do empreendedorismo, ato que confere recursos com 

uma nova capacidade de riqueza (DRUCKER, 2003), destacado por Zott e Amit (2005), como 

uma tarefa crucial para os empresários como fonte de inovação apontando para recombinação 

de recursos defendida por (SCHUMPETER, 1982). 

A história mostra que, a menos que a proposta de valor seja convincente para os 

consumidores/usuários e a configuração de sistemas de negócios rentável para satisfazê-los 

com o requisito da qualidade e com preços aceitáveis, o inovador vai falhar, mesmo que a 

própria inovação seja notável e passe a ser amplamente adotada pela sociedade. Claro, isso 

torna a gestão e o empreendedorismo importantes para o crescimento econômico, como o 

modelo de negócio é para a inovação tecnológica em si (TEECE, 2010). 

A seguir são apresentadas as principais abordagens teóricas de empreendedorismo e 

como estas podem ser úteis na compreensão da estruturação de um modelo de negócio, 

notadamente as visões do processo empreendedor. 

 

2.4 Empreendedorismo 
 

Parker (2006) descreve em seu estudo a falta de consenso na literatura sobre o 

empreendedorismo, apontando a falta de conceitos que definam as variáveis que caracterizam 

este fenômeno. Nesta perspectiva, identificam-se inúmeros conceitos sobre o 

empreendedorismo como: o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 

pela introdução de novos produtos e serviços (SCHUMPETER, 1982), aquele que começa o 

seu próprio, novo e pequeno negócio (DRUKER, 2003).  

Embora não haja um consenso entre os pesquisadores quanto à definição de 

empreendedorismo, existe um ponto comum nas várias abordagens: a oportunidade. Nesta 

perspectiva, identifica-se inúmeros conceitos sobre o empreendedorismo, como: 

transformação de ideias em oportunidade (DORNELAS, 2008); reconhecimento da 

oportunidade (SHANE; VENKATARAMAN, 2000); percepção da oportunidade não 

explorada (ARDICHVILI; CARDOZO; RAY, 2003).  

 Alguns empresários podem criar novas empresas incentivadas por expectativas 

exageradas de sucesso no futuro (isto é, a crença de que "este empreendimento será bem-

sucedido” (HAYWARD; SHEPHERD; GRIFFIN, 2006). Estes empresários são indivíduos 

com altos níveis de confiança em suas próprias habilidades, e são mais propensos a iniciar 

novos empreendimentos (ie, “eu posso fazer isso” (KOELLINGER; MINNITI; SCHADE, 
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2007), apresentando uma forte crença na sua capacidade de atuar de forma empreendedora 

demonstrada em grande parte no processo de criação de empresas (TOWNSEND; 

BUSENITZ; ARTHURS, 2010). 

No processo de criação de novas empresas, empresários aventuram-se, assumindo o 

risco de até mesmo fracassar. Nesse sentido, Carland e outros (1984) discutem sobre a 

existência de dois tipos distintos de pequenos empresários: empreendedores que, segundo os 

autores, capitalizam combinações inovadoras de recursos para obter lucro e crescimento, e 

utilizam práticas de gestão estratégica; e o proprietário-gerente que opera um negócio como 

uma extensão da personalidade do indivíduo para novas metas pessoais e para a produção de 

renda familiar. Para Stewart Jr e outros (1999), os proprietários-gerentes tendem a apresentar 

maior propensão a assumirem riscos do que os gestores das empresas; já o empreendedor é 

um indivíduo que é altamente dirigido para ter sucesso. 

Fisher (2012) identifica diferentes perspectivas teóricas para descrever a lógica e o 

comportamento do processo empreendedor: a) tradicional: inclui a "abordagem causal" 

(SARASVATHY, 2001), a abordagem clássica (SHAH; TRIPSAS, 2007) e a abordagem da 

descoberta (ALVAREZ; BARNEY, 2007); b) alternativa:  inclui a abordagem de 

“effectuation”  (SARASVATHY, 2001), a de bricolagem (BAKER; NELSON, 2005), a de 

criação (ALVAREZ; BARNEY, 2007) e  a visão do empreendedor usuário (SHAH;  

TRIPSAS, 2007). 

A abordagem da descoberta, segundo Alvarez e Barney (2007), parte do pressuposto 

que as oportunidades são criadas por choques exógenos às indústrias ou mercados 

preexistentes e que, por essa razão, aqueles que são conscientes e buscam produzir novos bens 

e serviços têm a capacidade de recolher informações suficientes sobre a oportunidade e, dessa 

forma, tomar a decisão em um contexto arriscado. Com essa informação, os indivíduos podem 

tomar decisões racionais sobre maximização do lucro e sobre as atividades necessárias para 

produzir novos produtos ou serviços. Em contrapartida, a teoria da criação sugere que as 

oportunidades são criadas de forma endógena por ações empreendedoras e que o contexto de 

tomada de decisão é ambíguo ou incerto. Sob condições de incerteza, os empresários podem 

tomar decisões utilizando pelo menos dois métodos: por meio da aplicação de vieses e 

heurísticas ou por engajar-se em um processo de tomada de decisão que reconhece limites 

informativos e permite que mais decisões racionais surjam ao longo do tempo (ALVAREZ; 

BARNEY, 2007). 

Sarasvathy (2001) descreve a logica da tomada de decisão a partir de duas 

perspectivas: "abordagem causal", indicando o empresário como o individuo que decide um 
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objetivo predeterminado e, em seguida, seleciona o melhor entre os meios para alcançar esse 

objetivo. O processo subjacente à abordagem causal para o empreendedorismo é refletida na 

Figura 4, a partir do diagrama de fluxo do processo, que mostra o reconhecimento e avaliação 

de oportunidades, permite a identificação de oportunidades levando ao estabelecimento de 

metas que se pretende explorar a partir da oportunidade identificada. Depois disso, o 

empresário levanta recursos para desenvolver e comercializar uma solução e, por sua vez, 

envolve-se nos processos de criação de algo para lidar com a oportunidade identificada, a qual 

espera que resulte em entrada no mercado, permitindo o retorno que conduz a refinado 

produto ou serviço (FISHER, 2012). 

 

Figura 4 - Modelo Clássico do Processo Empreendedor 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Shah e Tripsas (2007). 

 

Como os ambientes empresariais são muitas vezes altamente dinâmicos, imprevisíveis 

e ambíguos, nem sempre existe informação suficiente para que os empreendedores 

reconheçam prontamente as oportunidades que serão exploradas. Nesta perspectiva, 

Sarasvathy (2001) propôs a teoria effectuation como uma explicação para as atividades 

empresariais sob tais condições. Effectuation é justaposta com a causation "como uma 

dicotomia para permitir mais clara exposição teórica" (SARASVATHY, 2001, p. 245). A 

teoria sugere que, sob condições de incerteza, os empresários adotam uma lógica de decisão, 

que é diferente da explicada por um modelo tradicional (chamado de "causation" nos 

perspectiva de Sarasvathy). 

Effectuation dita que, em ambientes altamente incertos e dinâmicos, os clientes alvo só 

podem ser definidos a posteriori, por meio de quem compra um produto ou serviço. Metas, 

mudanças são moldadas e construídas ao longo do tempo e, por vezes, são formadas por 



27 
 

 

acaso. Em vez de focar metas, o empresário exerce controle sobre o conjunto disponível de 

significados, as coisas sobre as quais o empreendedor tem controle (SARASVATHY, 2001). 

Entretanto, segundo Tasic e Andreassi, (2008) à medida que a organização cresce e ganha em 

termos de complexidade com a entrada de novos investidores e a formalização de processos, a 

racionalidade causal é mais aparente em seu processo de decisão. Aos poucos, a teoria da 

efetivação deixa de ser um bom modelo para explicar a forma como os empresários estão 

operando. 

A teoria effectuation pressupõe que as oportunidades empresariais sejam subjetivas, 

socialmente construídas e criadas por um empresário por meio de um processo de 

promulgação.  O fluxo do processo de uma abordagem eficaz para o empreendedorismo é 

capturado na Figura 5. O processo empreendedor se inicia com um exame dos meios 

disponíveis para um empresário, por meio das perguntas: "Quem sou eu?", "O que eu sei?" e 

"A quem é que eu sei?", permitindo o exame dos meios disponíveis para um empresário, 

considera o que ele ou ela pode fazer (SARASVATHY, 2001).  

 

Figura 5 - Modelo Alternativo do Processo Empreendedor 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Sarasvathy e Dew (2005). 

 

A abordagem effectuation é justaposta à de causation "como uma dicotomia para 

permitir mais clara exposição teórica" (SARASVATHY, 2001, p. 245). O Quadro 3 indica as 

principais características de cada abordagem.  

Os principais fatores do processo empreendedor na abordagem tradicional incluem a: 

a) identificação e avaliação dos objetivos das oportunidades (SHANE; VENKATARAMAN, 

2000); b) o estabelecimento de metas para explorar oportunidades identificadas 
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(SARASVATHY, 2001); e c) a análise de meios alternativos para cumprir objetivos em 

resposta às condições ambientais que restringem os meios possíveis (SARASVATHY, 2001), 

justaposta à abordagem alternativa descrita por Sarasvathy (2001), como o papel da lógica 

eficaz em empreendimento, que incluem: a) significa oposição ao estabelecimento de 

objetivos finais; b) a aplicação a perdas acessíveis em vez de retorno esperado quanto às 

opções de avaliação; c) alavancando relacionamentos em vez de análise competitiva ao 

avaliar relação com outros indivíduos e organizações; e d) exploração e não evitando 

contingências. 

 

Quadro 3 - As principais características Causation e Effectuation 
  Causation Effectuation 

Os fatores que explicam. 

O resultado é dado O conjunto de meios é o resultado 
A seleção entre os meios para alcançar 
esses resultados: 

A seleção entre possibilidades e efeitos 
que podem ser criados com aqueles 
meios: 

1- Começando pelas extremidades; 1- Começando com os meios; 
2- Analisando a expectativa de retorno; 2- Aplicando o princípio da perda 

acessível; 
3- Fazendo uma análise competitiva e 3- Estabilidades e alavancando 

estratégica de relacionamentos 
4- Controlando o Futuro. 4- Alavancando contingências 

Os fatores relacionados ao 
resultado.  

Processo de causation: identificação e 
exploração da oportunidade em 
mercados existentes com baixo grau de 
incertezas. 

Processo de effectuation: identificação e 
exploração da oportunidade em novos 
mercados com um alto grau de incerteza  

As suposições e limitações 
fundamentais da teoria. 

1- Estático e desenvolvimento linear; 1- Dinâmico, não linear e 
desenvolvimento ecológico; 

2- Aspectos previsíveis em um futuro 
incerto são perceptíveis e mensuráveis; 

2- Futuro desconhecido e não 
mensurável; 

3- Oportunidades empreendedoras são 
objetivas e identificáveis a priori. 

3- Oportunidades empreendedoras 
subjetivas, socialmente construídas, e 
criadas por meio de processos de 
promulgação. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Sarasvathy (2001). 
 

A abordagem bricolage pode ser definida como "o fazer aplicando combinações e 

recursos à sua disposição para novos problemas e oportunidades" (BAKER; NELSON, 2005, 

p. 33). Ela explica conceitualmente criação de mercado e crescimento das empresas nascentes 

(FISHER, 2012). Em um contexto empresarial, bricolage está criando algo do nada e fazendo 

o que está à mão para resolver problemas e descobrir oportunidades (BAKER; NELSON, 

2005). Por conseguinte, ela é mais relevante para os empresários que operam em ambientes de 

penúria (FISHER, 2012). As opções disponíveis para os empreendedores em ambientes de 

penúria: evitam desafio, buscam recursos ou se contentam com o que está à mão. Ao ver o 
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que está à mão, um empresário pode aproveitar recursos físicos institucionais ou humanos em 

novas formas. 

Por fim, em relação à abordagem do empreendedor usuário, Shah e Tripsas (2007) 

definem o empreendedor usuário como a comercialização de um novo produto e/ou serviço 

por um indivíduo ou grupo de indivíduos que também são usuários desse produto e/ou 

serviço, e o principal ponto de partida entre os dois modelos é que o processo do 

empreendedorismo usuário tende a ser emergente e coletivo. Os usuários são muitas vezes 

empresários "acidentais" que emergem a partir do desenvolvido de uma ideia para seu próprio 

uso e, em seguida, compartilham com outros o desenvolvimento da ideia. Experimentação, 

adaptação e a adoção muitas vezes ocorrem antes da avaliação formal da ideia, como a base 

de uma venture.  

Em contraste ao modelo clássico de empreendedorismo, a visão do empreendedor 

usuário é baseada na visão da economia austríaca, em que a oportunidade existe em função de 

ineficiências na alocação de recursos na economia (SHAH; TRIPSAS, 2007). Ao combinar os 

recursos de uma maneira nova, os empreendedores podem formar novas relações meios fins 

(KIRZNER, 1997). O processo de tirar partido dessas oportunidades é conceituado em duas 

fases: a descoberta/reconhecimento da oportunidade e a avaliação sobre explorar ou não a 

oportunidade para formar uma empresa (SHANE; VENKATARAMAN, 2000). 

Em um estudo sobre as várias abordagens do processo empreendedor, Moroz e Hindle 

(2012), em uma extensa revisão da literatura, analisam 32 modelos buscando identificar uma 

convergência na conceituação do processo empreendedor pelo que lhe é distinto, generalista, 

preciso e simples. Além do modelo de Saravasthy, destacam outros três modelos importantes 

para uma visão integrada do processo empreendedor: Gartner (1985), Bruyat e Julien (2000) e 

Shane (2003). 

Na visão de Gartner (1985), são seis os componentes genéricos do processo 

empreendedor: a) os empreendedores localizam oportunidades de negócios; b) os 

empreendedores acumulam recursos; c) os empreendedores comercializam produtos e 

serviços; d) os empreendedores produzem produtos; e) os empreendedores constroem 

organizações; e f) os empreendedores respondem ao governo e à sociedade. A partir desses 

componentes, o autor propõe um modelo conceitual com o intuito de fornecer um quadro 

geral em que a variância, associada ao processo de criação de novas empresas, pode ser 

adequadamente comparada e contrastada às diferenças entre os empresários e as organizações 

que eles criam, em vez das diferenças entre empresários e não empresários. 
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O autor aponta implicitamente para o que ele acredita que é um processo distinto para 

os empreendedores por meio da estrutura desenvolvida: o empresário está envolvido em um 

processo multidimensional de emergência da organização, focado na criação de um novo 

empreendimento, que é independente, orientado para o lucro, e impulsionado pela experiência 

individual. Este processo está ligado a produtos, processos, mercados ou tecnologias em que a 

empresa é considerada uma nova operadora ou fornecedora para um mercado. Além disso, a 

concepção não limita em que o novo empreendimento pode emergir, desde que os critérios de 

independência, lucro, e experiência pessoal sejam atendidos. Em outras palavras, se não 

houver um novo empreendimento (emergência), não há empreendedorismo, e apenas 

empresários iniciam novos empreendimentos (Figura 6). 

 

Figura 6 - Modelo estático de novos empreendimentos 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Gartner (1985). 

 

Por sua vez, Bruyat e Julien (2000) abordam o empreendedorismo por meio da 

perspectiva da descoberta e a síntese de uma definição funcional não determinística do 

empreendedor como (I) individual e (NVC) new valuecreation. Eles analisam o trabalho 

fundamental dos primeiros estudiosos ao enfatizar duas posições concorrentes: a) o 

empreendedor é uma pessoa diferenciada de capitalistas de tomada de risco, que cria um 

negócio de qualquer espécie, por meio da organização dos fatores de produção para criar 

valor; e b) o empreendedor corre risco, é inovador e, por meio desse talento excepcional, pode 

afetar a economia de alguma forma obtendo lucros apropriados. Eles salientam a importância 
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da definição de uma construção, que só é útil como uma ferramenta quando: a) pode aumentar 

a eficácia e a qualidade da pesquisa empírica; b) é aceita pela maioria dos pesquisadores; e c) 

facilita a compreensão do fenômeno da nova geração de valor de prever habilmente níveis de 

desempenho (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Modelo do Processo Empreendedor de Bruyat e Julien 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Bruyat e Julien (2000). 

 

Em contraposição ao modelo proposto por Gartner (1985), Bruyat e Julien não limitam 

o empreendedorismo para o surgimento de uma nova empresa. Eles também consideram a 

questão da temporalidade (que é uma característica funcional de toda a teoria do processo). 

Eles colocam a questão: "A intenção de iniciar um novo negócio faz um empreendedor?” Sua 

interpretação é um sonoro "não". Eles sugerem que o indivíduo, nesta fase, seria considerado 

um "empreendedor em desenvolvimento", mas não "um empreendedor". Somente quando o 

indivíduo se compromete com o projeto de criação, formalmente, torna-se dialogicamente 

noivo. Bruyat e Julien (2000) destacam duas possíveis linhas conceituais para o seu modelo: 

a) nova criação de valor é muitas vezes oriundas de diversos indivíduos ou uma equipe, em 

que a liderança é um princípio definidor do empreendedorismo (em que os outros são 

coadjuvantes) ou a ausência de um membro de uma equipe pode ser racionalmente 

argumentada para acabar com a substância dinâmica da criação dialógica e valor individual; e 

b) a noção de novo na criação de valor é aberto ao debate considerável a partir de muitas 

perspectivas diferentes. 

Eles concluem que o valor deve ser visível dentro do mercado de transações, que é 

definido pela venda, troca ou comercialização de produtos ou serviços. Esta conceituação do 

novo valor da criação enfatiza também que os empresários podem estar envolvidos em trocas 

não mercantis que enriquecem as mais extensas e visíveis (responsável/mensuráveis) trocas de 

mercado. Voltando a Schumpeter (1982), o âmbito da nova criação de valor e da 

heterogeneidade do fenômeno também é considerado por eles e ilustrado por meio de um 
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modelo de quatro quadrantes que representam diferenças secundárias de interações da 

dialógica Individual - Nova Criação de Valor: a) reprodução empreendedora (pouco NVC, 

geralmente nenhuma inovação, poucas mudanças individuais - ambientais); b) imitação 

empresarial (não significativa na criação de novo valor, mas grandes mudanças no know-how 

que apresentam incerteza e risco); c) valorização empresarial (inovação e criação de novo 

valor significativo, engajados por meio de estruturas previamente formuladas, 

relacionamentos, e mercados que tomam forma por intermédio de um novo projeto); e d) 

empreendedor ventures (caso raro de mudança radical no ambiente/indivíduo que é inovador e 

tem nova criação de valor significativo, por vezes, estabelece um novo segmento de 

mercado). Estes quadrantes dimensionais são reproduzidos na Figura 8. 

 

Figura 8 - Empreendedorismo como um campo heterogêneo 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Bruyat e Julien (2000). 

 

Por fim, o modelo de Shane (2003) parte da construção de um quadro teórico 

unificador para estudar o processo empreendedor baseado no nexo do indivíduo e 

oportunidade. O autor é motivado pelo que ele descreve como a falta de uma estrutura 

conceitual coerente para empresas, devido à tendência dos investigadores a concentrar-se em 

apenas uma parte do processo empreendedor, sem a consideração formal das relações entre 

todas as peças. Sua divisão do campo é reduzida a dois campos: ou um indivíduo ou ponto de 

vista ambiental. Como uma tentativa de consertar essa divisão, Shane estabelece algumas 

condições necessárias para um quadro que ele acredita que tem potencial para unificar o 
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campo: a) a existência de lucro baseado nas oportunidades (objetivas) que podem ser 

exploradas por meio da aplicação de novos meios; b) a variação entre as pessoas em sua 

vontade e capacidade de agir; c) a necessidade de adotar a influência da incerteza/risco; d) um 

requisito para a organização intencional; e e) uma exigência de alguma forma de inovação. 

Ele também afirma que não são assumidos em seu modelo: a) os esforços 

organizacionais não exigem a criação de uma nova empresa para explorar as oportunidades; 

b) a aplicação (como distinta da organização) não tem que ser feita por um empresário apenas; 

c) os resultados bem-sucedidos não são uma condição necessária para o empreendedorismo; e 

d) os fatores que explicam uma parte do processo empreendedor não têm que explicar outros. 

O modelo apresentado na Figura 9 destaca o processo empreendedor por meio de uma série de 

etapas potencialmente sobrepostas e recursivas: a existência de oportunidades, a descoberta de 

oportunidades, e a exploração de oportunidades (levando à aquisição de recursos, estratégia, 

organização, e, eventualmente, de desempenho). O modelo também incorpora 

estrategicamente os efeitos do indivíduo para o ambiente. 

 
Figura 9 - Modelo do Processo Empreendedor de Shane 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Shane (2003) 

 

Ele afirma que “empreendedorismo envolve o nexo de oportunidades empresariais e 

indivíduos empreendedores, em que uma situação em que uma pessoa pode criar um novo 

quadro de meios fins por recombinação de recursos que o empresário acredita que vai render 

um lucro" (SHANE, 2003, p. 18). Ele vai esclarecer, contrastando novos quadros meios fins 

contra simplesmente otimizar dentro de uma estrutura antiga. Dessa forma, Shane alinha 

implicitamente sua conceituação de empreendedorismo com inovação. Além disso, ele afirma 

que oportunidades empreendedoras não são necessariamente rentáveis e, portanto, não devem 
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ser equiparadas a rendas econômicas: a percepção do empreendedor de que uma oportunidade 

é potencialmente rentável pode não conferir com os resultados reais. A descoberta, a 

avaliação e a exploração de oportunidades não se limitam apenas ao processo empreendedor. 

Os gerentes, cientistas e até mesmo os jardineiros podem realizar esta trindade de atividades. 

No entanto, quando a busca de oportunidades, que são percebidas para serem rentáveis e 

valiosas, é acoplada ao mandado para criar uma nova relação meio-fim para explorá-las, uma 

reivindicação muito mais forte contribui para a peculiaridade do processo empreendedor 

emergir. 

Comparando então os principais autores que sintetizam a visão do processo 

empreendedor, Moroz e Hindle (2012) argumentam sobre seis pontos de convergência que 

são o núcleo/essência do processo empreendedor: a) a relação entre os indivíduos e 

oportunidades (nem todas as oportunidades podem ser processadas por todos os aspirantes a 

empresário); b) a necessidade de avaliar criticamente o valor transformador e disruptivo do 

conhecimento (é um componente explícito ou implícito de cada modelo); c) ênfase 

compartilhada no processo empreendedor, envolvendo algum tipo de avaliação das formas de 

criar valor para as partes interessadas por meio da criação de novo modelo de negócios, em 

contraste com a otimização existente; d) temporalidade (oportunidades não duram para 

sempre e a receptividade do mercado pode variar ao longo do tempo); e) a ação (formular um 

plano ou decidir aplicar recursos é apenas parte de um processo que não é puramente cerebral, 

a não ser que haja uma ação, o processo é apenas parcial); e f) contexto (um processo 

empreendedor nunca pode ser captado a partir da definição do seu contexto; um compromisso 

explícito com a compreensão do contexto deve ser sempre parte integrante do processo). 

A discussão nesta seção aponta a necessidade de discutir a oportunidade 

empreendedora, de forma sistemática, para melhor compreensão do processo empreendedor. 

Dessa maneira, na próxima seção será discutido o processo de descoberta da oportunidade no 

processo empreendedor. 

 

2.5 Processo empreendedor 
 

A decisão de tornar-se empreendedor pode ocorrer aparentemente por acaso e esse fato 

pode ser verificado ao abordar qualquer empreendedor com a pergunta: o que o levou a criar 

sua empresa? Esta decisão, na verdade, ocorre devido a fatores externos, ambientais e sociais 

e aptidões pessoais, ou mesmo a soma de todos esses na decisão de empreender 
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(DORNELAS, 2001). Entretanto há um crescente consenso em enxergar a decisão 

empreendedora por meio do processo empreendedor. 

Dornelas (2001) descreve o processo empreendedor por meio de quatro fases: a) 

Identificar e avaliar a oportunidade; b) desenvolver o plano de negócios; c) determinar e 

captar os recursos necessários; e d) gerenciar a empresa criada. Nesta mesma abordagem, 

Baron e Shane (2007) retratam o empreendedorismo por meio de uma visão de processo e 

destacam as seguintes fases: a) reconhecer a oportunidade; b) decidir em ir em frente e reunir 

os recursos iniciais; c) lançar um novo empreendimento; d) construir o sucesso; e e) colher 

recompensas.  

Os autores sugerem que o processo se inicia quando há o reconhecimento da 

oportunidade e cria-se algo novo. De acordo com Timmons (1999), o processo empreendedor 

é a identificação ou reconhecimento de uma oportunidade, a configuração da equipe 

empreendedora, e a seleção dos recursos a explorar eficientemente a ideia. Entretanto Aldrich 

e Ruef (2006) definem o empreendedor nascente como alguém que inicia as atividades que 

culminam em uma organização. Essas atividades estão divididas em quatro fases: a) 

concepção; b) gestação (empreendedor nascente); c) infância (novas firmas incipientes); e d) 

adolescência (estabelecimento de novas firmas). Para o autor, existem três transições entre 

uma fase e outra: a) (concepção e gestação), quando alguém começa a pensar em iniciar um 

novo negócio; b) (gestação e infância), a organização emergente é uma fase de gestação, em 

que empresários emergentes se envolvem em atividades de inicialização para promover seus 

objetivos; e c) (infância e adolescência), o estabelecimento de uma nova empresa. 

Esta discussão sobre a decisão empreendedora aponta um cenário que converge para 

um agente que reconhece/identifica uma oportunidade (DORNELAS, 2001; BARON; 

SHANE, 2007; TIMMONS, 1999), mas além de reconhecer a oportunidade, este agente segue 

em frente por meio de um ato de vontade (BYGRAVE; HOFER, 1991), ou intenção (BIRD, 

1988), transformando-se no catalisador do processo de empreendedorismo (STEWART JR et 

al., 1999). Se de fato o empresário individual é a unidade mais saliente da análise em pesquisa 

sobre empreendedorismo, uma maior compreensão do empresário é uma condição necessária 

para o desenvolvimento do processo de empreendedorismo (STEWART JR et al., 1999). 

Identificar e selecionar oportunidades certas para novos negócios estão entre as 

habilidades importantes de um empreendedor de sucesso (STEVENSON; ROBERTS; 

GROUSBECK, 1985), consequentemente explicar a descoberta e o desenvolvimento das 

oportunidades é uma parte fundamental da pesquisa em empreendedorismo 

(VENKATARAMAN, 1997). Entretanto, oportunidades para a criação de novos 



36 
 

 

empreendimentos surgem na forma de necessidades do mercado mal definidos e/ou recursos 

subempregados (KIRZNER, 1997). O processo de reconhecimento da oportunidade (Figura 

10) culmina na identificação do conceito de negócio (BHAVE, 1994). 

 

Figura 10 - Sequências do reconhecimento da oportunidade Empreendedora 

 
Fonte: Traduzido pelo autor do modelo original de Bhave (1994). 

 

No momento que se define a oportunidade a ser explorada empreendedores são 

orientados a redigir um plano de negócio. Este é visto como parte fundamental no processo 

empreendedor e sua principal utilização é prover uma ferramenta de gestão para planejamento 

e desenvolvimento inicial de uma start-up. (DORNELAS, 2001, p. 91) e ainda Dornelas 

(2001, p. 96) define o plano de negócio com um documento usado para descrever um 

empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. 

 Baron e Shane (2007, p. 186) descrevem o plano de negócio como um documento 

projetado com a finalidade de explicar como o novo empreendimento alcançará as metas 

propostas e não apenas de persuadir pessoas céticas a investir em um novo empreendimento, 

no qual empreendedores de sucesso preparam um plano de negócio relativamente simples e 

básico, iniciam o negócio, captam as informações obtidas a partir do funcionamento do novo 

empreendimento para refinar o plano de negócios, caminho alternativo de um plano 

extremamente detalhado, longo e recheado de suposições. 

Para Alvarez e Barney (2007), escrever um plano de negócio é algo que a maioria das 

pessoas procuram realizar. No entanto, este processo de planejamento, e a sua eficácia, pode 

variar significativamente, dependendo se um empresário está operando sob as condições da 
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teoria da descoberta ou condições de teoria da criação. De acordo com a teoria da descoberta, 

é importante que o plano de negócios seja um documento vivo e em evolução, pois os 

esforços de planejamento ocorrem em condições de risco. Embora importantes, os planos de 

negócios devem sofrer modificações, mas raramente devem envolver a redefinição 

fundamental dos propósitos ou objetivos do negócio. Por sua vez, na perspectiva da teoria da 

criação, as mudanças não se limitam a pequenas modificações de prazos, projeções 

financeiras, e as definições dos clientes, mas, à medida que o processo de criação emergente 

se desenrola, empresários podem não só ser forçados a redefinir os seus potenciais clientes. 

Eles podem ter de redefinir a indústria ou mercado em que eles estão operando, suas 

principais tecnologias, e as oportunidades que eles estão olhando para explorar (ALVAREZ; 

BARNEY, 2007). 

Mas conforme ressaltam Blank e Dorf (2012), o empreendedor não sabe a priori qual é 

a sua base de consumidores. Estimar o tamanho do mercado ajuda a determinar se a 

recompensa do novo empreendimento vale a pena. E a estimativa do tamanho do mercado é 

importante para o desenvolvimento da oportunidade para o novo empreendimento. O Quadro 

4 descreve as dimensões da descoberta do cliente e suas respectivas descrições. Ainda, 

segundo os autores, Startups estão em busca de um modelo de negócio escalável e replicável, 

e, tendo em vista toda a incerteza que compõe o mercado desse tipo de empresa, os autores 

postulam sobre a ineficiência do plano de negócios neste caso, afirmando que nenhum plano 

de negócio de uma Startup resiste ao primeiro cliente, apontando para neste caso o 

desenvolvimento do negócio a partir de um Modelo de negócio.   

A partir da construção deste referencial teórico, na próxima seção será apresentando o 

modelo conceitual desta dissertação. 
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Quadro 4 - Descoberta do Cliente - Declaração do Modelo de Negócio 
Dimensões Descrição 

Tamanho do Mercado 
TAM (mercado total endereçável) 

SAM (mercado disponível servido) 

Mercado alvo 

Proposição de Valor 1 
Visão do produto 

Características e benefícios do produto 

Produto viável mínimo 

Segmentos 

Os problemas dos clientes, necessidades ou paixões 

Tipos de clientes 

Arquétipos dos clientes  

Um dia na vida de um cliente 

Mapa da influência da organização 

Canais 

Venda direta  

Empresas independentes 

Integradores de sistemas/revendedores 

Distribuidores 

Revendedores 

Hipermercados 

Fabricantes 

Proposição de Valor 2 

Mercado existente 

Segmentação de mercado 

Novo mercado 

Mercado clone 

Relacionamento 
Receber os clientes 

Manter os clientes 

Crescimento de clientes 

Recursos-Chave 

Recursos físicos 

Recurso humano 

Recurso financeiro 

Propriedade intelectual 

Parceiros 

Alianças estratégicas  

Coopetição ou de cooperação  

Novos esforços conjuntos de desenvolvimento de negócios 

Relacionamento com chave fornecedor 

Receitas e Preços 

Quantas dessas coisas que vai vender?  
Qual é o modelo de receita?  
Quanto será cobrado? 
Será que isso se soma a um negócio que vale a pena fazer? 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (BLANK; DORF, 2012). 
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2.6 Recorte Conceitual 
 

Conforme apontado na revisão da literatura de modelo de negócio, o construto de MN 

está baseado no tripé: criação, configuração e apropriação do valor. Grande parte da literatura 

de empreendedorismo concentra-se na fase de criação, abordando aspectos como: 

identificação (SARASVATHY, 2001; SHANE; VENKATARAMAN, 2000; TIMMONS, 

1999; FILION, 1991; BHAVE, 1994; FISHER, 2012; DORNELAS, 2001; STEVENSON; 

ROBERTS; GROUSBECK, 1985; ARDICHVILI; CARDOZO; RAY, 2003), 

reconhecimento (SHANE; VENKATARAMAN, 2000; BARON; SHANE, 2007; 

TIMMONS, 1999; KIRZNER, 1997; BHAVE, 1994; FILION, 1991; ARDICHVILI; 

CARDOZO; RAY, 2003; KONING, 1999), percepção (ARDICHVILI; CARDOZO RAY, 

2003; SHANE, 2003) e descoberta (ALVAREZ; BARNEY, 2007; KIRZNER, 1997; 

SHANE; VENKATARAMAN, 2000; BRUYAT; JULIEN, 2000; VENKATARAMAN, 

1997), da oportunidade. Os autores utilizam-se desses termos de forma intercambiada para 

apontar a concepção da oportunidade e, segundo Venkataraman (1997), a explicação da 

oportunidade é parte fundamental da pesquisa em empreendedorismo e, ao que tudo indica, 

estopim do processo empreendedor. 

Diferentemente da abordagem da teoria de modelo de negócio que trata a criação a 

partir da proposta de valor, o empreendedorismo aborda a partir da concepção da 

oportunidade, e alguns autores abordam aspectos da configuração a partir do enfoque a 

exploração da oportunidade (ARDICHVILI; CARDOZO; RAY, 2003; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000; SARASVATHY, 2001; SHANE, 2003; TIMMONS, 1999; 

ALVAREZ; BARNEY, 2007) e novas combinações (CARLAND et al., 1984; BAKER; 

NELSON, 2005; KIRZNER, 1997; SHANE, 2003; SCHUMPETER, 1982; CASSON, 1982), 

momento que empreendedores iniciam as atividades empresariais e realizam experimentações 

(MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005; SHAH; TRIPSAS, 2007), para obterem lucros 

(CARLAND et al., 1984; ALVAREZ; BARNEY, 2007; GARTNER, 1985; SHANE, 2003; 

FILION, 1991). 

Ao analisar os modelos de empreendedorismo por meio da lente da teoria de modelo 

de negócio, com base no tripé (criação, configuração e apropriação), observa-se que os 

modelos não explicam aspectos da criação de forma ampla. Nesta perspectiva, um modelo que 

apresenta uma abrangência maior é o de Shane, ao abordar a execução de recursos e desenho 

organizacional em seu modelo, aspectos tratados na literatura de modelo de negócio na 

dimensão da configuração, no que tange aos recursos-chave da empresa. Outro modelo na 
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literatura de empreendedorismo que rompe com está barreira da criação e evidencia aspectos 

da configuração é o modelo de Sarasvath. Em sua abordagem sobre a effectuation, ao postular 

o ciclo de expansão de recursos, partindo do que ela define como “o que eu posso fazer”, 

aspecto que está relacionado com a infraestrutura da empresa, para a interação com outras 

pessoas e o efetivo empenho dos stakeholders, aspectos relacionados com a criação e 

configuração em modelo de negócio, avançando com a teoria em direção as dimensões da 

teoria de modelo de negócio.  

Portanto, falta, na perspectiva da dimensão da criação, definir objetivamente: a) 

recursos-chave (descreve os recursos mais importantes para fazer um modelo de negócio 

funcionar); b) atividades-chave (descreve as ações mais importantes que uma empresa deve 

tomar para fazer funcionar seu modelo negócio); c) parceria-chave (descreve a rede de 

fornecedores e os parceiros que põem o modelo de negócio em execução); e d) a proposta de 

valor (como o pacote de produtos e serviços, bem como quais valores serão entregues aos 

segmentos de clientes). Na perspectiva da configuração, definir objetivamente: a) segmentos 

de clientes (descreve os distintos grupos de pessoas ou organizações que uma empresa busca 

alcançar, servir e criar valor); b) relacionamento com os clientes (descreve os tipos de 

relacionamento que uma organização pode adotar com segmentos de clientes específicos); e 

c) canais (apresenta como uma empresa se comunica e alcança seus clientes a fim de realizar 

uma proposta de valor) e, na perspectiva de apropriação, definir objetivamente: a) fontes de 

renda (representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente); e b) 

estrutura de custos (descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de 

negócio) e interligar a teoria de modelo de negócio com a de empreendedorismo.   

Ainda, nota-se que, conforme apontado pela literatura de processo empreendedor, a 

criação de valor se dá de forma processual. O empreendedor vai tomando conhecimento da 

oportunidade e incorporando os aspectos da nova empresa por um processo de 

experimentação (SHAH; TRIPSAS, 2007; TEECE, 2010; MORRIS; SCHINDEHUTTE; 

ALLEN, 2005), à medida que a firma se desenvolve, será capaz de detalhar mais 

componentes em nível de propriedade, promovendo a sua vantagem, e desenvolve regras que 

orientam as operações e crescimento contínuo (MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 

2005). Vale destacar que fundamental neste processo é delimitar a questão de temporalidade 

em que as oportunidades não duram para sempre e a receptividade do mercado pode variar ao 

longo do tempo (MOROZ; HINDLE, 2012). 

A partir dessas premissas, duas proposições são feitas a respeito do modelo de negócio 

no processo empreendedor:  
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Proposição 1: O MN não é pensando de forma estruturada tal como é definida na 

literatura, mas há elementos; 

Proposição 2: Os elementos do MN vão se delineando e modificando na medida em 

que o empreendedor se torna empresário. 

Essas proposições conduzem-se ao modelo conceitual proposto apresentado na Figura 

11, que visa atender aos objetivos desta pesquisa na busca de evidências das dimensões do 

MN, do ponto de vista da criação, configuração e apropriação do valor no processo 

empreendedor. 

 
Figura 11 - Modelo Conceitual de MN no Processo Empreendedor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo apresentado inicia-se com o processo de reconhecimento de elementos da 

oportunidade (oportunidade pode ser definida como o conhecimento de um mercado que 

precisa de uma combinação criativa de recursos para entregar valor superior) 

(SCHUMPETER, 1982; KIRZNER, 1997; CASSON, 1982), que pode ocorrer por meio da 

descoberta, criação ou identificação, que deverá passar por um processo de avaliação 

(ARDICHVILI; CARDOZO; RAY, 2003), levando-o a dois possíveis resultados: a) a falta de 

viabilidade, abortando a ação empreendedora; ou b) constitui-se uma oportunidade de fato, 

que conduz o aspirante a empresário (MOROZ; HINDLE, 2012) ou um empreendedor em 
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desenvolvimento (BRUYAT; JULIEN, 2000) a avançar ao próximo nível, o processo de 

experimentação. Neste momento, há o reconhecimento do empreendedor de fato. Segundo 

Bruyat e Julien (2000), é neste momento que o individuo se compromete com a criação 

formal da empresa e este processo de experimentação é a situação em que o individuo poderá 

criar um novo quadro de meios-fins por recombinação de recursos que o empresário acredita 

que renderá um lucro (SHANE, 2003). Um empresário pode ser capaz de intuir um novo 

modelo, mas não será capaz de racionalizar e articulá-lo totalmente. Assim, experimentação e 

aprendizagem são prováveis que sejam necessárias (TEECE, 2010). Nesta perspectiva, aborta-

se a continuidade do processo de transformação da oportunidade na proposta de valor que se 

mostra inviável. Esta combinação de recursos abrange toda a dimensão de configuração em 

MN: a) recursos-chave (descreve os recursos mais importantes para fazer um modelo de 

negócio funcionar); b) atividades-chave (descreve as ações mais importantes que uma 

empresa deve tomar para fazer funcionar seu modelo negócio); e c) parceria-chave (descreve 

a rede de fornecedores e os parceiros que põem o modelo de negócio em execução). Por meio 

dessa combinação de recursos, inicia-se o processo de transformação da oportunidade 

reconhecida no delineamento da proposta de valor, que para tal transita sob as dimensões do 

MN. O delineamento da proposta de valor inicia-se com a definição dos aspectos da dimensão 

criação: a) segmentos de clientes (descreve os distintos grupos de pessoas ou organizações 

que uma empresa busca alcançar, servir e criar valor); b) relacionamento com os clientes 

(descreve os tipos de relacionamento que uma organização pode adotar com segmentos de 

clientes específicos); e c) canais (apresenta como uma empresa se comunica e alcança seus 

clientes a fim de realizar uma proposta de valor) e na dimensão apropriação que conta com os 

aspectos: a) fontes de renda (representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 

segmento de cliente); e b) estrutura de custos (descreve todos os custos envolvidos na 

operação de um modelo de negócio), obtendo como resultado final a entrega da proposta de 

valor, gerando a partir de então lucro ou prejuízo. Esta abordagem está limitada à 

temporalidade em que oportunidades não duram para sempre e a receptividade do mercado 

pode variar ao longo do tempo (MOROZ; HINDLE, 2012).  
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Este capítulo tem como objetivo evidenciar as diretrizes metodológicas a serem 

utilizadas no presente estudo, abordando os seguintes tópicos: a) tipo e método de pesquisa; 

b) estratégia de pesquisa; c) abordagem de processo; d) qualidade do projeto de pesquisa; e) 

sujeito de pesquisa; f) instrumentos de coletas de dados; e g) tratamento e análise dos dados. 

 

3.1 Tipo e método de pesquisa 
 

O tipo de pesquisa adotado nesta dissertação foi de cunho descritivo, buscando 

descrever o comportamento dos fenômenos a fim de identificar e obter informações sobre as 

características de um determinado problema ou questão (COLLIS; HUSSEY, 2005), por meio 

da utilização de questionário para obter a descrição da situação no momento da pesquisa 

(GIL, 1996; DENCKER, 2000). A modalidade abordada é de pesquisa básica qualitativa, por 

tratar-se de um problema de pesquisa de natureza menos específica, e a pesquisa foi 

conduzida para aumentar o entendimento de questões gerais, sem ênfase em sua aplicação 

imediata (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

O método utilizado é o qualitativo por trata-se de uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição 

de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos 

e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento-chave. (GIL, 1999).  

A opção pela pesquisa de orientação qualitativa se justifica por causa da crença de que 

esse tipo de investigação, direcionado fundamentalmente para a descoberta, "insights" e 

compreensão do fenômeno pesquisado, pode trazer significativas contribuições tanto em nível 

teórico quanto prático (GODOY, 1995). 

 

3.2 Estratégia de pesquisa 
 

O estudo de caso pode ser motivado por questões de natureza conceitual, que surgem 

de teorias previamente estabelecidas, são problemas de pesquisa que procuram responder a 

questões sobre processos (“por que” e “como” as coisas acontecem), assim como as questões 

de compreensão que procuram descrever e interpretar “o que” aconteceu numa determinada 

situação (GODOI; MELO; SILVA, 2007). 
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Para a realização desta pesquisa, foi adotada a estratégia de estudo de caso que, de 

acordo com Miguel (2010), é um trabalho de caráter empírico, que investiga um determinado 

fenômeno num contexto real e atual utilizando para isso análise aprofundada de um ou mais 

objetos de análise (casos). Seu objetivo é aprofundar o conhecimento acerca de um problema 

não suficientemente definido (MATTAR, 1996) visando estimular a compreensão, sugerir 

hipóteses e questões ou desenvolver a teoria. É uma espécie de histórico de um fenômeno, 

extraído de múltiplas fontes de evidências em que qualquer fato relevante à corrente de 

eventos que descrevem o fenômeno é um dado potencial para análise (MIGUEL, 2010). 

A pesquisa de estudo de caso pode incluir tanto estudos de caso único quanto 

múltiplos (YIN, 2003, p. 33). 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, sendo uma 

estratégia recomendada para problemas de pesquisa que buscam conhecer o “como” uma 

determinada situação (YIN, 2003, p. 32).  

Nesta pesquisa, será adotado o estudo de casos múltiplos. Yin (2003) mostra que, ao 

utilizar um projeto de casos múltiplos, depara-se com uma questão: o número de casos 

supostamente necessários ou suficientes para o estudo. Entretanto, como não deve ser 

utilizada uma lógica de amostragem, os critérios típicos adotados em relação ao tamanho da 

amostragem também se tornam irrelevantes. 

Este tipo de estratégia permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real, processos organizacionais e 

administrativos, contribuindo de forma inigualável para a compreensão que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos (YIN, 2003, p. 19). 

 

3.3 Abordagem de Processo 
 

O estudo foi abordado de forma transversal, a partir da história passada, na perspectiva 

de processo. A pesquisa de processo está preocupada com a compreensão de como as coisas, 

pessoas, organizações, estratégias, ambientes, mudança, agem e evoluem ao longo do tempo 

(LANGLEY, 2007) e por que evoluem dessa forma (VAN DE VEN; HUBER, 1990). O 

processo, portanto, consiste basicamente de histórias sobre o que aconteceu e quem fez o quê 

e quando, ou seja, eventos, atividades e escolhas ordenados ao longo do tempo (LANGLEY, 

1999). 
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O pensamento processual envolve fenômenos considerados dinâmicos no que se refere 

a movimentos, atividades, eventos, mudança e evolução temporal. Neste estudo em particular 

o foco está nos eventos relacionados à evolução do modelo de negócio ao longo do tempo. 

A compreensão de padrões e eventos é, portanto, fundamental para o desenvolvimento 

da teoria de processo. Assim, a análise dos dados de processo, por conseguinte, requer um 

meio de conceituar eventos e a detecção de padrões entre eles, como sugerido por Van de Ven 

e Poole (1995), e esses padrões podem tomar uma variedade de formas diferentes, mas o 

padrão mais comum encontrado na literatura é a sequência linear de "fases" que ocorrem ao 

longo do tempo para produzir um determinado resultado (LANGLEY, 1999). 

A pesquisa empírica, que incorpora o pensamento processual, pode tomar uma 

variedade de formas. Uma delas envolve o uso de simulações baseadas em agentes que 

permitem a compreensão das consequências dinâmicas de jogos bastante simples de relações 

básicas. Outra forma envolve o uso de dados de séries temporais e análise de eventos sobre a 

história em contraste, as formas de pesquisa de processo que incorporam narrativa 

interpretativa e os dados qualitativos são imediatamente mais atraentes para a riqueza de 

detalhes do processo que eles fornecem (LANGLEY, 2007).  

Van de Ven (1992) apresenta inúmeras técnicas para análise de sequências de eventos, 

isso quando os eventos estão bem definidos relativamente a unidades de análise a que se 

referem, a sua localização no tempo, levando o pesquisador a muitas vezes combinar dados 

históricos coletados por meio da análise de documentos, entrevistas retrospectivas com dados 

atuais coletados em tempo real (LANGLEY, 1999). 

Este estudo adotou a pesquisa orientada por eventos, por meio de uma abordagem de 

perguntas abertas que descreverá como as coisas se desenvolvem e mudam (VAN DE VEN, 

1992), buscando explicar a ordem temporal e sequência de eventos que ocorrem com base em 

uma narrativa histórica (POOLE et al., 2000). 

 

3.4 Qualidade do Projeto de Pesquisa 
 

Tendo em vista preservar a qualidade deste estudo, a pesquisa foi conduzida 

observando o os critérios de confiabilidade, sugeridos por Yin (2003) e Gibbert e Ruigrok 

(2010). A confiabilidade se refere à ausência de erro aleatório, permitindo aos investigadores 

subsequentes chegar as mesmas ideias se realizar o estudo novamente com os mesmos passos. 

(DENZIN; LINCOLN, 1994). 
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Para seleção dos casos foi realizado uma reunião no centro de inovação e 

empreendedorismo do Mackenzie com o professor Ms. Nelson B Fragoso, responsável pelo 

NIE (núcleo de incubadora empreendedora), que após tomar conhecimento do título problema 

de pesquisa, objetivo geral e específico do trabalho, indicou as empresas respondentes.  

Na aplicação da pesquisa, foi realizada a gravação da fala dos entrevistados e 

posteriormente realizadas as transcrições, aspectos sugeridos por Silverman (2005) para o 

aumento da confiabilidade. 

O protocolo de pesquisa tem por objetivo aumentar a confiabilidade do estudo, além 

de servir como método orientador para o pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa 

cientifica (YIN, 2003), o protocolo de pesquisa deste trabalho apresenta as seguintes etapas: 

a) instrumento para aplicação da pesquisa contendo o título do trabalho, problema de 

pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, as definições das dimensões do MN a ser 

investigado e roteiro de pesquisa, apêndice B; b) envio de carta de apresentação contendo o 

titulo do trabalho, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e os tópicos 

abordados, apêndice C; e envio da resposta em participação em pesquisa, contendo a 

transcrição da entrevista, análise, solicitação de validação dos dados e envio de informações 

complementares, apêndice D. 

. 

3.5 Sujeito de Pesquisa 
 

Para escolha das empresas, não se levou em consideração o tamanho da amostra, por 

ser irrelevante no tipo de estratégia escolhida, pensando nessa decisão apenas como um 

reflexo do número de replicações de caso (literais e teóricas) (YIN, 2003). 

Os casos utilizados neste trabalho foram escolhidos de maneira intencional, conforme 

Selltiz e outros (1975) indicam, pode-se utilizar dessa técnica para escolher dados que 

permitam agrupar uma população com características apropriadas para se buscar os objetivos 

do estudo. 

Para seleção dos casos, foram delimitadas previamente empresas startup que 

participaram ou participam do processo de incubadoras, que tenha até cinco anos de 

existência. Definiu-se ainda abordar para este trabalho empresas incubadas no centro de 

tecnologia e inovação do Mackenzie.  

A escolha aconteceu por meio de uma reunião realizada no centro de inovação e 

empreendedorismo do Mackenzie com o professor Ms. Nelson B Fragoso, responsável pelo 

NIE (núcleo de incubadora empreendedora), que após tomar conhecimento do título problema 
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de pesquisa, objetivo geral e específico do trabalho, indicou as empresas respondentes. Com 

as indicações, foi realizado contato com as empresas e selecionados os respondentes (Quadro 

5). 

Quadro 5 - Sujeito de pesquisa 
Empresa Código CNAE Atividade Status 
Cultcultura  73.19-0-03 Marketing direto Graduada 
Dumom  71.11-1-00 Serviços de Arquitetura Incubada 

Bluefive  73.19-0-99 
Atividades de publicidade não 
especificadas anteriormente Graduada 

Reuni.me  73.12-2-00 

Agenciamento de espaços para 
publicidade, exceto em veículos 
de comunicação Incubada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

3.6 Instrumento de coleta de dados 
 

Na pesquisa qualitativa, a etapa da coleta de dados inclui estabelecer as fronteiras para 

o estudo, coletar informações por meio de observações e entrevistas, documentos e materiais 

visuais, bem como estabelecer o protocolo para o registro das informações (CRESWELL, 

2010). As entrevistas constituem uma fonte essencial de evidências para um estudo, já que a 

maioria delas trata de questões humanas. Essas questões são registradas e posteriormente 

interpretadas (YIN, 2003, p. 114). 

As fontes de evidências que nortearam a coleta de dados nesta pesquisa foram as 

entrevistas, que foram gravadas e, posteriormente, transcritas e as informações disponíveis no 

site de cada empresa 

As entrevistas foram conduzidas por meio do uso de perguntas abertas que têm por 

finalidade estimular a narrativa do entrevistado (FLICK, 2007), seguida de perguntas 

específicas que buscavam atender aos objetivos específicos, permitindo indagação ao 

respondente, chaves sobre os fatos e opinião sobre determinados eventos (YIN, 2003). 

 

3.7 Tratamento e análise dos dados 
 

Para tratamento e analise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, que teve por 

objetivo a produção de um texto analítico no qual se apresenta o corpo textual dos 

documentos recolhidos de um modo transformado (DELGADO; GUITIERREZ, 1995), e foi 

dividida em três conjuntos de tarefas: redução de dados, apresentação de dados e conclusões 

(FLORES, 1994). 
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Partiu-se de um conjunto amplo e complexo de dados para chegar a elementos 

manipuláveis que permitam estabelecer relações e obter conclusões. Sendo a categorização e a 

codificação os processos mais representativos (FLORES, 1994) e o autor as classificam como 

um conjunto de manipulações, transformações, operações, reflexões e comprovações 

realizadas a partir de dados.  

Foi efetuada a separação dos dados em unidades relevantes e significativas, que foram 

examinadas, de modo a encontrar nelas determinados componentes temáticos que levou à 

classificação de uma determinada categoria, definindo um código. Ambos os processos de 

categorização e codificação estão relacionados com a decisão de associar cada unidade a uma 

determinada categoria, agrupando as diferentes unidades de dados de acordo com as 

diferentes categorias estabelecidas (FLORES, 1994). 

A análise dos dados segue uma tipologia de eventos e a detecção de padrões entre eles, 

como sugerido por Van de Ven e Poole (1995). Estes eventos são a sequência linear de 

"fases" que ocorrem ao longo do tempo para produzir um determinado resultado (LANGLEY, 

1999). 

A identificação destes eventos foi feita a partir da categorização de eventos críticos, 

conforme se observa nos Quadro 6 a Quadro 13, foram identificadas oito fases do processo 

empreendedor: a) Experimentação: Construção de um determinado resultado a partir do 

processo de verificação por meio de experimentos; b) Diagnóstico: Coletar e analisar dados 

para mudar/alterar determinado problema ou circunstância; c) Networking: Desenvolvimento 

de uma rede de relacionamento com objetivo de realizar negócios; d) Expansão: Criar um 

novo produto ou serviço com objetivo de aumentar as receitas de entrada da empresa; e) 

Monitoramento: Distinguir determinados fatos para delimitar a atuação da empresa; f) 

Fidelização: Instrumentos utilizado para retenção do cliente; g) Formação: Toda ação 

realizada por um ou mais indivíduos que leve a constituição de uma nova empresa; e h) 

Reconhecimento: A constatação de agentes externos dos benefícios gerados a partir da 

proposta de valor oferecida pela empresa. 

A partir desta categorização das fases do processo empreendedor, foram extraídas das 

falas dos entrevistados a característica das dimensões do modelo de negócio da empresa em 

cada fase (Vide Quadro 14 a Quadro 17). 
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Quadro 6 - Fase de experimentação 

Entrevistado Fala Evento 
Fase do processo 
empreendedor 

Dumom 

Hoje o valor, os recursos que a gente utiliza são os recursos técnicos 
da computação para criar um desenho interessante e, quando a 
gente for apresentar o projeto para o cliente, ele realmente ver que 
tem algo ali, diferente do que geralmente... é, tradicionalmente, 
diferente. Então, e no começo a gente não usava essas ferramentas 
computacionais assim para apresentar o projeto, que hoje em dia a 
gente utiliza, por exemplo, um programa de 3-D. 

Melhor apresentação 
do projeto 

Experimentação 

Blufive 
[...] A nossa linha de materiais ainda é nova, então a gente ainda tem 
uma receita relativamente baixa com elas. [...] para os nossos 
produtos próprios, que a gente começou isso há pouco tempo. 

Operacionalização do 
negócio 

Cultcultura 
[...] a gente começou trabalhando com marketing digital. Mas a 
gente percebeu que como era muito novo, se as empresas que 
tinham dinheiro não investiam tanto, artista muito menos. 

Falta de interesse dos 
clientes em investir em 
mídia social 

Reunime 

 Então, até começar o primeiro, demorou quase um ano para entrar 
o primeiro, que realmente, por quê? Você está realmente trabalhando 
com o grande, entendeu? Então, eh... existe um tempo de você 
conseguir entrar no 'lineup' de confiança desses grandes para poder... 
a gente não estava esperando esse... esse tempo e tudo o mais, não é? 

Conhecer o mercado 

Então, a gente tinha um só produto que ele aparecia 'X' tempo e 
você vendia. [...] Hoje a gente tem uma série de outros pacotes. [...] 
Então, são... a gente não tem só um produto, a gente tem uma série 
de produtos, foi esse o nosso diferencial. Nós tivemos a necessidade 
de sair, de comercializar um pacote só, mas um monte de pacote 
diferenciado para caber no bolso de quem, ou seja... 

Redimensionar o 
público-alvo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
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Quadro 7 - Fase de diagnóstico 
(continua) 

Entrevistado Fala Evento Fases do processo 
empreendedor 

Dumom 

Justamente por que a classe 'C'? Porque, quando a gente começou, teve esse 
boom de construção aqui em São Paulo, e a gente viu que muitos imóveis 
construídos para a classe 'C' eram muito precários. Tanto em questão de 
projeto quanto em questão da construção em si, e a gente percebeu que a 
gente podia fazer, com esses mesmos recursos fazer um projeto melhor. 

Aumento de edificações 
construídas em São Paulo 

Diagnóstico 

Dumom 

Mas conversando aqui com o pessoal da incubadora, elaborando o plano de 
negócios, a gente viu que era viável, a gente, já no surgimento da empresa, 
um pouco depois do surgimento da empresa, a gente mudar isso, esse foco. 
[…] E depois a ideia foi evoluindo para ''não, vamos abandonar a partir de 
stand vamos focar só na construção'', 

Consultoria especializada 

Dumom 

A fundação da empresa, a única preocupação, como a gente estava 
começando, era ter uma carteira de clientes. Então, o valor que a gente 
criava para o cliente, na verdade, era o que ele ia economizar no projeto se 
contratasse a nossa empresa.  

Necessidade de ter cliente 

Blufive 

A gente achou que a tecnologia ia ser o nosso diferencial e, na verdade, não 
é. Na verdade, é o material humano que cria aquela tecnologia, que cria 
aquele conteúdo. Essa foi uma sacada que a gente demorou para ter, mas 
quando a gente percebeu que era um diferencial com relação às  editoras, 
em relação a todo mundo , que todo mundo poderia abraçar o que a gente 
desenvolve,   

Percepção do negócio 

Blufive 

 Muito pelo contrário, a gente é a favor disso. Só que a gente usa a 
tecnologia como proximidade, como  acesso,  ampliação de rede. Então é por 
isso que a gente consegue distinguir  um pouco de EaD, mas muitas coisas 
que a gente faz também serve para o EaD .] 

Delimitações do negócio 

 
(continuação) 
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Entrevistado Fala Evento Fases do processo 
empreendedor 

Cultcultura 

Só que aí também, no decorrer da empresa, a gente percebeu que trabalhar 
com isso é um pouco arriscado porque a gente vende projeto dos outros. 
Então, a gente não sabe se os outros iam conseguir entregar o que a gente 
vendeu. E acaba queimando, assim, o nome da gente. E a gente preferiu 
não trabalhar com eles, a gente resolveu trabalhar com captação de projetos 
próprios.  

Percepção do risco assumido 

Diagnóstico 

Cultcultura 

[a gente recebeu uma consultoria da turma da GV. E eles falaram uma coisa 
que despertou a gente assim, a gente deu uma mudada na estratégia. 
Como a gente começou com o blog, a gente continuou com o blog até agora. 
Então, a gente não queria desvincular a empresa do blog, desvincular essa 
característica de social, de ‘social media’ e tal. [...] A gente focou nas coisas 
que a gente acreditava e no que gerava um retorno bacana para a gente. 

Consultoria externa 

Reunime 

isso aconteceu no começo, no início, a gente fez uma operação em que 
houve um erro de um custo e aquilo era extremamente penoso você 
conseguir, você... aquilo, se você não adequar, adequadamente, você pode 
afundar.  

Falta de precisão no cálculo 
de custo 

Reunime 

Hoje é agência porque a gente ainda está fazendo essa curva de alteração do 
'modelo um' para o 'modelo dois', que é aquele modelo com mais clientes 
menores. A tendência é a agência, a gente quer que a agência fique menor. 
[...] A agência é boa, que ela traz um volume grande. Mas também você tem 
que pagar, você tem que dar grandes descontos, tem o desconto da própria 
agência.  E no final, o que sobra, se um movimento grande, o volume de 
dinheiro, a sobra não é tão grande. E você trabalhando diretamente com o 
cliente você diminuir a quantidade de intermediação, você trabalha com 
valores menores, mas no final o resultado é bom. 

Aumentar o retorno sobre 
capital investido 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das analise 
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Quadro 8 - Fase de networking 

Entrevistado Fala Evento Fases do processo 
empreendedor 

Dumom 

Outros clientes, as primeiras pessoas jurídicas que a gente atendeu, vieram 
por meio de algumas parcerias que a gente tem com uma empresa que faz 
cabeamento de telefone, internet e de câmera, e, nesse tipo de serviço, às 
vezes, o cliente dele precisava reformar também, ele chamava a gente. 

Parcerias abrindo novos 
segmentos de mercado 

Networking 

Blufive 

A rede de contato deles. É chave, hoje em dia é chave, não adianta você ter 
um baita produto e ficar só para você, ''legal, está aí''. Não adianta. […] a 
principal vantagem do parceiro é o networking dele, é a divulgação, é 
ampliar a rede, e é  buscar novos clientes. Hoje a parceria funciona 
basicamente para isso, para aumentar mesmo a rede. 

Busca por parceiros 

Cultcultura 

Aí eu fui no show de uma cantora que cantava Vinicius de Moraes e aí eu 
vi um show muito interessante, sabe? Que não tinha muita gente, falei “não, 
mas isso tem que ser divulgado”. Aí eu mandei um e-mail para ela 
parabenizando-a e aí ela falou que precisava de uma produtora e 
perguntou se a gente estava interessado. 

Show de Uma Artista que 
canta Vinicius de Moraes 

Cultcultura 

[Aí eu fui num evento de internet, no (Youpix), e encontrei um professor 
do Mackenzie, que me deu aula. Tudo isso que estava acontecendo, ele falou 
“ah, por que é que você não entrou na incubadora do Mackenzie?"] [E aí eu 
entrei, falei com o Leo, que o Leo também já tinha feito TCC comigo, tal. E 
“ah, vamos tentar”, e a gente entrou lá com uma proposta de fomento de 
uma empresa de marketing cultural.] 

Experiência adquirida 
abrindo novas 
oportunidades de negócio 

Cultcultura 
A gente tem uma parceria com o SISEM, que é da Secretaria da Cultura, 
que é parte de museus. Então a gente dá curso de gestão cultural, gestão de 
mídias sociais, direito autorais. 

Parceria 

Reunime 

Esse processo foi o seguinte, a gente buscou no mercado outros segmentos, 
então quanto custa uma mídia também digital de telas em shopping, quanto 
custa uma mídia digital em telas e tal. E isso aí, ele tem um valor no volume 
de pessoas, e você custa quanto vale o impacto, quanto custa uma mídia para 
impactar uma pessoa. E, em cima disso, a gente calculou no nosso mercado, 
que atinge 'X' pessoas, por exemplo, na universidade é tantas mil pessoas, e 
tal, e atinge, e a gente fez uma conta dessa forma. Entendeu?  

Redimensionar o preço 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
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Quadro 9 - Fase de expansão 

Entrevistado Fala Evento Fases do Processo 
Empreendedor 

Dumom 

Era só a parte de desenho, de arquitetura, e daí a gente mandava para o 
cliente. O cliente era quem acabava contratando empreiteira para construir, e 
hoje a gente faz projeto e também constrói. […] A gente cuida da obra, que 
é muito melhor para ter um controle do projeto, porque você, às vezes, você 
passa para um terceiro, e esse terceiro acaba modificando o projeto.  

Modificação na execução 
do projeto 

Expansão 

Blufive 

 […] A nossa linha de materiais ainda é nova, então a gente ainda tem uma 
receita relativamente baixa com elas. [...] para os nossos produtos próprios, 
que a gente começou isso a pouco tempo, são os nosso  aplicativos, são os 
nossos  materiais, a gente tem uma linha própria.  

Lançamento de produtos 

Cultcultura 

E aí, como a gente tem experiência em projetos culturais, surgiu a 
oportunidade de ir para projetos esportivos, que existe a Lei do Esporte e 
pouquíssimas trabalham, porque tem algumas diferenças entre os dois 
projetos. A Lei do Esporte é muito mais rígida. 

Experiência adquirida 
abrindo novas 
oportunidades de negócio 

Reunime 

O que a gente está fazendo? Como a gente está com clientes menores agora, 
a ideia é colocar clientes menores, a gente está tentando fazer promoções. 
Então, a gente tem um aplicativo móvel que está começando a fazer 
algumas coisas de cupom e de desconto, outras coisas, em que você 
consegue medir o resultado de que em determinada ação, quanta 
porcentagem teve impacto lá no cliente, entendeu? A gente está tentando 
começar a criar alguns mecanismos de redirecionamento de páginas e de 
outras coisas que é para a gente começar a medir para mostrar, que isso é 
para mostrar resultados para os clientes um pouco menores, que aí esses 
querem ver, entendeu? 

Desenvolver novas 
ferramentas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
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Quadro 10 - Fase de monitoramento 

Entrevistado Fala Evento Fases do Processo 
Empreendedor 

Blufive 

a gente teve a ideia de, no começo, de desenvolver esses conteúdos interativos 
virtuais, a gente continua com ele, só que é, lógico, essa  questão de programação e 
tecnologia, ela evolui muito rápido. Então, o conteúdo interativo que a gente 
fazia numa determinada plataforma, há 3 anos atrás, já não é usada a mesma 
plataforma. 

Mudança de tecnologia 

Monitoramento Blufive 

é o de idiomas. Ele sempre está um pouco à frente, da educação formal, da 
educação que eu falo que é da Fund 1 e 2 e médio. O segmento de idiomas, talvez 
por ser um pouco mais competitivo, entre eles o mais agressivo, eles sempre 
buscam uma novidade um pouco mais rápido, uma solução um pouco mais 
rápida. Então, eles são... eles são sempre os primeiros a buscar. Depois vem as 
editoras e depois, com o tempo, vem o ensino formal.  

Entender o mercado 

Reunime 

Então a gente fez uma análise de coisas semelhantes no mercado, dentro de um 
segmento, que não tinha nada de você pegar modelos próximos para você analisar 
quem seriam os nossos potenciais clientes, como a gente atuaria, como a gente 
chegaria nesses clientes, quais seriam os valores cobrados, como seria a venda 
disso, qual produto que a gente vende,  

Pesquisar o mercado 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
 

Quadro 11 - Fase de fidelização 

Entrevistado Fala Evento Fases do Processo 
Empreendedor 

Reunime 

Então, o que acontece. A gente, justamente para conseguir amarrar um pouco as 
universidades, a gente criou... um dos grandes problemas do nosso negócio é a 
'atenção', a atratividade.  Então, a gente criou algumas ferramentas em que eles 
mesmo possam criar conteúdos e eles mesmo possam ver, logicamente... só que 
isso tudo moderado pelo departamento de comunicação da universidade, a gente já 
(creu) que é extremamente complexo, então a gente está criando uma ferramenta 
que ninguém tem no mercado. E ao mesmo tempo a gente vai ficar com uma base 
de conteúdo imensa, que se a universidade tirar a gente e colocar outro, tudo 
isso a gente leva junto. Ela perde. Então eu estou tentando criar barreiras, outros 
mecanismos...  

Desenvolver barreiras 
contra a concorrência 

Fidelização 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
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Quadro 12 - Fase de formação 

Entrevistado Fala Evento Fases do processo 
empreendedor 

Dumom 

 A gente ia ser mais uma empresa de arquitetura prestando serviço para empresas 
que precisam de stands em eventos, exposições e feiras. [...] Era dos stands. Era 
pegar esse nicho de mercado, porque o primeiro a gente tinha vontade de 
empreender por conta própria, e a gente estava saindo da faculdade e a gente 
queria, a gente precisava de recursos. Nunca foi o nosso plano inicial continuar 
com um stand para o resto da vida da empresa. A gente sempre teve a ideia de 
mudar, a gente só queria primeiro ter os recursos, para mudar depois. 

Vontade de empreender 

Formação 

Blufive 

E aí que foi que junto com um amigo de infância que eu tinha que estava livre 
no mercado, que tinha saído de uma agência de publicidade, ele é programador, 
sentei e conversei com ele, falei, ''eu acho que tem uma oportunidade bacana 
para a gente trabalhar''. Então foi propriamente o mercado que me trouxe a 
oportunidade. Não fui eu que vislumbrei isso, nada disso. foi uma  necessidade  
que alguns clientes que eu já atendia já  tinham, e que eu vi como uma 
possibilidade. Daí, o meu sócio abraçou a causa. a gente acabou pegando um 
cliente razoavelmente  bom no começo, e aí foi só efeito cascata outro,  puxa um, 
puxa outro, e a Blue Five está aí até hoje  

Associar-se a um amigo  

Cultcultura 

Então, eu acabei tendo contato com o pessoal da área cultural  e eu via que 
tinha muito ... muita coisa boa de qualidade, mas sem público. E aí, eu trabalhava 
numa empresa do Grupo Pirelli e eu tenho uma amiga que ela também sempre foi 
(movida) para a área cultural, e a gente falou “ah, a gente podia fazer alguma 
coisa para poder movimentar essa área”, né? E aí algumas sugestões foram dadas, 
até que a gente pensou assim, “ah, vamos fazer um blog onde a gente possa 
divulgar esse... esses eventos que a gente acha bem bacana, que fujam do circuito 
comercial”. 

Criação do Blog 2009 

Reunime 

A gente já tinha uma outra empresa, chamada Sistema Brasileiro de Mídia, que 
já era incubada aqui dentro que trabalhava com determinado tipo de produto que 
era mídia digital. Então, trabalhando com esse produto, nós vimos a oportunidade, 
a necessidade de um mercado que seria justamente o mercado de universidades, 
precisava de uma ferramenta de comunicação e, fazendo um estudo, a gente viu 
que ele, por si só era um produto único, era um projeto que tinha necessidades 
únicas. Então a gente resolveu em vez de estar mantendo no mesmo tipo de 
negócio, seria criar um negócio à parte, que seria a ferramenta de comunicação 
para dentro das universidades. A partir daí que nasceu a Reunime. 

Operar um negócio 
anterior 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
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Quadro 13 - Fase de reconhecimento 

Entrevistado Fala Evento Fases do processo 
empreendedor 

Dumom 
Às vezes, um dos sites que a gente buscava trabalho, as pessoas que foram 
nossos clientes dão depoimentos. Daí, às vezes, ele ligam e falam, ''eu li o 
depoimento tal na sua página, fiquei interessado no serviço''. 

Publicidade em sites por 
clientes satisfeitos 

Reconhecimento 

Blufive 

E aí a gente consegue atender, ele vai e chega... de o nosso principal cliente 
chegou  através de um contato no e-mail, porque a gente estava divulgando 
nas redes sociais, um dos gestores viu  e gostou, a gente fez uma 
apresentação e acabou vingando. 

Divulgação em rede social 

Cultcultura 

[E aí, depois de seis meses, que o meu amigo começou a atualizar e um ano 
que a gente tem o blog, a gente ganhou o Top 3 do prêmio Top Blog, na 
verdade, foi uma surpresa para a gente, que a gente não esperava, que em 
primeiro ficou o Blog do Tas e em segundo o Blog do (SturtunScenic) e em 
terceiro a gente.]  

Prêmio Top 3 

Reunime 

Às vezes, tem outras empresas que veem a gente como oportunidade e dar 
ideias. "Por que a gente não faz isso em conjunto?", "por que não fazemos 
isso em conjunto?" Então começou-se a criar outros produtos, outras coisas 
através de um caminho inverso. Não é que a gente criou, mas como a gente 
já está lá, outras empresas viram que podem utilizar a gente. Por exemplo, 
existem empresas que como a gente já está dentro do espaço da 
universidade, existem empresas querendo colocar produtos junto com a 
gente 

Desenvolver novos 
negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das analise 
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4 ANÁLISES 
 

Este capítulo tem como objetivo descrever os modelos de negócio das empresas 

pesquisadas em suas diversas fases a partir do modelo conceitual, que está baseado em quatro 

blocos: concepção do negócio, criação de valor, configuração de valor e apropriação de valor. 

A análise dessas fases está baseada na narrativa dos entrevistados sobre a concepção inicial do 

negócio e os principais eventos que marcam a trajetória da empresa. A seguir são 

apresentados os processos evolutivos do modelo de negócio de cada empresa, buscando dar 

conta de cada um desses aspectos do modelo conceitual.  

 

4.1 Análise da evolução do modelo de negócio da empresa Cult Cultura 
 

A Cult Cultura é uma empresa de comunicação e cultura que visa divulgar a cultura 
nacional de qualidade por meio de estratégias de marketing e comunicação, com 
foco em redes sociais, formatação de projetos culturais, captação de recursos, 
produção cultural e geração de conteúdo para o mercado cultural, seus sócios são: 
Leonardo Cássio de Almeida Silva, Thais Polimeni (UNIVERSIDADE 
PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014). 
 

A concepção do negócio da empresa Cult Cultura nasceu a partir da identificação da 

ausência de público em eventos culturais de boa qualidade, tendo em vista a vivência da 

empreendedora na área cultural: 

 

Eu sou formada em publicidade e propaganda e sempre trabalhei no mundo 
corporativo, na área de marketing, de comunicação e tal. Só que eu também fiz curso 
de teatro. Então, eu acabei tendo contato com o pessoal da área cultural e eu via que 
tinha muito... muita coisa boa de qualidade, mas sem público. E aí, eu trabalhava 
numa empresa do Grupo Pirelli e eu tenho uma amiga que ela também sempre foi 
(movida) para a área cultural, e a gente falou “ah, a gente podia fazer alguma coisa 
para poder movimentar essa área”, né? (Thais). 

 

Conforme apresentado no Quadro 14, a trajetória desta empresa é marcada por nove 

eventos: a) Criação do Blog 2009; b) Prêmio Top 3; c) Show de Uma Artista que canta 

Vinicius de Moraes; d) Encontrou um professor do Mackenzie em um evento 2010; e) Falta 

de interesse dos clientes em investir em mídia social; f) Percepção do risco assumido; g) 

Experiência adquirida abrindo novas oportunidades de negócio; h) Parceria; i) Consultoria 

externa. Estes eventos em conjunto permitem identificar seis fases do processo empreendedor 

desta empresa: formação, reconhecimento, networking, experimentação, diagnóstico e 

expansão.  
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Quadro 14 - Evolução das dimensões do modelo de negócio ao longo das fases do processo empreendedor - Empresa Cultcultura 
(continua) 

Eventos Criação do Blog 2009 Prêmio Top 3 Show de Uma Artista que canta 
Vinicius de Moraes 

Concepção do negócio Cultura de qualidade sem público Cultura de qualidade sem público Cultura de qualidade sem público 

Criação de Valor 

PV Divulgar eventos culturais via blog Divulgar eventos culturais via blog e 
criação de blog 

Divulgar eventos culturais via blog, 
criação de blog e produção musical 

RC Via blog Via blog Via blog e facebook 
SC Segmentação ampla Segmentação ampla Segmentação ampla 

CN Rede de relacionamento pessoal Rede de relacionamento pessoal e 
publicidade pela premiação do blog 

Rede de relacionamento pessoal e 
publicidade pela premiação do blog e 
Internet 

Configuração de Valor 

AC Atualizar o blog Atualizar o blog Atualizar o blog e publicação em 
mídia social 

PP     Potenciais artistas 

RP Identificar e divulgar potenciais 
eventos culturais 

Identificar e divulgar potenciais 
eventos culturais 

Identificar, produzir e divulgar 
potenciais eventos culturais 

Apropriação de Valor 

C$ Identificação e publicação de 
conteúdo de cultura 

Identificação e publicação de 
conteúdo de cultura 

Identificação, criação e publicação de 
conteúdo de cultura    

R$   Blog de projetos culturais, venda de 
serviço de criação de blog 

Blog de projetos culturais, venda de 
serviço de criação de blog e 
publicação em mídia social 

Fases do Processo Empreendedor Formação Reconhecimento Networking 
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(continuação) 

Eventos Encontrou um professor do 
Mackenzie em um evento 2010 

Falta de interesse dos clientes em 
investir em mídia social Percepção do risco assumido 

Concepção do negócio Cultura de qualidade sem público Divulgação de empresas por meio 
da cultura 

Divulgação de empresas por meio 
da cultura 

Criação de Valor 

PV Divulgar eventos culturais via blog 
e mídia social 

Publicidade para empresa por meio 
de eventos culturais e divulgação da 
cultura via blog e mídia social 

Publicidade para empresa por meio 
de eventos culturais e divulgação da 
cultura via blog e mídia social 

RC Via blog Conquista de cliente Conquista de cliente 
SC Artista desconhecidos Artistas, Empresas e produtoras Empresas e produtoras 

CN 
Rede de relacionamento pessoal, 
Twitter, Facebook, Flicker e 
Istagram 

Rede de relacionamento pessoal, 
Twitter, Facebook, Flicker e 
Istagram 

Rede de relacionamento pessoal, 
Twitter, Facebook, Flicker e 
Istagram 

Configuração de Valor 

AC Atualizar o blog e publicação em 
mídia social 

Atualizar o blog, publicação em 
mídia social e Formatar projeto 
cultura lei Rouanet e Proac 

Atualizar o blog, publicação em 
mídia social e Formatar projeto 
cultural lei Rouanet e Proac 

PP Potenciais artistas Design Design 

RP Identificar, produzir e divulgar 
potenciais eventos culturais 

Identificar, divulgar potenciais 
eventos culturais 

Identificar, divulgar e potenciais 
eventos culturais 

Apropriação de Valor 

C$ Identificação e publicação de 
conteúdo de cultura 

Identificação e publicação de 
conteúdo de cultura e elaboração de 
projeto de cultura de terceiros 

Identificação e publicação de 
conteúdo de cultura e elaboração de 
projeto de cultura  

R$ 
Blog de projetos culturais, venda de 
espaço na divulgação de eventos 
culturais 

Blog de projetos culturais, venda de 
espaço na divulgação de eventos 
culturais e pagamentos por formatação 
de projeto cultural 

Blog de projetos culturais, venda de 
espaço na divulgação de eventos 
culturais e pagamentos por formatação 
de projeto cultural 

Fases do Processo Empreendedor Networking Experimentação Diagnóstico 
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(conclusão) 

Eventos 
Experiência adquirida abrindo novas 
oportunidades de negócio 

Parceria Consultoria externa 

Concepção do negócio 
Divulgação de empresas por meio da 
cultura 

Divulgação de empresas por meio da 
cultura 

Divulgação de empresas por meio da 
cultura 

Criação de Valor 

PV 

Publicidade para empresa por meio de 
eventos culturais e esportivos e 
divulgação da cultura via blog e mídia 
social 

Publicidade para empresa por meio de 
eventos culturais e esportivos e 
divulgação da cultura via blog e mídia 
social e capacitação 

Publicidade para empresa por meio de 
eventos culturais e esportivos e 
capacitação 

RC Conquista de cliente Conquista de cliente Conquista de cliente 

SC Empresas e produtoras Empresas e produtoras Empresas e produtoras 

CN 
Rede de relacionamento pessoal, 
Twitter, Facebook, Flicker e Istagram 

Rede de relacionamento pessoal, 
Twitter, Facebook, Flicker e Istagram 

Rede de relacionamento pessoal, Blog, 
Twitter, Facebook, Flicker e Istagram 

Configuração de Valor 

AC 
Atualizar o blog, publicação em mídia 
social e Formatar projeto cultura lei 
Rouanet e Proac e esportivo 

Atualizar o blog, publicação em mídia 
social e Formatar projeto cultural  lei 
Rouanet e Proac e esportivo e 
consultorias/cursos 

Atualizar o blog, publicação em mídia 
social e Formatar projeto cultura lei 
Rouanet e Proac e esportivo e 
consultorias/cursos 

PP Design Design e museus Design e museus 

RP 
Identificar, divulgar  e potenciais 
eventos culturais 

Identificar, divulgar e potenciais eventos 
culturais 

Identificar, divulgar epotenciais eventos 
culturais 

Apropriação de Valor 

C$ 
Identificação e publicação de conteúdo 
de cultura e elaboração de projeto de 
cultura e esportivo 

Identificação e publicação de conteúdo 
de cultura e elaboração de projeto de 
cultura e esportivo 

Identificação e publicação de conteúdo 
de cultura e elaboração de projeto de 
cultura e esportivo  

R$ 

Blog de projetos culturais, venda de 
espaço na divulgação de eventos 
culturais e pagamentos por formatação 
de projeto cultural e esportivo 

Blog de projetos culturais, venda de 
espaço na divulgação de eventos 
culturais e pagamentos por formatação 
de projeto cultural e esportivo e cursos e 
consultoria 

Blog de projetos culturais, venda de 
espaço na divulgação de eventos 
culturais e pagamentos por formatação 
de projeto cultural e esportivo e cursos e 
consultoria 

Fases do Processo Empreendedor Expansão Networking Diagnóstico 

Nota: Os trechos em cinza correspondem às dimensões do modelo de negócio que sofreram alterações em cada fase 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas 
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O evento inicial, que marcou a fase de formação desta empresa, foi a criação de um 

blog e teve como objetivo publicar eventos culturais que fugiam ao circuito comercial: “E aí 

algumas sugestões foram dadas, até que a gente pensou assim, “ah, vamos fazer um blog em 

que a gente possa divulgar esse... esses eventos que a gente acha bem bacana, que fujam ao 

circuito comercial” (Thais). 

A partir deste evento identifica-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: divulgação de 

eventos culturais via blog; b) relacionamento com cliente: blog; c) segmentação de clientes: 

ampla; d) canal: rede de relacionamento pessoal. Do ponto de vista da configuração do valor, 

a empresa tem como atividade-chave atualizar o blog e seu recurso principal é identificar e 

divulgar potenciais eventos culturais, não tendo indicações de parcerias-chave neste 

momento. Em relação à apropriação do valor, é identificado nesta fase uma estrutura de custo 

da empresa relativa à identificação e publicação de conteúdo de cultura, não sendo 

identificado nesta fase fonte de receitas. 

O segundo evento na trajetória da empresa marcou a fase de reconhecimento da 

empresa, foi a premiação do blog com o prêmio Top 3, evento que surpreende os 

empreendedores e, a partir disso, ampliam-se as possibilidades de negócios da empresa: 

 

E aí, depois de seis meses, que o meu amigo começou a atualizar e um ano que a 
gente tem o blog, a gente ganhou o Top 3 do prêmio Top Blog, na verdade, foi uma 
surpresa para a gente, que a gente não esperava. [...] E aí eu... digo, esse Top Blog e 
aconteceu tudo ao mesmo tempo. (Thais). 
 

A partir deste evento nota-se que a empresa inicia efetivamente a configuração do seu 

modelo de negócio, notadamente a partir da apropriação do valor, pois de um hobby a 

experiência começa a virar negócio. Essa receita surge a partir da demanda de um cliente para 

a criação de um blog que divulgasse seus eventos. Neste momento, adiciona-se uma nova 

atividade na configuração do valor, que é a criação de blog para clientes, aspecto adicional na 

proposta de valor da empresa: 

 

Aí uma produtora de animação entrou em contato com a gente, que ela viu o nosso 
blog e achou interessante e falou, “ah, será que vocês não querem fazer o conteúdo 
do nosso blog?", tipo “ah, beleza”. Eu trabalhava já em outra empresa, não 
trabalhava na Pirelli, mas em outra empresa, o meu sócio também trabalhava, “ah, é 
um hobby, a gente tira uma grana aí, uma experiência legal” (Thais). 
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O evento que marcou a fase de networking foi o show de uma artista que canta 

Vinicius de Moraes, evento que a empresa tem a oportunidade de desenvolver novas 

capacidades e amplia seu escopo de atuação: 

 

Aí eu fui ao show de uma cantora que cantava Vinicius de Moraes e aí eu vi um 
show muito interessante, sabe? Que não tinha muita gente, falei “não, mas isso tem 
que ser divulgado”. Aí eu mandei um e-mail para ela, parabenizando-a e aí ela falou 
que precisava de uma produtora e perguntou se a gente estava interessado. Falei 
“nossa”, mas nem ((acha graça)) pensei, nem tenho conhecimento de produção 
musical. Produção de teatro, até tinha um pouco, mas produção musical, não. 
(Thais). 
 

A partir deste evento observa-se que a empresa amplia a sua atuação e inicia a 

atividade de produção musical e a divulgação desses eventos por meio de mídia social, 

aspectos que modifica o bloco de criação de valor. Nota-se também que, neste momento, a 

empresa realiza parceria com potenciais artistas e adiciona a atividade de produção musical e 

publicação no facebook no desenvolvimento de sua atividade, alterando a configuração de 

valor da empresa:  

 

Ninguém utilizava muito mídia social para... para divulgar para marketing assim. 
Então, quando a gente comentou isso com ela, ela adorou. “‘Nossa!’ que incrível, 
vamos trabalhar junto”. E a gente começou a divulgar o trabalho dela por mídia 
social, e também fazer a produção dos shows (Thais). 

 

Ainda este evento adiciona uma nova fonte de receita à empresa, ampliando a estrutura 

de custo: “[forma de precificar] E, em mídia social, é de acordo com o número de mídias que 

a gente tem que atualizar e o número (posts) que a empresa precisa ou que ela quer.” (Thais). 

O quarto evento, que foi encontrar com um professor do Mackenzie em um evento de 

internet, marcou a reincidência na fase de networking, momento que a empreendedora toma 

conhecimento da incubadora do Mackenzie e decide fazer parte do projeto e seguir em frente 

com a empresa, acreditando que esta oportunidade tinha grande potencial e valeria a pena 

assumir o risco de deixar seu emprego e dedicar-se tempo integral no novo empreendimento: 

 

Aí eu fui  a um evento de internet, no (Youpix), e encontrei um professor do 
Mackenzie, (do terceiro / apelido da pessoa: “PC”), que me deu aula. Tudo isso que 
estava acontecendo, ele falou “ah, por que é que você não entrou na incubadora do 
Mackenzie?", falei “ah, nem sabia que existia”, ele “não, ele está lá, eles dão apoio e 
tal para empresas que estão começando”, falei “‘Nossa!’ que bacana”. E aí eu entrei, 
falei com o Leo, que o Leo também já tinha feito TCC comigo, tal. E “ah, vamos 
tentar”, e a gente entrou lá com uma proposta de fomento de uma empresa de 
marketing cultural. [...] Então, em 2010 a gente começou com a empresa lá, na 
incubadora do Mackenzie. Eles nunca tinham pensado, aconteceu muito 
naturalmente tudo. E eu já estava querendo sair de onde eu trabalhava, eu tinha 
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conseguido guardar uma grana e tal, falei “ah, eu acho que é uma oportunidade legal 
para... para arriscar, investir em alguma coisa que eu acredito”. Aí eu saí do 
emprego, no final de 2009, em 2010 a gente começou com a Cultcultura Marketing 
Cultural (Thais). 

 

A partir deste evento identifica-se que a empresa abdica da produção de artistas e foca 

na divulgação de artistas, amplia seu canal de comunicação por meio do Twitter, Facebook, 

Flicker e Istagram, gerando novas mudanças na criação de valor da empresa: “[...] a gente 

oferecia estratégia de marketing e comunicação para projetos culturais [...] a gente tem o blog, 

o Twitter, o Facebook, Flicker e Istagram.” (Thais). 

Neste momento a empresa mantém inalterada a configuração de valor, diferentemente 

do bloco de apropriação do valor que, na dimensão fonte de receita, não conta mais com 

pagamentos por criação de blog e sua estrutura de custo é onerada com o pagamento de 

pessoal: “[...] folha de pagamentos. É porque é o que a gente trabalha, é o nosso conhecimento 

e a nossa criatividade. Se não tiver pessoa, não tem o produto, ou não tenho o serviço.” 

(Thais). 

O quinto evento, que é falta de interesse dos clientes em investir em mídia social, 

marca a fase de experimentação, aspecto constatado pela empreendedora ao colocar o plano 

de negócio da empresa em ação e verificar a não adesão dos clientes: 

 

A gente começou trabalhando com marketing digital. Mas a gente percebeu que 
como era muito novo, se as empresas que tinham dinheiro não investiam tanto, 
artista muito menos, que artista não tem uma verba assim, para investir, sei lá, já é 
difícil. Se eles não podem investir, da folha, também não vão poder investir em 
mídia social. A mídia social, apesar de não ter um custo, por exemplo, agora o que 
mudou um pouco, mas no início, o Facebook, eles divulgavam era basicamente para 
o nosso tempo. (Thais). 
 

Esta fase aponta para uma alteração no bloco concepção do negócio, fato constatado 

na mudança de direção da empresa, que foca suas ações não mais nos artistas sem públicos, 

mas nas empresas que gostariam de ter sua marca associada a projetos culturais, utilizando-se 

deste meio para ter publicidade: 

 

[...] Então, a gente começou a ir por outras áreas. Como eu trabalhava no mundo 
corporativo, e o meu sócio também, a gente tem muitos amigos que trabalham em 
empresa, a gente começou a trabalhar com captação de patrocínio, de lei de 
incentivo à cultura, Lei Rouanet e PROAC. E aí nós viemos até as empresas e 
vendíamos os projetos culturais. E foi isso que, no começo, deu um caixa bacana 
para a gente (Thais). 
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Nesta fase a empresa modifica oito dimensões do seu modelo de negócio e a partir 

deste evento identifica-se os seguintes aspectos do processo de criação de valor, conforme as 

quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor; b) realizar a publicidade de empresa 

por meio de eventos culturais e divulgação da cultura via blog e mídia social; c) 

relacionamento com cliente: conquista de cliente; d) segmentação de clientes: artistas 

desconhecidos, produtoras e empresa; e e) canal: rede de relacionamento pessoal, Twitter, 

Facebook, Flicker e Istagram:  

 

A gente tem dois tipos de clientes. Empresas que vão procurar projetos ou que vão 
procurar consultorias para fazer estratégia de marketing cultural delas, e os 
produtores que vão para a gente para fazer os projetos para vender para as empresas 
[...] nós viemos até as empresas e vendíamos os projetos culturais. E foi isso que no 
começo deu um caixa bacana para a gente (Thais). 

 

Ainda nesta fase a configuração de valor da empresa conta com: a) atividade-chave: 

atualizar o blog, publicação em mídia social e formatar projeto cultural Lei Rouanet e Proac; 

b) recurso principal: Identificar, divulgar potenciais eventos culturais; e c) parcerias-chave 

ocorrem por meio de Design: “[...] o design é um serviço que a gente continua terceirizando 

até hoje. É design de projetos, design de peças publicitárias, isso a gente continua. Mas, só. O 

resto é tudo a gente é quem faz.” (Thais). 

Nesta fase a apropriação de valor é identificada: a) estrutura de custo: identificação e 

publicação de conteúdo de cultura e elaboração de projeto de cultura de terceiros; e b) fontes 

de receitas: Blog de projetos culturais, venda de espaço na divulgação de eventos culturais e 

pagamentos por formatação de projeto cultural de terceiros: “ [...] captação de patrocínio para 

projetos que não eram nossos, que eram projetos de terceiros. [...] Projeto cultural é 

porcentagem do orçamento com o mínimo.” (Thais). 

A fase de diagnóstico na trajetória da empresa marca o evento, a percepção do risco 

assumido, momento em que os empreendedores começam a avaliar os riscos assumidos e 

tomar decisões para minimizá-los, tendo em vista a manutenção da credibilidade adquirida até 

aquele momento: 

 

Só que aí também, no decorrer da empresa, a gente percebeu que, trabalhar com 
isso, é um pouco arriscado porque a gente vende projeto dos outros. Então, a gente 
não sabe se os outros iam conseguir entregar o que a gente vendeu. E acaba 
queimando, assim, o nome da gente. E a gente preferiu não trabalhar com eles, a 
gente resolveu trabalhar com captação de projetos próprios. Aí, como a gente 
trabalhava com leis de incentivo, então, e a gente sabia formatar projetos, aí a gente 
começou a vender esses serviços de formatação de projetos para lei de incentivo à 
cultura e edital e isso a gente continua até hoje. (Thais). 
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A partir deste sexto evento nota-se uma pequena alteração realizada pela empresa na 

dimensão seguimento de cliente, delimitando seu atendimento a produtoras de eventos e 

empresa. Essa alteração indica a preocupação que a empresa começa a adquirir com relação a 

sua marca, por entender que o mercado reconhece a proposta de valor por meio dos excelentes 

produtos e serviços oferecidos.  

A fase de expansão foi marcada na trajetória da empresa no sétimo evento, após 

experiência adquirida, novas oportunidades de negócio surgem, instante que os 

empreendedores identificam novas possibilidades de negócios que estariam relacionados com 

as atividades que a empresa já desenvolvia, necessitando apenas de alguns ajustes: 

 

E aí, como a gente tem experiência em projetos culturais, surgiu a oportunidade de ir 
para projetos esportivos, que existe a Lei do Esporte e pouquíssimas trabalham, 
porque tem algumas diferenças entre os dois projetos. A Lei do Esporte é muito 
mais rígida. E então a gente começou a trabalhar com a lei dos esportes, nós 
conseguimos aprovar uns dez projetos. (Thais). 

 

Nesta fase a empresa amplia seu escopo de atuação, oferecendo a partir da sua 

proposta de valor a divulgação de empresas por meio do esporte, ampliando a dimensão 

atividade-chave com a formatação de projeto esportivo, ampliando sua estrutura de custo e 

adicionando a dimensão fonte de receita ao contar com esta nova atividade.  

O evento uma parceria com a secretaria da cultura marcou a trajetória da empresa a 

reincidência na fase networking, a partir desse momento, os empreendedores iniciaram uma 

nova atividade, a de ministrar cursos e realizar consultorias. 

 

A gente tem uma parceria com o SISEM, que é da Secretaria da Cultura, que é parte 
de museus. Então a gente dá curso de gestão cultural, gestão de mídias sociais, 
direito autorais, e a gente percebeu que é um campo bem legal assim, continuar 
nisso. E ultimamente tem surgido uma demanda para a gente dar consultoria para 
grupos de teatro e pessoas que querem trabalhar com projetos culturais. (Thais). 

 

Nesta fase a empresa inicia uma nova etapa ao ampliar seu portifólio e agregar mais 

essa oferta a sua proposta de valor, realidade proporcionada pela ampliação na dimensão 

parceria-chave, que desenvolve um relacionamento com museus para ministrar cursos, 

adicionado outra receita a empresa:”[...] em curso a gente tenha um valor específico que é o 

que a gente trabalha com SISEM, a secretaria de cultura. Em consultoria, a gente, como a 

gente está começando, é um valor fixo também por um período de 10 horas.” (Thais).  
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O evento uma consultoria externa marcou a trajetória da empresa a partir da 

reincidência na fase diagnóstico, momento em que os empreendedores percebem que 

deveriam realizar mudanças importantes no negócio com uma definição clara do que a 

empresa ofereceria ao mercado. 

 

[...] a gente recebeu uma consultoria da turma da GV. E eles falaram uma coisa que 
despertou a gente assim, a gente deu uma mudada na estratégia. Como a gente 
começou com o blog, a gente continuou com o blog até agora. Então, a gente não 
queria desvincular a empresa do blog, desvincular essa característica de social, de 
‘social media’ e tal. Só que eles falaram assim, que, quando alguém que é cliente, 
que é um possível cliente, vai entrar no site da empresa e vê um blog, acha estranho. 
Fala, “não, mas é um blog ou é empresa?”, e quando algum blogueiro, alguém... 
blogueiro não, mas alguém que vai ler o blog e percebe que é uma empresa, 
“‘Nossa!’, mas é uma empresa? Mas é um blog?”, então fica muito confusão. Eles 
falaram, “ó! Separem o site. Coloquem o site da empresa e o blog. Daí vocês até vão 
conseguir monetizar melhor o blog com anúncios e tal”. Bacana. (Thais). 

 

A partir deste evento identifica-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) Publicidade para empresa por meio 

de eventos culturais e esportivos e capacitação; b) relacionamento com cliente: conquista de 

cliente; c) segmentação de clientes: produtoras e empresas; e d) canal: Rede de 

relacionamento pessoal, Blog, Twitter, Facebook, Flicker e Istagram.  

O processo de configuração de valor neste momento passa por processo de 

refinamento, e o empreendedores realizam definições e adotam mudanças para atender à nova 

realidade do negócio: 

 

Agora Cultcultura é nossa plataforma digital de eventos culturais, que a gente tem o 
blog, o Twitter, o Facebook, Flicker e Istagram. E a empresa, que é a empresa que 
trabalha, a gente focou, a gente tirou várias coisas que a gente trabalhava. A gente 
focou nas coisas que a gente acreditava e no que gerava um retorno bacana para a 
gente, que foi em cursos, consultoria, mídia social e projetos culturais e esportivos. 
E o nome da empresa que vai englobar tudo isso, todos esses serviços, e o blog, que 
é esse projeto, é Carbono 60. (Thais). 

 

Quanto ao processo de apropriação de valor, a empresa continua aprimorando seus 

processos para atender o cliente no que ele realmente necessita, aumentando a credibilidade 

da empresa com os clientes: 

 

Não, a gente tem agora focado mais, assim. Antigamente a gente ia diretamente para 
captação de patrocínio. Hoje em dia a gente vai para o marketing entender o que o 
marketing quer, e a gente vê se eles precisam mesmo só de um projeto cultural, 
aprovado pela lei de incentivo, ou se eles precisam que a gente formate um projeto 
para eles, ou se eles precisam de uma consultoria para ver o que é melhor para a 
empresa. (Thais). 
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4.2 Análise da evolução do modelo de negócio da empresa Domum 

 

A Domum Arquitetura é uma empresa atuante no ramo da construção civil, que tem 
como objetivo principal atender uma parcela da população em ascensão nos últimos 
anos: a classe C. Composta por três sócios formados na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade. A empresa tem como missão realizar projetos 
contemporâneos aliados a tecnologias sustentáveis, reaproveitamento de materiais e 
técnicas construtivas alternativas para reduzir os custos de obra. Seus serviços 
incluem todas as etapas de projeto, desde o estudo preliminar até o projeto 
executivo, incluindo os projetos complementares de hidráulica, elétrica e estrutura; e 
também o gerenciamento da construção, que envolve a elaboração do cronograma e 
do orçamento, a contratação da mão-de-obra, a logística dos materiais, e a 
fiscalização da construção em todas as suas fases. Sócios: Rafael Meyer, Emerson 
Hiakuna, BongKang. (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014).  

 

A empresa Domum iniciou suas atividades a partir da identificação de demandas 

existentes em eventos temporários. Esta oportunidade dá origem à concepção do negócio, 

tendo em vista os conhecimentos técnicos adquiridos ao concluir a graduação em arquitetura: 

 

[...] inicialmente, nossa empresa, a gente pensou em atender o mercado de eventos 
temporários aqui em São Paulo, como exposições que ocorre em 3 a cada semana, 
por aí. E é um mercado muito grande assim, ponto e vírgula dentro da arquitetura da 
construção, e a gente foi mais mesmo pela demanda que existe. Só que não era algo 
que a gente ia se sentir assim, satisfeito, fazendo, e também não era uma coisa 
inovadora. [...] Era dos stands. Era pegar esse nicho de mercado, porque o primeiro a 
gente tinha vontade de empreender por conta própria, e a gente estava saindo da 
faculdade e a gente queria, a gente precisava de recursos. Nunca foi o nosso plano 
inicial continuar com um stand para o resto da vida da empresa. A gente sempre teve 
a ideia de mudar, a gente só queria primeiro ter os recursos, para mudar depois. 
(Rafael). 

 

Conforme apresentado no Quadro 15, a trajetória da empresa é marcada por oito 

eventos: a) vontade de empreender; b) aumento de edificações construídas em São Paulo; c) 

consultoria especializada; d) necessidade de ter cliente; e) publicidade em sites por clientes 

satisfeitos; f) modificação na execução do projeto; g) parcerias abrindo novos segmentos de 

mercado; e h) melhor apresentação do projeto. Estes eventos em conjunto permitem 

identificar seis fases do processo empreendedor desta empresa: formação, diagnóstico, 

reconhecimento, expansão, networking e experimentação. 

O evento a vontade de empreender marcou a fase de formação da empresa, que teria o 

objetivo de criar uma empresa para atender empresas que participariam de feiras e eventos 

que necessitariam de um projeto de stand para divulgação de sua marca e produtos: “A gente 

ia ser mais uma empresa de arquitetura prestando serviço para empresas que precisam de 

stands em eventos, exposições e feiras.” (Rafael). 
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Quadro 15 - Evolução das dimensões do modelo de negócio ao longo das fases do processo empreendedor - Empresa Domum 
(continua) 

Eventos Vontade de empreender 
Aumento de edificações 
construídas em São Paulo 

Consultoria especializada Necessidade de ter cliente 

Concepção do negócio 
Demandas existentes em 

eventos temporários 
Projeto de péssima 
qualidade para classe C 

Projeto de péssima qualidade para 
classe C 

Projeto de péssima qualidade para 
classe C 

Criação de Valor 

PV Projetar stand 
Projetar stand e 
edificações 

Projetar edificações com um design 
inovador 

Projetar edificações com um design 
inovador a baixo custo 

RC Aquisição de cliente Aquisição de cliente Aquisição de cliente e personalização Aquisição de cliente, personalização 

SC Feiras e eventos 
Feiras e eventos, pessoa 
física classe C 

Pessoa física classe C Pessoa física classe C 

CN Indicação Indicação 
Indicação, prospecção em sites de 
serviço de construção e facebook 

Indicação, prospecção em sites de 
serviço de construção e facebook 

Configuração de Valor 

AC 
Elaborar de projeto de 
stand 

Elaborar projeto de stand e 
imóveis residenciais 

Elaborar projeto de imóveis 
residenciais 

Elaborar projeto de imóveis 
residenciais a baixo custo 

PP     Calculo estrutural Calculo estrutural 

RP 
Desenvolvedor projeto de 
stand 

Desenvolvedor de projeto 
de stand e imóveis 
residenciais 

Desenvolvedor de projeto de imóveis 
residenciais 

Desenvolvedor de projeto de 
imóveis residenciais 

Apropriação de Valor 

C$ 
Desenvolvimento de 
projeto de stand  

Desenvolvimento de 
projeto de stand 

Desenvolvimento de projeto de 
imóveis residenciais 

Desenvolvimento de projeto de 
imóveis residenciais 

R$ 
Pagamento por projeto 
stand 

Pagamento por projeto de 
stand 

Pagamento por projeto de imóveis 
residenciais 

Pagamento por projeto de imóveis 
residenciais 

Fases do Processo Empreendedor Formação Diagnóstico Diagnostico Diagnóstico 
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(conclusão) 

Eventos 
Publicidade em sites por clientes 
satisfeitos 

Modificação na execução do 
projeto 

Parcerias abrindo novos 
segmentos de mercado 

Melhor apresentação do projeto 

Concepção do negócio 
Projeto de péssima qualidade 
paraclasse C 

Projeto de péssima qualidade 
para classe C 

Projeto de péssima qualidade 
para classe C 

Projeto de péssima qualidade 
para classe C 

Criação de Valor 

PV 
Projetar edificações com um 
design inovador 

Projetar e construir edificações 
com um design inovador  

Projetar, construir e reformar 
edificações com um design 
inovador 

Projeto, construção e reformas de 
edificações com um design 
inovador 

RC 
Aquisição de cliente, 
personalização 

Aquisição de cliente e 
personalização 

Aquisição de cliente e 
personalização 

Aquisição de cliente e 
personalização 

SC Pessoa física classe C Pessoa física Pessoa físicae pessoa jurídica Pessoa física pessoa jurídica 

CN 

Indicação, prospecção em sites 
de serviço de construção, 
depoimento em sites de 
construção e facebook 

Indicação, prospecção em sites de 
serviço de construção, 
depoimento em sites de 
construção e facebook 

Indicação, prospecção em sites de 
serviço de construção, 
depoimento em sites de 
construção e facebook 

Indicação, prospecção em sites de 
serviço de construção, 
depoimento em sites de 
construção e facebook 

Configuração de 
Valor 

AC 
Elaborar projeto de imóveis 
residenciais 

Elaborar projeto e construir 
imóveis residenciais 

Elaborar projeto e construir 
imóveis residenciais e reformar 
imóveis comerciais 

Elaboração de projeto e 
construção deimóveis 
residenciais  e reforma de 
imóveis comerciais 

PP Calculo estrutural Calculo estrutural 
Calculo estrutural, empresas de 
cabeamentos de internet, telefone 
e câmeras 

Calculo estrutural, empresas de 
cabeamentos de internet, telefone 
e câmeras 

RP 
Desenvolvedor de projeto de 
imóveis residenciais 

Desenvolvedor de projeto e 
construtor de imóveis residenciais 

Desenvolvedor de projeto e 
construtor imóveis residenciais e 
comerciais 

Software 3D, Desenvolvedor de 
projeto e construtor de imóveis 
residenciais e comerciais 

Apropriação de 
Valor 

C$ 
Desenvolvimento de projeto 
imóveis residenciais 

Desenvolvimento de projeto e 
construção de imóveis 
residenciais 

Desenvolvimento de projeto 
reforma e construção imóveis 
residenciais e comerciais 

Desenvolvimento, reforma e 
construção de projeto imóveis 
residenciais e comerciais 

R$ 
Pagamento por projeto de 
imóveis residenciais 

Pagamento por projeto e 
construção de imóveis 
residenciais  

pagamento por projeto, reformas 
e construção de imóveis 
residenciais e comerciais 

pagamento por projeto, reformas 
e construção de imóveis 
residenciais e comerciais 

Fases do Processo 
Empreendedor 

Reconhecimento Expansão Networking Experimentação 

Nota: Os trechos em cinza correspondem às dimensões do modelo de negócio que sofreram alterações em cada fase 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas
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A partir deste evento identificam-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: realização de 

projeto de stand; b) relacionamento com cliente: aquisição de cliente; c) segmentação de 

clientes: empresas que necessitam de stand em feiras e eventos; e d) canal: indicações. Do 

ponto de vista da configuração, a empresa tem como atividade-chave  a elaboração de projeto 

de stand e seu recurso principal são os desenvolvedores de projeto de stand, não tendo 

indicações de parcerias-chave neste momento. Em relação à apropriação de valor, é 

identificada nesta fase uma estrutura de custo relativa ao desenvolvimento de projeto de stand 

e sua fonte de receita é o pagamento por projetos de stand. 

A empresa Domum, após o inicio de suas atividades explorando a elaboração de 

projeto de stand para feiras e eventos, identifica que as construções destinadas a classe C têm 

projetos ruins, e está oportunidade dá origem a concepção de um novo negócio. O evento a 

identificação do aumento de edificações construídas em São Paulo para classe C marcou a 

trajetória da empresa na fase de diagnóstico, fase que abre as portas para empresa 

desenvolver outro mercado: 

 

[...] Justamente por que a classe 'C'? Porque quando a gente começou teve esse 
boom de construção aqui em São Paulo, e a gente viu que muitos imóveis 
construídos para a classe 'C' eram muito precários. Tanto em questão de projeto 
quanto em questão da construção em si, e a gente percebeu que a gente podia fazer, 
com esses mesmos recursos fazer um projeto melhor. (Rafael). 

 

A partir deste evento nota-se que a empresa muda de direção e começa a realizar a 

transição do negócio a partir de alterações nas dimensões do modelo de negócio, alterando a 

proposta de valor, ao oferecer nesta fase projetos de identificações, amplia o segmento de 

mercado para atender pessoas físicas da classe C. 

O terceiro evento, uma consultoria especializada, marcou a reincidência da empresa na 

fase de diagnóstico, momento que se decide para com atual atividade e inicial uma 

completamente diferente do que se fazia anteriormente: 

 

[...] Mas conversando aqui com o pessoal da incubadora, elaborando o plano de 
negócios, a gente viu que era viável, a gente, já no surgimento da empresa, um 
pouco depois do surgimento da empresa, a gente mudar isso, esse foco. […] E 
depois a ideia foi evoluindo para ''não, vamos abandonar a partir de stand vamos 
focar só na construção'', mas daí a gente precisava de algo diferente nessa parte de 
construção, que a gente não vê em São Paulo, não vê no mercado, que é justamente 
essa ideia de agregar o design inovador, mantendo o custo da construção com o 
custo baixo. E foi assim que a gente mudou de ideia. Primeiro a gente partiu do 
stand para a construção, e da construção a gente agregou essa... a gente teve essa 
ideia de tentar fazer um design. (Rafael). 
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Nesta fase, a empresa alterou as nove dimensões do modelo de negócio, e a partir 

destas alterações identifica-se os seguintes aspectos do processo de criação de valor, conforme 

as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: realização de projeto de 

edificações com um design inovador; b) relacionamento com cliente: aquisição de cliente e 

personalização; c) segmentação de clientes: pessoas físicas da classe C; e d) canal: indicações, 

prospecção em sites de serviço de construção e facebook:  

 

Então, a gente teve a ideia de tentar utilizar técnicas mais baratas de construção, 
aliadas a um design inovador, um design fora do padrão, fora do comum aqui em 
São Paulo. E assim a gente agregaria valor à construção por meio de um desenho 
sem encarecer a obra. Então, foi daí que a gente começou o negócio, o negócio 
começou com essa ideia. [...] No começo a gente ia atrás dos clientes por meio de 
sites em que o cliente publica o que ele precisa para construir, precisa reformar uma 
residência, para construir alguma coisa, e aí a gente entrava em contato com o 
cliente. [...]A gente, a parte de marketing, a gente, a única coisa que a gente tem é a 
parte no Facebook, a gente, como os clientes ligam para a gente, então o contato 
direto a gente faz uma visita. (Rafael). 

 

Do ponto de vista da configuração, a empresa tem como atividade-chave elaborar 

projeto de imóveis residenciais, seu recurso principal são os desenvolvedores de projeto de 

imóveis residenciais e a parceria-chave com empresa de cálculo estrutural: “[...] a gente tem 

esse parceiro, a gente tem, o nosso engenheiro, ele também trabalha, o que faz os cálculos 

para a gente, ele também trabalha numa construtora.” (Rafael). 

Em relação a apropriação de valor, é identificada nesta fase uma estrutura de custo 

relativa ao desenvolvimento de projeto de imóveis residenciais, e sua fonte de receita é o 

pagamento por projetos de imóveis residenciais. 

O evento a necessidade de ter cliente marcou a trajetória da empresa em reincidir uma 

vez mais na fase de diagnóstico, momento crucial para a empresa que inicia suas atividades é 

conquistar clientes para viabilizar o negócio: 

 

A fundação da empresa, a única preocupação, como a gente estava começando, era 
ter uma carteira de clientes. Então, o valor que a gente criava para o cliente, na 
verdade, era o que ele ia economizar no projeto se contratasse a nossa empresa. 
(Rafael). 
 

Nesta fase a empresa modifica seu modelo de negócio para atender a sua necessidade 

de prospecção, e sua proposta de valor é realização de projeto de edificações com um design 

inovador a baixo custo: “[quanto à concorrência]. No começo a gente superava pelo preço.” 

(Rafael). 
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O evento a publicidade em sites por clientes satisfeitos marcou a trajetória na fase de 

reconhecimento da empresa, momento em que a empresa se vale do ibope gerado por meio 

de depoimentos em sites de busca de trabalhos pelo reconhecimento do cliente na proposta de 

valor oferecida:  

 

Às vezes, em um dos sites que a gente buscava trabalho, as pessoas que foram 
nossos clientes dão depoimentos. Daí, às vezes, ele ligam e falam, ''eu li o 
depoimento tal na sua página, fiquei interessado no serviço'', e outros são indicações. 
Ligam aqui e falam, “olha, o cliente tal me indicou o serviço de vocês” (Rafael). 

 

A partir desta fase a empresa consegue potencializar a configuração de valor, tendo em 

vista o reconhecimento dos clientes da proposta de valor oferecida pela empresa por meio dos 

diversos canais explorados:  

 

No começo a gente superava pelo preço. Mas hoje, como o cliente liga para a gente, 
procurando o nosso serviço, porque conheceu de algum outro, daí eles vão mais por 
indicação e o preço já a gente consegue cobrar um preço maior. E eu acho que é 
outro fator também é, realmente, essa linha que a gente procura buscar, de um 
design mais inovador, só que mantendo os custos da construção baixos. (Rafael). 

 

O evento a modificação na execução do projeto marcou a fase de expansão na 

trajetória da empresa, fase que proporciona a empresa ampliar sua oferta de produto/serviço, 

momento em que a empresa inicia a atividade de construir. 

 

Era só a parte de desenho, de arquitetura, e daí a gente mandava para o cliente. O 
cliente era quem acabava contratando empreiteira para construir, e hoje a gente faz 
projeto e também constrói. […] A gente cuida da obra, que é muito melhor para ter 
um controle do projeto, porque você, às vezes, você passa para um terceiro, e esse 
terceiro acaba modificando o projeto. (Rafael). 

 

Nesta fase a empresa amplia o escopo de atuação e, além de projetar as edificações, a 

empresa passa a realizar a construção, ampliando a proposta de valor, desenvolvendo novas 

parcerias e potencializando a configuração de valor ao introduzir importante receita. Esta 

expansão ocorre, não por acaso, mas pela busca da empresa em especializar-se e em entender 

a real necessidade do cliente: 

 

A gente busca, quando é residência por exemplo, para pessoa física, a obra, o 
acabamento geralmente tem que estar impecável, entendeu? Que é o que é a pessoa 
física mais se preocupa. Às vezes, ela não se preocupa tanto que a obra vai demorar, 
vai alongar um pouco o prazo, então para a pessoa física o que a gente buscar 
atender são os acabamentos, a obra ficar muito bem acabada. (Rafael). 
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O evento parcerias abrindo novos segmentos de mercados marcou a fase networking, 

fase que proporciona a empresa ampliar sua oferta de produto/serviço a outro segmento de 

mercado. 

 

[...] as primeiras pessoas jurídicas que a gente atendeu, vieram por meio de algumas 
parcerias que a gente tem com uma empresa que faz cabeamento de telefone, 
internet e de câmera, e nesse tipo de serviço, às vezes, o cliente deles precisava 
reformar também, ele chamava a gente (Rafael). 

 

Nesta fase a empresa aproveita da estrutura que adquiriu e amplia sua atuação para 

outro segmento de mercado, pessoas jurídicas, incrementando a proposta de valor ao oferecer 

reforma para edificações e para estabelecimentos comerciais por meio de novas parcerias. 

Mais uma vez essa expansão desenvolve-se pela capacidade da empresa em entender as 

necessidades dos clientes:  

 

A gente busca para a pessoa jurídica, o tempo. Às vezes, ele até ignora alguns 
detalhes, que, com acréscimos, acabam ficando bons, mas se estiver funcionando a 
loja, ele prefere a  ficar perdendo tempo com detalhes, com pastilhas, esse tipo de 
coisa  (Rafael). 

 

Do ponto de vista da configuração de valor é excelente, a empresa adiciona outra 

receita, com pequenas alterações na estrutura de custo, potencializando o negócio ainda mais: 

“[...] a parte de obras, geralmente sempre gera bastante receita, mesmo para o cliente físico, 

pessoa física ou pessoa jurídica, mas os maiores fluxos são de pessoas jurídicas.” (Rafael). 

O evento uma melhor apresentação do projeto marcou a trajetória da empresa na fase 

de experimentação, evento que proporcionou a empresa criar maior valor ao apresentar os 

projetos aos seus clientes. 

 

Hoje o valor, os recursos que a gente utiliza são os recursos técnicos da computação 
para criar um desenho interessante e, quando a gente for apresentar o projeto para o 
cliente, ele realmente ver que tem algo ali, diferente do que geralmente... é 
tradicionalmente, diferente. Então, no começo, a gente não usava essas ferramentas 
computacionais assim para apresentar o projeto, que hoje em dia a gente utiliza por 
exemplo um programa de 3-D. (Rafael). 

 

A partir deste evento identifica-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: realização de 

projeto, reformas e construção de edificações com um design inovador; b) relacionamento 

com cliente: aquisição de cliente e personalização; c) segmentação de clientes: pessoas físicas 

e jurídicas; e d) canal: indicações, prospecção em sites de serviço de construção, depoimento 
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em sites de construção e facebook. Do ponto de vista da configuração, a empresa tem como 

atividade-chave a elaboração de projeto e construção de imóveis residenciais e reforma de 

imóveis comerciais, seu recurso principal composto por desenvolvedor de projeto, 

construtor de imóveis residenciais e Software 3D e a parceria-chave ocorre por meio de 

empresa de cálculo estrutural e empresas de cabeamento de internet, telefonia e câmeras. Em 

relação à apropriação de valor, a estrutura de custo conta com o desenvolvimento e 

construção de projeto de imóveis residenciais e reformas de imóveis comerciais e a fonte de 

receita é o pagamento por projetos e construção de imóveis residenciais e reformas de 

imóveis comerciais: “[...] quando ele olha o 3-D, ele entende muito melhor do que os 

desenhos técnicos, como planta, corte e fachada, e a melhor ferramenta que a gente tem para 

mostrar o desenho mesmo do projeto, o design ponto.” (Rafael). 

 
4.3 Análise da evolução do modelo de negócio da empresa Bluefive 

 

Com foco no desenvolvimento e criação de Materiais Didáticos e Paradidáticos 
Virtuais, a BlueFive Tecnologias educacionais une tecnologia, interatividade e 
conhecimento, aproximando o conteúdo às novas tecnologias, mantendo assim os 
alunos motivados e conectados. 
[...] 
Com experiência no mercado de criação, comunicação e educação, seus sócios, 
Márcio Rafael Costa Cruze Leonardo Fontolan, desenvolvem produtos e serviços 
pioneiros no Brasil, criando assim, não apenas novos materiais, mas sim tendências 
que tornam a BlueFive referência no ensino por meio da tecnologia, interatividade e 
conhecimento, seus sócios são (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE, 2014).  

 

Conforme apresentado no Quadro 16, a trajetória da empresa é marcada por nove 

eventos: a) associar-se a um amigo; b) percepção do negócio; c) mudança de tecnologia; d) 

operacionalização do negócio; e) entender o mercado; f) delimitações do negócio; g) busca 

por parceiros; h) divulgação em rede social; e i) lançamento de novos produtos. Estes eventos 

em conjunto permitem identificar sete fases do processo empreendedor desta empresa: 

formação, diagnóstico, monitoramento, experimentação, networking, reconhecimento e 

expansão. 

O evento associar-se a um amigo marcou a trajetória da empresa na fase formação, 

que teria o objetivo de criar uma empresa para atender a demandas por materiais didáticos 

virtuais interativos. Conforme consta no site da empresa e na fala dos entrevistados, a 

BlueFive surgiu a partir da união de um designer gráfico digital e um professor curioso e 

criativo com conhecimento e experiência na área educacional: 
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Eu já tinha outro projeto de empreendedorismo que já trabalhava com essa questão 
do material didático, mas o material didático mais analógico, ver pegar em mãos, 
mexer, jogos, kits, e paralelamente a isso começou a ter demandas para materiais 
especificamente virtuais, de conteúdo virtual interativo. E aí que foi que junto com 
um amigo de infância que eu tinha que estava livre no mercado, que tinha saído de 
uma agência de publicidade, ele é programador, sentei e conversei com ele, falei, ''eu 
acho que tem uma oportunidade bacana para a gente trabalhar''. Então foi 
propriamente o mercado que me trouxe a oportunidade. Não fui eu que vislumbrei 
isso, nada disso. foi uma  necessidade  que alguns clientes que eu já atendia já  
tinham, e que eu vi como uma possibilidade. Daí, o meu sócio abraçou a causa. A 
gente acabou pegando um cliente razoavelmente  bom no começo, e aí foi só efeito 
cascata outro,  puxa um, puxa outro, e a BlueFive está aí até hoje (Márcio). 

 

A partir deste evento identificam-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: desenvolver 

conteúdos interativos virtuais; b) relacionamento com cliente: personalizado; c) segmentação 

de clientes: escolas do fundamental 1, fundamental 2 e idiomas; e d) canal: redes sociais: 

“Redes sociais do próprio site, anúncio... e o que mais? Nosso foco principal, o nosso 

caminho principal é na internet.” (Márcio). 

Do ponto de vista da configuração do valor, a empresa Bluefive tem como atividade-

chave desenvolver conteúdos interativos virtuais e seu recurso principal é tecnológico e a 

parceria-chave está na aquisição de tecnologia: Em relação à apropriação de valor é 

identificada nesta fase uma estrutura de custo, a elaboração de conteúdo interativos virtuais, 

e sua fonte de receita é o pagamento por desenvolvimento de conteúdo interativos virtuais e 

direito autoral: “Prestação de serviço e também, depois com o tempo, a relação dos direitos 

autorais. Uma depende da outra, primeiro a prestação, para depois ter a relação de direitos 

autorais.” (Márcio). 

O segundo evento, a percepção do negócio, marcou a fase de diagnóstico, neste 

momento a empresa começa a identificar como a empresa é reconhecida pelo cliente. 

 

A gente achou que a tecnologia ia ser o nosso diferencial, e na verdade, não é. Na 
verdade, é o material humano que cria aquela tecnologia, que cria aquele conteúdo. 
Essa foi uma sacada que a gente demorou para ter, mas quando a gente percebeu que 
era um diferencial com relação às editoras, em relação a todo mundo, que todo 
mundo poderia abraçar o que a gente desenvolve,  utilizar o que a gente desenvolve. 
Então, a gente percebeu que o valor mesmo agregado é o material humano. 
(Márcio). 
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Quadro 16 - Evolução das dimensões do modelo de negócio ao longo das fases do processo empreendedor - Empresa Bluefive 
(continua) 

Eventos Associar-se a um amigo  Percepção do negócio Mudança de tecnologia 

Concepção do negócio Materiais didáticos virtuais  Materiais didáticos virtuais Materiais didáticos virtuais 

Criação de Valor 

PV Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

RC Personalizado Personalizado Personalizado 

SC fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

CN Rede social Rede social Rede social 

Configuração de Valor 

AC Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

PP Aquisição de tecnologia Aquisição de tecnologia aquisição de tecnologia 

RP Tecnológico Tecnológico e desenvolvedores Nova tecnológia e desenvolvedores 

Apropriação de Valor 

C$ Conteúdo interativos virtuais Conteúdo interativos virtuais Conteúdos interativos virtuais 

R$ 
Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e direito 
autoral  

Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e direito 
autoral  

Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e direito 
autoral  

Fases do Processo Empreendedor Formação Diagnóstico Monitoramento 
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(continuação) 

Eventos operacionalização do negócio Entender o mercado Delimitações do negócio 

Concepção do negócio Materiais didáticos virtuais  Materiais didáticos virtuais Materiais didáticos virtuais 

Criação de Valor 

PV Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais para escola de idiomas 

A tecnologia aproximando alunos e 
ensino por meio de conteúdos 
interativos virtuais 

RC Personalizado Personalizado Personalizado 

SC Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

CN Rede social, feiras, publicidade em 
revistas e prospecção direta 

Rede social, feiras, publicidade em 
revistas e prospecção direta 

Rede social, feiras, publicidade em 
revistas e prospecção direta 

Configuração de Valor 

AC Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

PP Aquisição de tecnologia Aquisição de tecnologia Aquisição de tecnologia 

RP Nova tecnológica e 
desenvolvedores 

Nova tecnológica e 
desenvolvedores 

Nova tecnológica e 
desenvolvedores 

Apropriação de Valor 

C$ Conteúdo interativos virtuais  Conteúdo interativos virtuais   Conteúdo interativos virtuais 

R$ 
Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e 
direito autoral  

Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e 
direito autoral  

Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e 
direito autoral  

Fases do Processo Empreendedor Experimentação Monitoramento Diagnostico 
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(conclusão) 

Eventos Busca por parceiros divulgação em rede social Lançamento de novos produtos 

Concepção do negócio Materiais didáticos virtuais  Materiais didáticos virtuais Materiais didáticos virtuais 

Criação de Valor 

PV 
A tecnologia aproximando alunos e 
ensino por meio de conteúdos 
interativos virtuais 

A tecnologia aproximando alunos e 
ensino por meio de conteúdos 
interativos virtuais 

A tecnologia aproximando alunos e 
ensino por meio de conteúdos 
interativos virtuais 

RC Personalizado Personalizado e aquisição de 
cliente 

Personalizado e aquisição de 
cliente 

SC Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

Fundamental 1, fundamental 2 e 
escolas de idiomas 

CN 
Rede social, feiras, publicidade em 
revistas e prospecção direta, Rede 
de relacionamento pessoal 

Rede social, feiras, publicidade em 
revistas e prospecção direta, 
networking 

Rede social, feiras, publicidade em 
revistas, prospecção direta, 
networking, site da empresa, 
google play e Apple store 

Configuração de Valor 

AC Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

Desenvolver conteúdos interativos 
virtuais 

PP Aquisição de tecnologia Aquisição de tecnologia Aquisição de tecnologia 

RP Nova tecnológica e 
desenvolvedores 

Nova tecnológica e 
desenvolvedores 

Nova tecnológica e 
desenvolvedores 

Apropriação de Valor 

C$ Conteúdo interativos virtuais Conteúdo interativos virtuais Conteúdo interativos virtuais   

R$ 
Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e 
direito autoral  

Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais e 
direito autoral  

Pagamento por desenvolvimento de 
conteúdo interativos virtuais, 
direito autoral e venda de 
aplicativo 

Fases do Processo Empreendedor Networking Reconhecimento Expansão 

Nota: Os trechos em cinza correspondem às dimensões do modelo de negócio que sofreram alterações em cada fase 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas  
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Nesta fase a empresa descobre que o diferencial que ela oferece ao cliente não é o 

tecnológico, mas a equipe que desenvolveu o conteúdo por meio desta tecnologia:  

 
Aliás, que não é o cara, é uma equipe. Eu não consigo pensar em material didático 
sem cara forte em pedagógico. Eu não consigo... eu não consigo pensar num 
material forte, se a programação não estiver bem estruturada, se o leiaute, se o visual 
não estiver bem estruturado. Então é tudo uma equipe, não é uma pessoa que está 
por trás do material,  mas o material humano da equipe  Blue Five. (Márcio).   

 

Do ponto de vista da apropriação de valor, a estrutura de custo da empresa é composta 

principalmente pela remuneração desta equipe de desenvolvedores: “Até porque é diretamente 

proporcional, se você tiver um programador mal pago, ele não vai ser bom, ele não vai ter 

uma excelência que você vai precisar para você ter o seu material didático como 

diferenciado”. (Márcio). 

O evento a mudança de tecnologia marcou a fase de monitoramento, fase que aponta 

para a necessidade de a empresa acompanhar o desenvolvimento tecnológico. 

 
[...] a gente teve a ideia de, no começo, desenvolver esses conteúdos interativos 
virtuais, a gente continua com ele, só que é , lógico, essa  questão de programação e 
tecnologia, ela evolui muito rápido. Então, o conteúdo interativo que a gente fazia 
numa determinada plataforma, há três anos já não é usada a mesma plataforma. 
(Márcio). 

 

Nesta fase nota-se o acompanhamento da empresa quanto ao surgimento de novas 

tecnologias, aspecto fundamental para o desenvolvimento da empresa, tendo em vista a 

dependência de novas tecnologias para a melhoria do produto:  

 
Então, a gente praticamente só muda mesmo a tecnologia do software que a gente 
usa para o desenvolvimento. [...] lógico, só que é aquela coisa, você melhora, você 
muda de tecnologia, você tem mais recursos que pode ter. Então ele percebe, ''puxa, 
antes eu não gravava a minha voz aqui no material didático, agora eu posso gravar'', 
lógico, tem recursos novos, tem uma plataforma nova. (Márcio).   

 

O quarto evento que marcou a fase experimentação é a operacionalização do negócio, 

evento que aponta para o desenvolvimento da empresa nas áreas operacionais: 

 
[...] a Blue Five, em relação ao produto e à prestação de serviço,  ela continua bem 
estruturada desde assim...  assim,  do que a gente imaginou no começo até o que é 
hoje, ela não mudou com relação ao produto e nem ao serviço. Mas a operação, 
marketing, essas coisas, a gente mudou muito. (Márcio). 

 

Nesta fase identifica-se a ampliação dos canais da empresa, com objetivo de tornar-se 

conhecida e atingir potenciais clientes, aumentando o volume de negócios:  
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[...] o cliente vem por feira, vem às vezes pelo próprio site, pela própria rede social, 
anúncio em revista. A gente tem... a gente tenta pulverizar um pouco a relação do 
marketing, tem o público educacional, quem compra educação, ela  é muito ...  todo 
mundo compra educação.  e a gente precisa atingir exatamente é quem assina o 
cheque, não dá para menosprezar isso, que não é porque eu  trabalho com  educação 
é que eu não vou pensar em lucro. São coisas diferentes. Então assim, a gente 
consegue ...a gente pulveriza a relação do marketing como a limitação  de você ser 
uma empresa pequena. (Márcio). 

 
O evento entendimento do mercado marcou a trajetória da empresa na reincidência da 

fase de monitoramento, momento em que a empresa identifica o potencial dos clientes no 

segmento atendido, podendo se especializar para atender à necessidade este cliente. 

 
[...] é o de idiomas. Ele sempre está um pouco à frente, da educação formal, da 
educação que eu falo que é da Fund 1, e 2 e médio. Ele sempre tem um intervalo de 
tempo, eles levam mais tempo para abraçar uma tecnologia. O segmento de idiomas, 
talvez por ser um pouco mais competitivo, entre eles o mais agressivo, eles sempre 
buscam uma novidade um pouco mais rápido, uma solução um pouco mais rápida. 
Então, eles são... eles são sempre os primeiros a buscar. Depois vem as editoras e 
depois, com o tempo, vem o ensino formal. (Márcio). 

 
Nesta fase a empresa aprimora a proposta de valor e busca encantar o cliente com a 

oferta dos produtos e serviços da empresa: “[...] é o serviço que a gente faz, de desenvolver o 

que o cara tem em mente, de virtualizar o sonho do cliente, de pegar aquele conteúdo que ele 

já tem, aquela aula de inglês, e transformar numa baita aula interativa.” (Márcio). 

O sexto evento é a delimitação do negócio que marcou a trajetória da empresa na 

reincidência da fase de diagnóstico, momento em que a empresa diferencia-se de outras 

atividades e apresenta suas competências. 

 
[...] Então a gente sempre tenta aproximar, e não falar que é "um ensino a distância", 
não é a nossa ideia. A gente não considera o fato de que o aluno tem que estar 
presente em determinados momentos da educação. Muito pelo contrário, a gente é a 
favor disso. Só que a gente usa a tecnologia como proximidade, como acesso.  
Ampliação de rede. Então, é por isso que a gente consegue distinguir um pouco de 
EaD, mas muitas coisas que a gente faz também serve para o EaD. (Marcio). 

 
A partir deste evento a empresa realiza uma mudança significativa em sua proposta de 

valor, deixando apenas de desenvolver conteúdos interativos virtuais, mas a utilização da 

tecnologia aproximando alunos e ensino por meio de conteúdos interativos virtuais: 

 

 [...] Só que a gente sempre tem aquele conflito. Que nem, hoje em dia está todo 
mundo ligado no whatsapp  e tal, e o cara que está ali do seu lado, está cada vez 
mais distante. Mas, aquele cara que está a 600 quilômetros que você está falando no 
whatsapp, ele está mais próximo. Então a gente revive esse conflito diariamente. 
Acho que ficou fácil para você entender esse conflito do EaD, e dos nossos 
materiais. Então, a gente sempre tenta aproximar, e não falar que é "um ensino a 
distância", não é a nossa ideia. (Márcio). 
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O evento a busca por parceiros marcou a fase de networking, evento que a empresa 

utiliza para que seja ampliado o conhecimento de seus produtos e serviços pelo mercado. 

“[…] a principal vantagem do parceiro é o networking dele, é a divulgação, é ampliar a rede, 

e é buscar novos clientes. Hoje a parceria funciona basicamente para isso, para aumentar 

mesmo a rede.” (Márcio). 

A partir deste evento identifica-se a empresa ampliando seu canal, na busca em torna-

se conhecida, para que possa comercializar seus produtos e serviços: “[...] A rede de contato 

deles. É chave, hoje em dia é chave, não adianta você ter um baita produto e ficar só para 

você, ''legal, está aí''. Não adianta.” (Márcio). 

O oitavo evento é a divulgação em rede social, evento que marcou a trajetória da 

empresa na fase de reconhecimento, momento em que a empresa é reconhecida pelos 

produtos e serviços que oferece.  

 
 […] essa é ... basicamente essa é a nossa outra... a nossa principal atuação hoje, que 
é o que sustenta a empresa. E aí a gente consegue atender, ele vai e chega... O nosso 
principal cliente chegou por meio de um contato no e-mail, porque a gente estava 
divulgando nas redes sociais, um dos gestores viu e gostou, a gente fez uma 
apresentação e acabou vingando. (Márcio). 

 

A partir deste evento a empresa atinge o cliente pelo resultado positivo de seus 

produtos e serviços prestados ao segmento de mercado, atraindo mais cliente para o negócio, 

aspecto fundamental para a configuração de valor. 

O evento lançamento de novos produtos marcou a fase de expansão da empresa, 

momento em que a empresa amplia seu portfólio em busca de novas receitas: 

 
[…] A nossa linha de materiais ainda é nova, então a gente ainda tem uma receita 
relativamente baixa com elas. [...] para os nossos produtos próprios, que a gente 
começou isso a pouco tempo, são os nosso  aplicativos, são os nossos  materiais, a 
gente tem uma linha própria. (Márcio). 

 

A partir deste evento identifica-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: o uso da 

tecnologia aproximando alunos e ensino por meio de conteúdos interativos virtuais; b) 

relacionamento com o cliente: personalizado e aquisição de cliente; c) segmentação de 

clientes: escolas do fundamental 1, fundamental 2 e idiomas; e d) canal: rede social, feiras, 

publicidade em revistas, prospecção direta, rede de relacionamento pessoal, site da empresa, 

google play e Apple store: “[...] A gente utiliza o próprio site, e também a loja da Google 
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Playe da Apple Store, também, onde a gente tem  os aplicativos. A gente tem esses três canais 

para a linha própria.” (Márcio). 

Do ponto de vista da configuração, a empresa tem como atividade-chave desenvolver 

conteúdos interativos virtuais e seu recurso principal é composto por desenvolvedores e 

novas tecnológicas e a parceria-chave está na aquisição de tecnologia: Em relação à 

apropriação de valor é identificada nesta fase uma estrutura de custo, a elaboração de 

conteúdo interativos virtuais e sua fonte de receita o pagamento por desenvolvimento de 

conteúdo interativo virtual, direito autoral e venda de aplicativos. 

 

4.4 Análise da evolução do modelo de negócio da empresa Reuni.me 
 

A Reuni.me é uma rede de telas de LCD instaladas dentro de universidades, que 
utilizam as ferramentas de comunicação e, em troca, a Reuni comercializa anúncios 
para o público universitário. A plataforma Reuni.me unifica a comunicação dentro 
das universidades, facilitando o contato entre universidade e aluno. As agências de 
marketing, por sua vez, anunciam na Reuni.me por ser o único canal desse mercado 
que possui segmentação de público, além de ser também o único acesso dentro de 
universidades. Seus sócios são Daniel e Jamil. (UNIVERSIDADE 
PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014).  

 

A empresa Reuni.me iniciou suas atividades a partir da identificação da necessidade 

de ferramenta de comunicação para universidades, está oportunidade dá origem à concepção 

do negócio: 

A gente já tinha uma outra empresa, chamada Sistema Brasileiro de Mídia, que já 
era incubada aqui dentro, que trabalhava com determinado tipo de produto que era 
mídia digital. Então, trabalhando com esse produto, nós vimos a oportunidade, a 
necessidade de um mercado que seria justamente o mercado de universidades, 
precisava de uma ferramenta de comunicação e, fazendo um estudo, a gente viu que 
ele, por si só era um produto único, era um projeto que tinha necessidades únicas. 
Então, a gente resolveu que, em vez de estar mantendo no mesmo tipo de negócio, 
seria criar um negócio à parte que seria a ferramenta de comunicação para dentro 
das universidades. A partir daí que nasceu a Reunime. (Daniel). 

 

Conforme apresentado no Quadro 17, a trajetória da empresa é marcada por dez 

eventos: a) operar um negócio anterior; b) pesquisar o mercado; c) conhecer o mercado; d) 

falta de precisão no cálculo de custo; e) redimensionar o público-alvo; f) redimensionar o 

preço; g) desenvolver novas ferramentas; h) desenvolver novos negócios; i) aumentar o 

retorno sobre capital investido; e j) desenvolver barreiras contra a concorrência. Estes eventos 

em conjunto permitem identificar sete fases do processo empreendedor desta empresa: 

formação, monitoramento, experimentação, diagnóstico, networking, expansão, 

reconhecimento e fidelização. 
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Quadro 17 - Evolução das dimensões do modelo de negócio ao longo das fases do processo empreendedor – Empresa Reuni.me 

(continua) 

Eventos Operar um negócio anterior Pesquisar o mercado Conhecer o mercado 
Falta de precisão no calculo 
de custo 

Concepção do negócio 
Ferramenta de comunicação 
para Universidades 

      

Criação de Valor 

PV 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta 
colaborativa de comunicação 
dentro de universidades  

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta 
colaborativa de comunicação 
free dentro de universidades 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta 
colaborativa de comunicação 
free dentro de universidades 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta 
colaborativa de comunicação 
free dentro de universidades 

RC Conquista de cliente Conquista de cliente conquista de cliente Conquista de cliente 

SC 
Empresas interessadas no 
público universitário 

Grandes marcas interessadas no 
público universitário 

Grandes marcas interessadas 
no público universitário 

Grandes marcas interessadas 
no publico universitário 

CN Agências publicitárias Agências publicitárias Agências publicitárias Agências publicitárias 

Configuração de Valor 

AC Gestão da plataforma Gestão da plataforma Gestão da plataforma Gestão da plataforma 

PP 
Agencias publicitárias e 
universidade 

Agencias publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

RP Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma 

Apropriação de Valor 

C$ 
Implantação e manutenção 
da plataforma  

Implantação e manutenção da 
plataforma 

Implantação e manutenção da 
plataforma e falta de 
empresas anunciantes 

Implantação e manutenção da 
plataforma, falta de empresas 
anunciantes e custo extra de 
equipamento 

R$ Venda de espaço publicitário 
Venda de grandes pacotes de 
espaço publicitário 

Venda de grandes pacotes de 
espaço publicitário 

Venda de grandes pacotes de 
espaço publicitário 

Fases do Processo Empreendedor Formação Monitoramento Experimentação Diagnóstico 
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(continua) 

Eventos Redimensionar o público-alvo Redimensionar o preço Desenvolver novas ferramentas 

Concepção do negócio       

Criação de Valor 

PV 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta colaborativa 
de comunicação free dentro de 
universidades 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta colaborativa 
de comunicação free dentro de 
universidades 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta colaborativa 
de comunicação free dentro de 
universidades 

RC Conquista de cliente Conquista de cliente Conquista de cliente 

SC 
Grandes marcas e marcas 
intermediárias interessadas no 
público universitário 

Grandes marcas e marcas 
intermediárias interessadas no 
público universitário 

Grandes marcas e marcas 
intermediárias interessadas no 
público universitário 

CN 
Agencias publicitárias e prospecção 
direta 

Agências publicitárias e prospecção 
direta 

Agências publicitárias e prospecção 
direta 

Configuração de Valor 

AC Gestão da plataforma gestão da plataforma Gestão da plataforma 

PP 
Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

RP Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma 

Apropriação de Valor 

C$ 

Implantação e manutenção da 
plataforma, falta de empresas 
anunciantes e custo extra de 
equipamento 

Implantação e manutenção da 
plataforma, falta de empresas 
anunciantes e custo extra de 
equipamento 

Implantação e manutenção da 
plataforma e desenvolvimento de 
aplicativo e mecanismo de controle 
de resultado de ações 

R$ 
Venda de grandes pacotes de 
espaço publicitário 

Venda de pequenos, médios e 
grandes  pacotes de espaço 
publicitário 

Venda de pequenos, médios e 
grandes  pacotes de espaço 
publicitário 

Fases do Processo Empreendedor Experimentação Networking Expansão 

 
  



85 
 

 

(conclusão) 

Eventos Desenvolver novos negócios 
Aumentar o retorno sobre capital 
investido 

Desenvolver barreiras contra a 
concorrência 

Concepção do negócio       

Criação de Valor 

PV 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta colaborativa 
de comunicação free dentro de 
universidades 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta colaborativa 
de comunicação free dentro de 
universidades 

Publicidade segmentada para 
empresas e ferramenta colaborativa 
de comunicação free dentro de 
universidades 

RC Conquista de cliente Conquista de cliente Conquista de cliente 

SC 
Grandes marcas e marcas 
intermediárias interessadas no 
público universitário 

Grandes marcas e marcas 
intermediárias interessadas no 
público universitário 

Grandes marcas e marcas 
intermediárias interessadas no 
público universitário 

CN 
Agencias publicitárias e visibilidade 
na universidade e prospecção direta 

Prospecção direta e visibilidade na 
universidade 

Prospecção direta e visibilidade na 
universidade 

Configuração de Valor 

AC Gestão da plataforma Gestão da plataforma Gestão da plataforma 

PP 
Agencias publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

Agências publicitárias, 
universidade, Uol e Blog auto 

RP Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma Manutenção da plataforma 

Apropriação de Valor 

C$ 

Implantação e manutenção da 
plataforma e desenvolvimento de 
aplicativo e mecanismo de controle 
de resultado de ações 

Implantação e manutenção da 
plataforma e desenvolvimento de 
aplicativo e mecanismo de controle 
de resultado de ações 

Implantação e manutenção da 
plataforma e desenvolvimento de 
aplicativo, mecanismo de controle 
de resultado de ações e 
desenvolvimento de mecanismo de 
barreira 

R$ 

Venda de pequenos, médios e 
grandes  pacotes de espaço 
publicitário e comissão por venda de 
produtos/serviço de terceiros 

Venda de pequenos, médios e 
grandes  pacotes de espaço 
publicitário e comissão por venda de 
produtos/serviço de terceiros 

Venda de pequenos, médios e 
grandes pacotes de espaço 
publicitário e comissão por venda de 
produtos/serviços de terceiros 

Fases do Processo Empreendedor Reconhecimento Diagnóstico Fidelização 

Nota: Os trechos em cinza correspondem às dimensões do modelo de negócio que sofreram alterações em cada fase 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas
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O evento operar um negócio anterior marca a trajetória da empresa Reuni.me na 

fase de formação, evento que proporciona aos empresários identificar a oportunidade para 

iniciarem uma nova empresa. 

A partir deste evento identificam-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: gerar publicidade 

segmentada para empresas e ferramenta colaborativa de comunicação dentro de 

universidades; b) relacionamento com cliente: conquista de cliente; c) segmentação de 

clientes: empresas interessadas no público universitário; e d) canal: agências publicitárias: 

 

Então, o que a gente tem? A gente é uma empresa de comunicação dentro de 
universidades, a gente viu que faltava, que as universidades, elas têm uma série de 
eventos que ocorrem. Dentro delas o departamento de Marketing não tem canais 
adequados, ou de comunicação, não tem canais adequados para se comunicar com os 
alunos, que principalmente hoje em dia tem, o pessoal está muito na web, está muito 
em celular, muito Whatsapp, muito em Facebook (Daniel).  
 
Qual o público? O público de universitários, de professores, enfim, esse público 
acadêmico em si. Então a gente vende espaço, a gente vende mídia. Também vende 
mídia para Cinemark, para a Yamaha, Honda, Santander, esse tipo de empresas que 
tem interesse de estarem ali. Então, o que é que a gente... tinha pacotes de 'X' 
segundos para eles aparecerem. Então, o que a gente começou como um modelo de 
valor caro, a gente tinha um pacote que era um valor elevado, razoavelmente, uma 
empresa que não colocaria, não teria esse capital para pagar, também até porque o 
número de 100 mil, 200 mil pessoas ao dia, é um volume razoável, dá para você 
vender por um valor adequado. Então, a gente tinha sempre só esse pacote (Daniel). 

 

Do ponto de vista da configuração, a empresa tem como atividade-chave a gestão da 

plataforma, o recurso principal é a manutenção da plataforma e a parceria-chave está 

composta pelas agências de publicidade e universidades:  

 

[...] são telas espalhadas no campus, em que você tem umas ferramentas 
colaborativas, até que o próprio departamento de comunicação, ele pode pegar os 
canais que ele já publica de Facebook, de não sei o quê, e juntar tudo numa 
plataforma, e ele distribui para a tela automaticamente, ou ele também distribui para 
uma outra aplicação móvel que a gente tem, para poder os alunos se comunicarem 
ali (Daniel). 

 

Em relação à apropriação de valor é identificada nesta fase uma estrutura de custo, 

conta com a implantação e manutenção da plataforma e sua fonte de receita é a venda de 

espaço publicitário: “Enfim, era esse o produto, então o produto que a gente vendia era para 

agências e empresas finais, espaços, para estar se comunicando com o nosso público que a 

gente atendia.” (Daniel). 
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O evento pesquisar o mercado marca a trajetória da empresa na fase de 

monitoramento, evento que proporciona ao negócio as primeiras definições para 

operacionalizar a empresa: 

 

Então, a gente fez uma análise de coisas semelhantes no mercado, dentro de um 
segmento, que não tinha nada de você pegar modelos próximos para você analisar 
quem que seriam os nossos potenciais clientes, como a gente atuaria, como a gente 
chegaria nesses clientes, quais seriam os valores cobrados, como seria a venda disso, 
qual produto que a gente vende, o que é que a gente vende... então a gente começou, 
a gente entrou em universidade, começou vendendo em foco em grandes empresas 
de mídia. Então, a gente queria vender, a gente implantava gratuitamente (Daniel). 

 

A partir deste evento, identifica-se que, para a empresa desenvolver sua atividade, ela 

deveria operar em um modelo de plataforma, subsidiando as ferramentas de comunicação e a 

infraestrutura dentro das universidades para ter um espaço publicitário segmentado e poder 

comercializar grandes pacotes de espaço publicitário para um número limitado de grandes 

empresas. Também seria necessário realizar parcerias com empresas que gera conteúdo para 

viabilizar o negócio: 

 

Então, por exemplo, tem a UOL, que é nosso parceiro, que fornece conteúdo para a 
gente, a gente tem (Blog Auto) que fornece conteúdo para a gente, então assim, em 
troca de exposição. Então a gente tem parceiros que você precisa de ter conteúdo ali 
dentro (Daniel). 
 

Do ponto de vista da apropriação de valor, a empresa contaria com uma estrutura de 

custo voltada a implantação de telas de LCD nas universidades e sua principal fonte de receita 

viria por meio da comercialização de grandes espaços publicitários: 

 

[...] Então, a gente tinha um só produto que ele aparecia 'X' tempo e você vendia. Se 
você quisesse aparecer o dobro do tempo, você pagava o dobro. [...] A gente 
continua tendo pacote grande para empresas grandes que queiram aparecer mais 
(Daniel). 

 

O evento conhecer o mercado marca a trajetória da empresa na fase de 

experimentação, evento que determina um maior custo inicial, frustrando as expectativas 

iniciais dos empreendedores: 

 

O plano em si mesmo. Mas o modelo se mostrou não estar rápido, a adesão, dentro 
das agências tem uma série de processos que primeiro, antes de eles aceitarem, você 
como um veículo confiável, você passa um tempão. Então, até começar o primeiro, 
demorou quase um ano para entrar o primeiro, que realmente, por quê? Você está 
realmente trabalhando com o grande, entendeu? Então, eh... existe um tempo de 
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você conseguir entrar no 'lineup' de confiança desses grandes para poder... a gente 
não estava esperando esse... esse tempo e tudo o mais (Daniel). 

 

Nesta fase, a empresa é obrigada a rever suas projeções financeiras, ao ver que tempo 

para comercializar estes espaços publicitários levaria mais tempo que o previsto, sendo 

imprescindível ajuste na configuração do negócio. 

O evento falta de precisão no custo marcou a trajetória da empresa na fase de 

diagnóstico, evento que compromete de forma perigosa as operações da empresa: 

 

Então, o investimento inicial, que seria equipamentos, ele é extremamente 
importante na hora de fechar a conta. Se você errar, você fica com uma operação que 
te arrasta... isso ocorreu no começo, no início, a gente fez uma operação que houve 
um erro de um custo e aquilo era extremamente penoso você conseguir, você... 
aquilo, se você não adequar, adequadamente, você pode afundar. Pode ser uma tela, 
pode ter dez operações, mas se você não calcular uma direito, principalmente no 
investimento inicial, aquela pode minar a sua capacidade de crescimento (Daniel). 

 

Nesta fase a empresa necessita mais uma vez refazer os custos, devido à falta de 

precisão no planejamento dos investimentos. A empresa tem um custo extra em 

equipamentos, onerando seu caixa e necessitando de ajustes nas dimensões de configuração 

de valor: 

Os custos mais inerentes e importantes? Por não ser o seu negócio que tem ativos 
grandes, ele não é virtual, apesar de ser tecnólogo, não é virtual. Então, o 
investimento inicial, que seria equipamentos, ele é extremamente importante 
(Daniel). 

 

O evento redimensionar o público-alvo marcou a trajetória da empresa na reincidência 

na fase de experimentação, momento em que a empresa muda o foco ao deixar de atender 

apenas grandes empresas para desenvolver relacionamento com empresas memores: 

 

A gente mudou o foco para... ou seja, poucos clientes grandes com um volume, um 
produto 'premium' adequado. Então, a gente viu que isso não era suficiente, 
adequado, a gente diminuiu, a gente foi para um modelo de mais clientes, clientes 
intermediários de marcas fortes, mas que não coloca na grande mídia. Por exemplo, 
você pega franquias tipo uma (X-book), que tem uma verba grande, que ela tem 
quiosque em tudo quanto é lugar no Brasil. Mas você não vê propaganda na Globo, 
tá-tá-tá. Você pega uma Caçula de Pneus, que tem 25 lojas em São Paulo, quer 
dizer, um capital bom para investir em mídia, mas ela não vai nunca, você não vai 
ver uma propaganda na Globo, tá-tá-tá, em grandes jornais (Daniel). 

 

Nesta fase a empresa muda a estratégia e começa a prospectar empresas menores, mas 

que tenham marcas conhecidas, e muda do modelo de poucos clientes grandes, para uma 

maior pulverização com muitos clientes pagando:  
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Então a gente mudou tudo. Em vez de ser um volume pequeno de 4-6-8 no 
máximo... pagantes grandes, se mudou para um leque que tem diversos produtinhos 
menores que variam de preço muito mais barato, só que o volume pode chegar a 40-
50 empresas menores, (bancando) ficou muito mais receptivo e elas são muito mais 
simpáticas a fazer isso, o processo é muito mais tranquilo, entendeu? Então assim, o 
que mudou basicamente, comercial, foi isso (Daniel).  

 

O evento redimensionar o preço marcou a fasede networking, momento que a 

empresa alinha o preço de seus produtos para atender a seu público-alvo: 

 

Esse processo foi o seguinte, a gente buscou no mercado outros segmentos, então 
quanto custa uma mídia também digital de telas em shopping, quanto custa uma 
mídia digital em telas e tal. E isso aí, ele tem um valor no volume de pessoas, e você 
custa quanto vale o impacto, quanto custa uma mídia para impactar uma pessoa. E 
em cima disso a gente calculou no nosso mercado, que atinge 'X' pessoas, por 
exemplo, na universidade é tantas mil pessoas, e tal, e atinge, e a gente fez uma 
conta dessa forma. Entendeu? Nua e crua, só que a gente não levou em consideração 
uma série de outros fatores. Que o volume, se aquela... se o pessoal está disposto a 
pagar só por aquele volume, quanto tempo você tem de mercado, se você vende só 
aquilo, se você vende mais um monte de outras coisas, e aquilo entra num pacote, 
entendeu? Então, existe uma série de outros detalhes, desse mercado, que a gente viu 
que se ficasse cobrando igual a gente estava cobrando, não ia chegar a lugar 
nenhum. Então a gente teve que readequar para ficar mais próximo do que é a 
realidade (Daniel). 

 

Nesta fase a empresa esta preocupada em alinhar um produto que seja compatível com 

o segmento de cliente a ser explorado, a fim de desenvolver o negócio e viabilizá-lo 

financeiramente: “Para atender o cliente. Ou seja, e se ele tem menos, ‘eu tenho um produto 

que cabe no teu bolso. Tem menos? Eu também tenho, cabe no teu bolso’" (Daniel). 

O sétimo evento que marcou a fase de expansão da empresa é o desenvolvimento de 

novas ferramentas, momento em que a empresa procura por ferramentas para apresentar 

resultados concretos aos clientes:  

 

O que a gente está fazendo? Como a gente está com clientes menores agora, a ideia é 
colocar clientes menores, a gente está tentando fazer promoções. Então, a gente tem 
um aplicativo móvel que está começando a fazer algumas coisas de cupom e de 
desconto, outras coisas, em que você consegue medir o resultado de que em 
determinada ação, quanta porcentagem teve impacto lá no cliente, entendeu? A 
gente está tentando começar a criar alguns mecanismos de redirecionamento de 
páginas e de outras coisas que é para a gente começar a medir para mostrar, que isso 
é para mostrar resultados para os clientes um pouco menores, que aí esses querem 
ver. (Daniel). 

 

A partir deste evento nota-se a empresa buscando por atender às expectativas deste 

segmento de cliente, entendendo sua necessidade e adequando-se para satisfazer as suas 

exigências: 
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Cliente grande não interessa muito, que ele coloca em muitos canais, o imposto é 
"eu gastei tanto em mídia em vários canais e aumentou 'X'.", já o cliente pequeno 
não, ele é muito mais exigente. Se ele coloca 1 mil, ele, aquilo ali tem que gerar 2 
mil.  (Daniel). 

 

Às vezes tem outras empresas que veem a gente como oportunidade e dar ideias. 
"Por que a gente não faz isso em conjunto?", "por que não fazemos isso em 
conjunto?" Então, começou-se a criar outros produtos, outras coisas por meio de um 
caminho inverso. Não é que a gente criou, mas como a gente já está lá, outras 
empresas viram que podem utilizar a gente. Por exemplo, existem empresas que 
como a gente já está dentro do espaço da universidade, existem empresas querendo 
colocar produtos junto com a gente – a gente tem um contrato – então coloca outros 
produtos, produtos de comercialização, produtos de recarga de celular, produtos de 
algum aplicativo móbile que eles têm, então tudo vai integrando dentro de nosso 
portifólio, mas que não é produtos nossos, são produtos de outros que veem a gente 
como um canal para aproveitar o produto deles. Mas, inicialmente, a gente não tinha 
esse... não era esse o nosso negócio, de ficar usando a gente como um canal de 
vários outros, de várias outras empresas. Mas conforme você vai operando, as coisas 
aparecem. (Daniel). 

 

Nesta fase nota-se o fortalecimento da apropriação de valor, momento que a empresa 

amplia suas receitas por meio dos parceiros que têm interesse em desenvolver a 

comercialização de outros produtos em parceria. 

O evento aumentar o retorno sobre o capital investido marca a trajetória da empresa na 

reincidência na fase de diagnóstico, evento que marca a busca da empresa em diminuir 

intermediários. 

 

Hoje é agência porque a gente ainda está fazendo essa curva de alteração do 'modelo 
um' para o 'modelo dois', que é aquele modelo com mais clientes menores. A 
tendência é a agência, a gente quer que a agência fique menor. [...] A agência é boa, 
que ela traz um volume grande. Mas também você tem que pagar, você tem que dar 
grandes descontos, tem o desconto da própria agência. E no final, o que sobra, se um 
movimento grande, o volume de dinheiro, a sobra não é tão grande. E você 
trabalhando diretamente com o cliente você diminui a quantidade de intermediação, 
você trabalha com valores menores, mas no final o resultado é bom. (Daniel). 

 

Nesta fase a empresa procura diminuir o número de intermediários, com o propósito 

de aumentar a lucratividade da empresa, melhorando a apropriação de valor em seu modelo de 

negócio: 

 [...] uma determinada grande agência ou determinado cliente estar ali. Então você 
sempre tem que dizer que "o meu preço é esse", todo veículo é assim. Mas na hora 
você dá, você fala assim, "é esse, mas já de cara sai 20 por cento de desconto da 
tabela". E você vai dando 30-40-50... e se o mercado, tem gente que trabalha com 
até 90 por cento de desconto da tabela. (Daniel). 
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O evento desenvolvimento de barreiras contra a concorrência marcou a trajetória da 

empresa na fase de fidelização, momento em que a empresa se preocupa em criar mecanismo 

de proteção: 

 

Então, o que acontece. A gente, justamente para conseguir amarrar um pouco as 
universidades, a gente criou... um dos grandes problemas do nosso negócio é a 
'atenção', a atratividade. A gente trabalha com um público que ele é muito arisco, 
entendeu? Ele tem toda... a Whatsapp... reter a atenção desse pessoal não é fácil. 
Entendeu? Então a gente criou algumas ferramentas em que eles mesmo possam 
criar conteúdos e eles mesmo possam ver, logicamente... só que isso tudo moderado 
pelo departamento de comunicação da universidade, a gente já (creu) que é 
extremamente complexo, então a gente está criando uma ferramenta que ninguém 
tem no mercado. E ao mesmo tempo a gente vai ficar com uma base de conteúdo 
imensa, que se a universidade tirar a gente e colocar outro, tudo isso a gente leva 
junto. Ela perde. Então eu estou tentando criar barreiras, outros mecanismos... 
(Daniel). 

 

A partir deste evento identificam-se os seguintes aspectos do processo de criação de 

valor, conforme as quatro dimensões que o compõem: a) proposta de valor: publicidade 

segmentada para empresas e ferramenta colaborativa de comunicação free dentro de 

universidades; b) relacionamento com o cliente: aquisição de cliente; c) segmentação de 

clientes: grandes marcas e marcas intermediárias interessadas no público universitário; e d) 

canal: prospecção direta e visibilidade na universidade. 

Do ponto de vista da configuração, a empresa tem como atividade-chave gestão da 

plataforma, seu recurso principal manutenção da plataforma e a parceria-chave Agências 

publicitárias, universidade, Uol e Blog auto. Em relação à apropriação de valor é identificada 

nesta fase uma estrutura de custo implantação e manutenção da plataforma e 

desenvolvimento de aplicativo, mecanismo de controle de resultado de ações e 

desenvolvimento de mecanismo de barreira e sua fonte de receita é a venda de pequenos, 

médios e grandes pacotes de espaço publicitário e comissão por venda de produtos/serviço de 

terceiros.  
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5 DISCUSSÃO 
 

Este capítulo tem como objetivo a discussão da evolução do modelo de negócio no 

processo empreendedor das empresas pesquisadas.  

A partir da análise da trajetória das start-ups pesquisadas, foram verificados nesta 

dissertação oito eventos distintos que influenciaram na construção dos componentes de um 

modelo de negócio ao longo das fases do processo empreendedor: formação, reconhecimento, 

networking, experimentação, diagnóstico, expansão, monitoramento e fidelização. 

A fase de formação no processo empreendedor é definida como toda ação realizada 

por um ou mais indivíduos que leve à constituição de uma nova empresa, nesta fase é que o 

empreendedor, ao definir a oportunidade que será desenvolvida, constituiu a empresa de fato, 

a partir de ações que cominem no inicio das atividades do negócio, e são definidos os 

primeiros componentes do modelo de negócio. A fase de reconhecimento é definida como a 

constatação de agentes externos dos benefícios gerados a partir da proposta de valor oferecida 

pela empresa, nesta etapa da empresa há o reconhecido pelos stakeholders da importância e o 

valordos serviços/produtos oferecidos, notando-se que as empresas caminhavam para a 

consolidação dos seus respectivos modelos de negócio e demonstram o ganho de maturidade 

das empresas. A fase de networking é definida como o desenvolvimento de uma rede de 

relacionamento com objetivo de realizar negócios, momento em que as empresas aproveitam 

do contato com outras pessoas ou empresas para desenvolverem seus negócios e aumentarem 

a abrangência de atuação. A fase de experimentação é definida como a construção de um 

determinado resultado a partir do processo de verificação por meio de experimentos, 

momento que as empresas colocam em prática abstrações resultantes, suposições a respeito do 

negócio com a intenção de testá-los. A fase de diagnóstico é definida como a coleta e análise 

de dados para mudar/alterar determinado problema ou circunstância, etapa que os 

empreendedores busca por informação para avaliar possíveis mudanças que devem ser feitas 

para o aprimoramento do negócio. A fase de expansão é definida como criação de um novo 

produto ou serviço com objetivo de aumentar as receitas da empresa, fase que os 

empreendedores vislumbram a possibilidade de alavancar o negócio e potencializar o 

resultado financeiro da companhia. A fase de monitoramento é definida como ato de 

distinguir determinados fatos para delimitar a atuação da empresa, fase que o empreendedor 

percebe fatos que possam comprometer a sustentabilidade da empresa ou mesmo seu 

desenvolvimento e realiza adequações ou correções para preservação ou proteção da empresa. 

A fase de fidelização é definida como o desenvolvimento de instrumentos para retenção de 
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clientes, etapa que a empresa esta preocupada em manter os atuais clientes adquirindo 

produtos/serviços da empresa. 

A partir dos eventos comuns nas empresas pesquisadas, foi identificado um total de 79 

alterações nos componentes do modelo de negócio destas empresas (Quadro 18). O evento de 

formação não é identificado no quadro por tratar-se da fase inicial das empresas, ou seja, as 

alteração nas dimensões do modelo de negócio das empresas iniciam suas alterações a partir 

dele. 

 

Quadro 18 - Alterações nos modelos de negócio 
Blocos MN Dimensões 

MN Experimentação Diagnóstico Expansão Networking Reconhecimento Total 

Criação de 
Valor 

PV 1 5 2 4 2 14 
RC 1 1 0 0 1 3 
SC 2 3 1 1 0 7 

CN 2 3 1 2 3 11 

Configuração 
do Valor 

AC 1 3 1 4 1 10 
PP 1 1 0 3 0 5 
RP 2 3 1 1 0 7 

Apropriação 
do valor 

C$ 2 2 3 3 0 10 
R$ 1 1 3 5 2 12 

  
Total 13 22 12 23 9 79 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
 

A evolução do modelo de negócio, a partir da consolidação dos dados identificados no 

capitulo anterior, indica que, dependendo da fase do processo empreendedor, é que a empresa 

se encontra haverá mais ou menos alterações nos blocos que constitui o MN. Nesta evolução, 

destaca-se a criação de valor como o bloco que mais sofreu alterações, sendo na fase de 

diagnóstico e networking é que ocorreu o maior número de alterações. 
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Gráfico 1- Evolução do modelo de negócio das empresas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das analise 

 

Ao observar a evolução do MN de cada empresa a partir da sequência de fases do 

processo empreendedor, observa-se que este processo não segue uma ordem, mas as empresas 

transitam por estas fases. As empresas iniciam suas atividades na fase de formação e seguem 

por fases distintas, até mesmo repetindo esta fase ou retornado em algum momento em uma 

fase ocorrida. 

Com base na tipologia de eventos identificados nas fases do processo empreendedor, 

foram analisados os quatro processos que conformam um modelo de negócio: concepção do 

negócio, criação de valor, configuração de valor e apropriação de valor. A seguir são 

apresentadas resumidamente as principais conclusões em relação a cada um destes processos 

 

5.1 Concepção do negócio 
 

O processo empreendedor se inicia quando há o reconhecimento da oportunidade e 

cria-se algo novo. De acordo com Timmons (1999), o processo empreendedor é a 

identificação ou reconhecimento de uma oportunidade, a configuração da equipe 

empreendedora, e a seleção dos recursos a explorar eficientemente a ideia. A decisão 

empreendedora aponta um cenário que converge para um agente que reconhece/identifica uma 

oportunidade (DORNELAS, 2001; BARON; SHANE, 2007; TIMMONS, 1999), mas, além 

de reconhecer a oportunidade, este agente segue em frente por meio de um ato de vontade 

(BYGRAVE; HOFER, 1991), ou intenção (BIRD, 1988), transformando-se no catalisador do 
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processo de empreendedorismo (STEWART JR et al., 1999). Identificar e selecionar 

oportunidades certas para novos negócios estão entre as habilidades importantes de um 

empreendedor de sucesso (STEVENSON; ROBERTS; GROUSBECK, 1985). 

Nesta dissertação este processo foi captado a partir da fase de formação, que foi 

definido como toda ação realizada por um ou mais indivíduos que leve à constituição de uma 

nova empresa. Ainda percebeu-se que o fator desencadeador deste processo aponta para um 

conhecimento prévio potencialmente aplicável a um mercado consumidor. 

 

Eu já tinha outro projeto de empreendedorismo que já trabalhava com essa questão 
do material didático, mas o material didático mais analógico, ver pegar em mãos, 
mexer, jogos, kits, e paralelamente a isso começou a ter demandas para materiais 
especificamente virtuais, de conteúdo virtual interativo. (Márcio, Bluefive). 
 

Eu sou formada em publicidade e propaganda e sempre trabalhei no mundo 
corporativo, na área de marketing, de comunicação e tal. Só que eu também fiz curso 
de teatro. Então, eu acabei tendo contato com o pessoal da área cultural e eu via que 
tinha muito... muita coisa boa de qualidade, mas sem público. (Thais, Cultcultura). 
 

A gente já tinha uma outra empresa, chamada Sistema Brasileiro de Mídia, que já 
era incubada aqui dentro, que trabalhava com determinado tipo de produto que era 
mídia digital [...] então a gente resolveu, em vez de estar mantendo o mesmo tipo de 
negócio, criar um negócio à parte. (Daniel, Reuni.me) 
 
Era pegar esse nicho de mercado, porque o primeiro a gente tinha vontade de 
empreender por conta própria, e a gente estava saindo da faculdade e a gente queria, 
a gente precisava de recursos. (Rafael, Dumom). 

 

Empresários podem criar novas empresas incentivadas por expectativas exageradas de 

sucesso no futuro (isto é, a crença de que "este empreendimento será bem-sucedido” 

(HAYWARD; SHEPHERD; GRIFFIN, 2006). Estes empresários são indivíduos com altos 

níveis de confiança em suas próprias habilidades, e são mais propensos a iniciar novos 

empreendimentos (ie, “eu posso fazer isso” (KOELLINGER; MINNITI; SCHADE, 2007), 

apresentando uma forte crença na sua capacidade de atuar de forma empreendedora 

demonstrada em grande parte no processo de criação de empresas (TOWNSEND; 

BUSENITZ; ARTHURS, 2010)). Conforme aponta Sarasvathy, o processo empreendedor 

inicia-se com o exame dos meios disponíveis para um empresário, por meio das perguntas: 

"Quem sou eu?", "O que eu sei?" e "A quem é que eu sei?", permitindo o exame dos meios 

disponíveis para um empresário, considera o que ele ou ela pode fazer (SARASVATHY, 

2001). 

 A análise a partir do conjunto das entrevistas aponta para vários eventos das fases do 

processo empreendedor que corroboram o modelo de Shah e Tripsas. Como se pode observar 
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no Quadro 19, todas as empresas partem de um conhecimento prévio que os respectivos 

empreendedores haviam adquiridos e, a partir disso, interagem com outras pessoas buscando 

meios para aplicarem este conhecimento, transformando na proposta de valor da empresa no 

momento em que são iniciadas. 

 

Quadro 19 - Processo de formação das empresas 
Empresas Conhecimento prévio Interação com pessoas Transformação 
Blue Five - Design gráfico 

- Empresa de conteúdos 
educativos 

- Associar-se ao um amigo 
que é programador 

-Desenvolver conteúdos 
interativos virtuais 

Reuni.me - Empresa de mídia digital - Público universitário - Publicidade segmentada 
para empresas e ferramenta 
colaborativa de 
comunicação dentro de 
universidades 

Cultcultura - Formação em publicidade 
- Curso de teatro 

- Contato com pessoas da 
área 
- Tem uma amiga que 
aprecia a área cultural 

- Divulgar eventos 
culturais via blog 

Dumom - Formação em arquitetura - Vontade de empreender 
- Término da graduação 

- Projetar stand 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
 

5.2 Evolução do modelo de negócio 
 

Quando comparamos as alterações no MN de cada empresa, observa-se que a empresa 

Cultcultura (Gráfico 2) e a Dumom (Gráfico 3) apresentam maior número de alteração em 

seus modelos de negócio do que a empresa Bluefive (Gráfico 4) e a Reuni.me (Gráfico 5). 

Esta divergência pode ser creditada ao fato de as duas primeiras terem fundadores que não 

possuem experiência empreendedora, experiência verificada nos empreendedores das outras 

duas empresas. 

 

Eu sou formada em publicidade e propaganda e sempre trabalhei no mundo 
corporativo, na área de marketing, de comunicação e tal. Só que eu também fiz curso 
de teatro. Então, eu acabei tendo contato com o pessoal da área cultural e eu via que 
tinha muito... muita coisa boa de qualidade, mas sem público. E aí, eu trabalhava 
numa empresa do Grupo Pirelli (Thais, Cultcultura). 
 

Só que não era algo que a gente ia se sentir assim, satisfeito, fazendo, e também não 
era uma coisa inovadora. A gente ia ser mais uma empresa de arquitetura prestando 
serviço para empresas que precisam de stands em eventos, exposições e feiras. [...] 
Era dos stands. Era pegar esse nicho de mercado, porque o primeiro a gente tinha 
vontade de empreender por conta própria, e a gente estava saindo da faculdade e a 
gente queria, a gente precisava de recursos (Rafael, Dumom). 
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Eu já tinha outro projeto de empreendedorismo que já trabalhava com essa questão 
do material didático, mas o material didático mais analógico, ver pegar em mãos, 
mexer, jogos, kits, e paralelamente a isso começou a ter demandas para materiais 
especificamente virtuais, de conteúdo virtual interativo (Marcio, Bluefive). 
 
A gente já tinha uma outra empresa, chamada Sistema Brasileiro de Mídia, que já 
era incubada aqui dentro, que trabalhava com determinado tipo de produto que era 
mídia digital. Então, trabalhando com esse produto, nós vimos a oportunidade, a 
necessidade de um mercado que seria justamente o mercado de universidades, 
precisava de uma ferramenta de comunicação (Daniel, Reuni.me). 

 

Identifica-se também que, nas duas primeiras empresas, há um processo mais intenso 

de alterações dos seus modelos de negócios, em contrapartida nas outras duas empresas estas 

alterações ocorrem de maneira paulatina, também pode ser creditada esta divergência às 

experiências anteriores de cada empreendedor.  

 

Gráfico 2 - Evolução do modelo de negócio da empresa Cultcultura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 
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Gráfico 3 - Evolução do modelo de negócio da empresa Dumom 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa 

 

Gráfico 4 - Evolução do modelo de negócio da empresa Bluefive 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa 

 

  



99 
 

 

Gráfico 5 - Evolução do modelo de negócio da empresa Reuni.me 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises 

 
 
5.2.1 Criação de Valor 

 

Criar valor para cliente/mercado alvo é uma atividade apontada como complexa por 

Chesbrough e Rosenbloom (2002), a escolha de um mercado para a proposta de valor fornece 

a lógica heurística necessária para a conversão entre os domínios, ao especificar um grupo de 

clientes ou um segmento de mercado a quem a proposição de valor será atraente e de quem os 

recursos serão recebidos é parte fundamental na criação de um modelo de negócio 

(CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). 

Neste trabalho a criação de valor é definida a partir de quatro dimensões do modelo de 

negócio: proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente e canais. A 

proposta de valor descreve como um pacote específico de produtos e serviços cria valor para 

um segmento de cliente específico. A dimensão relacionamento com clientes descreve os 

tipos de relação que uma empresa estabelece com segmentos de clientes específicos. Os 

canais descrevem como uma empresa se comunica e alcança seus segmentos para entregar 

uma proposta de valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

No desenvolvimento deste trabalho, tomando por refêrencia estas premissas, houve a 

identificação a partir da fase de formação que as fases de reconhecimento, networking, 

experimentação, diagnóstico e expansão no bloco de criação de valor (Gráfico 6) constroem 
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as dimensões deste bloco ao longo do tempo, e desenvolvem-se de forma diferente, no que 

tange às alterações neste bloco ao longo de cada fase na construção do MN. Neste processo 

de construção do modelo negócio observa-se que ocorre um processo mais agudo na fase de 

diagnóstico, ou seja, nesta fase pode-se dizer que é o momento que ocorre o maior processo 

de mudança no bloco de criação de valor. 

 

Gráfico 6 - Alterações das fases do processo empreendedor na criação de valor 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das analise 
 

Blank e Dorf (2012) postulam que o empreendedor não sabe a priori qual é a sua base 

de consumidores, uma alternativa para este empreendedores no processo de desenvolvimento 

de seu empreendimentos é intensificar-se em explorar a fase de diagnóstico, para 

desenvolvimento desta base de consumidores. 

 

5.2.2 Configuração de Valor 
 

Lecocq, Demil e Ventura (2010) tratam a configuração do valor por meio das relações 

entre os seguintes elementos: recursos, competência e organização. De acordo com Zott e 

Amit (2001, 2005), uma das tarefas centrais de um modelo de negócio é delinear as formas de 

transação com fornecedores, clientes e parceiros nos novos negócios. O modelo de negócio de 

uma empresa elucida como uma organização está ligada e como ela se envolve em trocas 

econômicas com stakeholders, a fim de criar valor para todos os parceiros da troca (ZOTT; 

AMIT, 2005). Os empresários devem explicitamente se concentrar no relacionamento com 



101 
 

 

seus clientes-chave na concepção do modelo de negócio (BRETTEL; STRESE; FLATTEN, 

2012), da mesma forma, Teece (2010) aponta que uma das questões centrais na avaliação de 

modelos de negócio é a definição das estruturas (contratuais) necessárias para combinar as 

atividades que devem ser executadas para entregar valor para o consumidor. 

Da mesma forma, no BMC (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010): atividades-chave, 

parcerias-chave e recursos-chave. Os recursos-chave são aqueles mais importantes exigidos 

para fazer um modelo de negócios funcionar, permitindo a empresa criar e oferecer sua 

proposta de valor para alcançar o mercado e obter receita. As atividades-chave descrevem as 

ações mais importantes que uma empresa deve tomar para fazer funcionar seu modelo de 

negócios. As parcerias-chave descrevem a rede de fornecedores e os parceiros que colocam o 

modelo de negócios para funcionar. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

No desenvolvimento deste trabalho, a partir destas premissas houve a identificação a 

partir da fase de formação que as fases de reconhecimento, networking, experimentação, 

diagnóstico e expansão no bloco de configuração de valor (Gráfico 7), constroem as 

dimensões deste bloco ao longo do tempo, e desenvolvem-se principalmente a partir das fase 

de networking e diagnóstico, fases que tiveram o maior número de alterações, contribuindo de 

forma substancial na construção das dimensões da configuração dos modelos de negócio. 

 

Gráfico 7 - Alterações das fases do processo empreendedor na configuração de valor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das analise 
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Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), as dimensões que compõem a configuração de 

valor são os responsáveis por fazerem o modelo de negócio funcionar, e pode-se dizer que as 

fases de networking e diagnóstico do processo empreendedor são as mais agudas no processo 

da construção deste bloco. 

 

5.2.3 Apropriação de Valor 
 

Chesbrough e Rosenbloom (2002) apresentam a apropriação de valor por meio do 

processo da articulação de uma proposta de valor latente na nova tecnologia a qual exige uma 

definição preliminar da oferta do produto e de que forma o cliente pode usá-lo. Uma empresa 

para operacionalizar sua proposta de valor deverá optar entre dois modelos básicos: competir 

por preço ou por qualidade (LINDER; CANTRELL, 2000). A identificação de um mercado 

também é necessária para definir a "arquitetura das receitas", como um cliente vai pagar, 

quanto cobrar e como o valor criado será rateado entre os clientes, a própria empresa e seus 

fornecedores (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). 

Nesta dissertação a apropriação de valor é composta, conforme o BMC 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), pela estrutura de custo e fontes de renda. A estrutura 

de custo descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de negócios. Na 

estrutura de custo estão os custos mais importantes envolvidos na operação de um modelo de 

negócios (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), e o componente Fontes de Receita, que 

representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente (os custos 

devem ser subtraídos da renda para gerar o lucro). Segundo os autores, se o cliente é o 

coração de um modelo de negócios, o componente fontes de receita é a rede de artérias.  

No desenvolvimento deste trabalho, a partir destas primícias, houve a identificação, a 

partir da fase de formação que as fases de reconhecimento, networking, experimentação, 

diagnóstico e expansão no bloco de configuração de valor (Gráfico 8) constrói  as dimensões 

deste bloco ao longo do tempo, e desenvolveu-se principalmente a partir da fase de 

networking que respondeu pelo maior número de mudança neste bloco. 
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Gráfico 8 - Alterações das fases do processo empreendedor na apropriação de valor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das analise 

 

Neste bloco do MN, as empresas estão preocupadas como os clientes iram pagar e 

quanto iram pagam (LINDER; CANTRELL, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), mas não menos importante qual o custo para ofertar a 

proposta de valor para no final obterem lucro (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), neste 

processo a fase de networking responde de forma mais aguda para construção das dimensões 

que compõem este bloco, seguida pela fase de expansão que ocupa lugar significativo neste 

processo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta dissertação teve como questão norteadora o seguinte problema de pesquisa: 

Como as dimensões de modelo de negócio evoluem na medida em que uma empresa se 

estabelece?  

Como apresentado no referencial teórico, nota-se que a literatura de MN é abordada a 

partir da definição de seus elementos componentes, que giram em torno do tripé: como criar, 

entregar o valor e apropriar-se dele, suposições fundamentais do núcleo do programa de 

modelo de negócio de Demil e Lecocq (2010) 

Embora alguns empresários tenham claramente formulado um modelo ao iniciar um 

empreendimento, muitos começam com modelos parcialmente formados e estratégias 

incompletas, e o processo de experimentação pode estar envolvido com o surgimento do 

modelo. À medida que a firma se desenvolve, ela se torna capaz de detalhar melhor os 

componentes de um modelo de negócio, desenvolvendo regras que orientam as operações e 

crescimento contínuo (MORRIS; SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005). A concepção de um 

novo modelo de negócios exige criatividade, percepção e uma boa dose de informação do 

cliente, concorrente e fornecedor. Um empresário pode ser capaz de intuir um novo modelo, 

mas não será capaz de racionalizar e articulá-lo totalmente; assim, experimentação e 

aprendizagem são necessárias (TEECE, 2010). 

Vale dizer, o processo inicial de concepção do negócio, bem como as etapas 

subsequentes de evolução, não é captado nos frameworks de modelo de negócio. Por sua vez, 

na literatura de empreendedorismo, o processo de criação de valor, por exemplo, abrange sua 

maior parte. Fisher (2012), ao abordar o processo empreendedor a partir do reconhecimento e 

avaliação de oportunidades, permite a identificação de oportunidades, levando ao 

estabelecimento de metas que se pretende explorar a partir da oportunidade identificada. 

Depois disso, o empresário levanta recursos para desenvolver e comercializar uma solução e, 

por sua vez, envolve-se nos processos de criação de algo para lidar com a oportunidade 

identificada, a qual espera que resulte em entrada no mercado, permitindo o retorno que 

conduz a refinado produto ou serviço, ou Sarasvathy (2001), que, ao desenvolver a teoria 

effectuation, pressupõe que as oportunidades empresariais sejam subjetivas, socialmente 

construídas e criadas por um empresário por meio de um processo de promulgação. O 

processo empreendedor se inicia com um exame dos meios disponíveis para um empresário, 

por meio das perguntas: "Quem sou eu?", "O que eu sei?" e "A quem é que eu sei?", 

permitindo o exame dos meios disponíveis para um empresário, considera o que ele ou ela 



105 
 

 

pode fazer.Alguns autores abordam aspectos da configuração a partir do enfoque sobre a 

exploração da oportunidade (ARDICHVILI; CARDOZO; RAY, 2003; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000; SARASVATHY, 2001; SHANE, 2003; TIMMONS, 1999; 

ALVAREZ; BARNEY, 2007) e novas combinações (CARLAND et al., 1984; BAKER; 

NELSON, 2005; KIRZNER, 1997; SHANE, 2003; SCHUMPETER, 1982; CASSON, 1982), 

mas são aspectos tímidos ao se verificar que as dimensões que compõem a configuração de 

valor do MN, são os responsáveis por fazerem o modelo de negócio funcionar 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Propôs-se nesta dissertação um modelo conceitual que 

contemple o processo empreendedor desde sua concepção até a construção do MN ideal para 

aquela atividade específica, com base no tripé da criação, configuração e apropriação de 

valor. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta dissertação consistiu em descrever a evolução 

dos modelos de negócio ao longo do processo empreendedor de empresas startup por meio da 

análise dos processos de criação configuração e apropriação de valor que conformam esses 

modelos. Para atender ao objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: a) descrever as fases do processo empreendedor de cada empresa ; b) descrever a 

evolução do processo de criação do valor nas start-ups a partir das dimensões de proposta de 

valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente e canais de um modelo de negócio; 

c) descrever a evolução do processo de configuração do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de atividades-chave, parcerias-chave e recursos-chave de um modelo de negócio; 

d) descrever a evolução do processo de apropriação do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de estrutura de custo e fontes de renda de um modelo de negócio. 

A análise da evolução das dimensões componentes dos processos de criação, 

configuração e apropriação do valor se baseou em um modelo conceitual que pressupõe que 

essas são construídas ao longo das fases do processo empreendedor, tendo como perspectiva 

metodológica a abordagem de processos (LANGLEY, 2007; VAN DE VEN; HUBER, 1990; 

LANGLEY, 1999; VAN DE VEN, 1992; POOLE et al., 2000). 

A partir da análise das entrevistas foram identificadas oito fases do processo 

empreendedor: 

 

a) Formação: toda ação realizada por um ou mais indivíduos que leve a constituição 

de uma nova empresa; 

b) Reconhecimento: a constatação de agentes externos dos benefícios gerados a partir 

da proposta de valor oferecida pela empresa; 
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c) Networking: desenvolvimento de uma rede de relacionamento com objetivo de 

realizar negócios; 

d) Experimentação: construção de um determinado resultado a partir do processo de 

verificação por meio de experimentos; 

e) Diagnóstico: coletar e analisar dados para mudar/alterar determinado problema ou 

circunstância; 

f) Expansão: criar um novo produto ou serviço com objetivo de aumentar as receitas 

da empresa; 

g) Fidelização: instrumentos utilizados para retenção do cliente; e 

h) Monitoramento: distinguir determinados fatos para delimitar a atuação da empresa. 

 

Na análise do processo evolutivo do modelo de negócio das empresas aqui analisadas, 

não foi identificada uma sequência a ser seguida, mas se observou que as empresas a partir da 

fase de formação transitam nestas fases, e até em algum momento retornando a uma fase já 

ocorrida. As fases de diagnóstico e networking mostraram-se mais ativas que as demais, no 

que se diz respeito à alteração nas dimensões dos modelos de negócio. 

Notou-se ainda que as fases de formação, reconhecimento, networking, 

experimentação, diagnóstico e expansão são comuns as empresas pesquisadas. A fase de 

fidelização só foi identificada em duas empresas e a fase de monitoramento em uma. 

A evolução do modelo de negócio a partir da abordagem dos blocos de criação de 

valor, configuração de valor e apropriação do valor aponta para uma maior atividade no bloco 

de criação de valor na construção do modelo de negócio das empresas pesquisadas. Este bloco 

foi o que sofreu mais alterações ao longo do processo de construção de seus modelos de 

negócio. 

Outro aspecto que é notado na evolução dos MN das empresas é o papel da 

experiência do empreendedor no desenvolvimento de negócios anteriores. Empresas que têm 

à frente um empreendedor sem experiência em outros empreendimentos passam por um 

processo mais intenso de alterações nas suas dimensões do MN do que as empresas que têm à 

frente um empreendedor com experiência em outras empresas, ocorrendo essas alterações 

paulatinamente. 

Quanto à concepção do negócio, notou-se que a oportunidade identificada e 

posteriormente explorada na constituição da empresa está associada à experiência ou ao 

conhecimento que os indivíduos tinham, associada à crença de que eles poderiam 

operacionalizar esta oportunidade a fim de obter um retorno financeiro. 
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As limitações deste estudo estão relacionadas com a natureza da pesquisa qualitativa, 

em que não é possível a generalização dos seus achados. Para futuras pesquisas, fica a 

sugestão de ampliar o escopo da pesquisa, de modo a se identificar possíveis variações das 

mudanças nas dimensões do modelo de negócio em função de dinâmicas setoriais distintas, ou 

mesmo diferenças decorrentes do perfil dos empreendedores, que podem gerar dinâmicas 

distintas nas dimensões de modelo de negócio ao longo das fases do processo empreendedor. 

Outrossim, uma pesquisa de mais amplo escopo pode permitir a identificação de diferentes 

fases do processo empreendedor. 

Outra possibilidade de pesquisa é aprofundar no estudo individual de cada empresa, 

analisando a evolução do seu modelo de negócio a partir de um horizonte temporal mais 

amplo, incluindo também novos atores participantes desse processo. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Matriz de Amarração  
Problema de Pesquisa: Questão/Problema de pesquisa: Como as dimensões de modelo de negócio evoluem na medida em que uma empresa se estabelece? 

Objetivo Geral: Descrever a evolução dos modelos de negócio ao longo do processo empreendedor de empresas startup por meio da análise dos processos de criação 
configuração e apropriação de valor que conformam esses modelos.  
 

Objetivos Específicos Referencial Teórico 
Questões Geradoras da Narrativa / Questões 

Complementares 
1. Descrever as fases do 

processo empreendedor de 
cada empresa 
 
 

1.1. Identificar e selecionar oportunidades certas para novos negócios estão 
entre as habilidades importantes de um empreendedor de sucesso 
(STEVENSON; ROBERTS; GROUSBECK, 1985); 
 

1.2. A decisão empreendedora aponta um cenário que converge para um 
agente que reconhece/identifica uma oportunidade (DORNELAS, 2001; 
BARON; SHANE, 2007; TIMMONS, 1999), mas além de reconhecer a 
oportunidade, este agente segue em frente por meio de um ato de 
vontade (BYGRAVE; HOFER, 1991), ou intenção (BIRD, 1988), 
transformando-se no catalisador do processo de empreendedorismo 
(STEWART JR et al., 1999); 
 

1.3. O processo de reconhecimento da oportunidade culmina na 
identificação do conceito de negócio (BHAVE, 1994); 
 

1.4. À medida que a firma se desenvolve, ela se torna capaz de detalhar 
melhor os componentes de um modelo de negócio, promovendo a sua 
vantagem competitiva, e desenvolvendo regras que orientam as 
operações e crescimento contínuo (MORRIS; SCHINDEHUTTE; 
ALLEN, 2005); 
 

1.5. O modelo de negócios pode ser visto como uma representação da 
oportunidade para desbloquear o processo empreendedor, avaliar os 
efeitos de configuração, e descrever e prever os resultados empresariais 
(GEORGE; BOCK, 2011). 

 
 

 
Questão geradora da narrativa:  
• Conte-me qual foi a oportunidade identificada que 

deu origem a empresa. 
 
1. O que mudou da oportunidade inicial para o que a 

empresa desenvolve hoje? 
 

2. Quais são as expectativas quanto ao futuro da 
empresa? 
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2. Identificar a evolução do 

processo de criação do valor 
nas start-ups a partir das 
dimensões de proposta de 
valor, relacionamento com o 
cliente, segmento de cliente e 
canais de um modelo de 
negócio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 A criação de valor pode ser conforme o BMC composta pela proposta de 
valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente e canais 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 
2002; LINDER; CANTRELL, 2000; DEMIL; LECOCQ, 2010); 

 
2.2 A proposta de valor descreve como um pacote específico de produtos e 

serviços que cria valor para um segmento de cliente específico. De acordo 
com Osterwalder e Pigneur (2010), a proposta de valor consiste em 
resolver um problema ou satisfazer uma necessidade. Ela é o motivo pelo 
qual os clientes escolhem uma empresa em detrimento da outra, podendo 
ser inovadora, mas também similar a outras existentes, com características 
e atributos adicionais; 

 
2.3 Relacionamento com clientes descreve os tipos de relação que uma empresa 

estabelece com segmentos de clientes específicos (OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010), e essas relações podem variar desde pessoais até 
automatizadas (padronizadas). O relacionamento com o cliente pode ser 
guiado pelas seguintes motivações: conquista do cliente, retenção do 
cliente e ampliação de vendas. 

 
2.4 Segmento de cliente é composta por diferentes grupos de pessoas ou 

organizações que uma empresa busca alcançar e servir (OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010), e estes clientes são o âmago de qualquer modelo de 
negócios. Os segmentos podem variar conforme: a) necessidades (ofertas 
diferentes); b) canais (meios de distribuição diferentes); c) relacionamento; 
d) lucratividade; iv) disposição a pagar por aspectos diferentes da oferta. 

 
2.5 Canais descrevem como uma empresa se comunica e alcança seus 

segmentos para entregar uma proposta de valor (OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010), sendo eles de comunicação, distribuição e venda, com o 
propósito de composição da interface da empresa, e esses canais exercem 
diversas funções, incluindo: primeiro: ampliar o conhecimento dos clientes 
sobre os produtos e serviços da empresa; segundo: ajudar os clientes a 
avaliar a proposta de valor de uma empresa; terceiro: permitir aos clientes 
adquirir produtos e serviços específicos; quarto: levar uma proposta de valor 
aos clientes e quinto: fornecer suporte ao cliente após a compra. 

 

• Criação do valor 
 

1. Quais eram os produtos e serviços que a empresa 
oferecia, e quais são oferecidos hoje? 

 
2. Quais eram os grandes responsáveis pelo 

faturamento da empresa, e quais são hoje? 
 
3. Existe uma segmentação de mercado para 

atendimento dos clientes? Como o seu mercado 
está segmentado? 

 
4. Quais são os segmentos de clientes mais 

importantes em termos de faturamento, eles são 
os mesmos atendidos pela empresa desde seu 
surgimento? 

 
5. Quais necessidades de clientes que a empresa 

busca satisfazer?Para quem a empresa quer criar 
valor? 

 
6. E os concorrentes como consegue supera-los? 
 
7. Como é a relação com clientes? Quais são os 

meios diretos e indiretos pelos quais a empresa 
alcança o cliente e vende seus produtos? 

 
8. A empresa possui canais próprios de vendas ou 

realiza parcerias? 
 
9. Como os clientes toma conhecimento dos 

produtos e serviço da empresa? 
 
 
 
 
 



116 
 

 

 
 

3. Identificar a evolução do 
processo de configuração do 
valor nas start-ups a partir das 
dimensões de atividades- 
chave, parcerias-chave e 
recursos-chave de um modelo 
de negócio 

 
 
 
 

3.1 A configuração de valor pode ser conforme o BMC composta pelas 
atividades-chave, parcerias-chave e recursos-chave (OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010; TEECE, 2010; DEMIL; LECOCQ, 2010); 

 
3.2 Recursos-chave são aqueles mais importantes exigidos para fazer um 

modelo de negócios funcionar, permitindo a empresa criar e oferecer sua 
proposta de valor para alcançar o mercado e obter receita. 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Os principais recursos de uma 
empresa podem ser: financeiros, físicos, intelectuais ou humanos, alugados 
ou adquiridos pela empresa; 

 
3.3 Atividades-chave descrevem as ações mais importantes que uma empresa 

deve tomar para fazer funcionar seu modelo de negócios 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Essas atividades-chave diferem 
dependendo do tipo de negócio e elas podem ser categorizadas como: 
produção, resolução de problemas e plataformas/redes; 

 
3.4 Parcerias-chave descrevem a rede de fornecedores e os parceiros que 

colocam o modelo de negócios para funcionar (OSTERWALDER; 
PIGNEUR, 2010). As empresas criam alianças por diversas razões, mas 
principalmente para otimizar seus modelos de negócios e economia de 
escala, reduzir riscos e incertezas e adquirir recursos e atividades 
particulares. Observam-se quatro tipos de parceria: primeiro, alianças 
estratégicas entre não competidores; segundo, competição (parcerias 
estratégicas entre concorrentes); terceiro, joint ventures para desenvolver 
negócios; quarto, relação comparador-fornecedor para garantir 
suprimentos confiáveis;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Configuração do valor 
 

1. Que recursos e capacidades ajudam a empresa a 
criar valor para seus clientes? Eles são os mesmo 
desde a fundação da empresa? 

 
2. Como a empresa está organizada para explorar 

estes recursos e estas capacidades? Você saberia 
descrever a etapa de aquisição dos recursos até a 
venda final? O que é recebido, o que é produzido 
e o que é embarcado?  

 
3. Como a empresa desenvolve estas atividades? Há 

terceirização de alguma delas? 
 
4. E os parceiros? Quais são as principais atividades 

que os parceiros executam? 
 
5. Quais são os recursos-chave que são adquiridos 

de parceiros? 
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4. Identificar a evolução do 
processo de apropriação do 
valor nas start-ups a partir 
das dimensões de estrutura 
de custo e fontes de renda de 
um modelo de negócio 

4.1 A apropriação de valor pode ser conforme o BMC composta pelas 
estrutura de custo e fontes de renda (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; 
CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; LINDER; CANTRELL, 2000; 
AFUAH; TUCCI, 2003); 

 
4.2 A estrutura de custo descreve todos os custos envolvidos na operação de 

um modelo de negócios e envolve os seguintes aspectos: composição de 
custos fixos e variáveis; economia de escala e economia de escopo. 
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010,); 

 
4.3 Fontes de Receita representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de 

cada segmento de cliente (os custos devem ser subtraídos da renda para 
gerar o lucro) (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 30). Segundo os 
autores, se o cliente é o coração de um modelo de negócios, o componente 
fontes de receita é a rede de artérias. Para que a firma gere uma ou mais 
fontes de receita, é crucial que ela responda à questão seguinte: Que valor 
o segmento de cliente está disposto a pagar? Há diferentes mecanismos de 
precificação: lista fixa, promoções, leilões, dependência de mercado, 
dependência de volume ou gerenciamento de produção. Há também 
diversas maneiras de se gerar fontes de receita: venda de recursos, taxa de 
uso, taxa de assinatura, empréstimos/aluguéis/leasing e licenciamento. 

 

• Apropriação do valor 
 

 
1. Quais são os custos inerentes mais 

importantes no modelo de negócio? 
 
2. A empresa possui indicadores específicos de 

custos? Quais são? 
 
3. Quais são os fluxos de receita principais? 
 
4. Qual é a modalidade de precificação (preço 

fixo ou dinâmico)?  
• Se fixo, qual é o critério? (volume, qualidade do 

serviço, ou característica do mercado 
consumidor?) 

• Se dinâmico, qual é o critério? (poder e 
habilidades de negociação, histórico e tempo de 
relacionamento, etc.)? 
 
5. Como os seus clientes preferem pagar? 
6. A empresa possui indicadores específicos de 

receita? Quais são? 
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APÊNDICE B – Instrumento de pesquisa 
 

Projeto de pesquisa: EVOLUÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO NO PROCESSO 
EMPREENDEDOR DE START-UPS. 
 

Problema de Pesquisa: Questão/Problema de pesquisa: Como as dimensões de modelo de 

negócio evoluem na medida em que uma empresa se estabelece? 

Objetivo Geral: Descrever a evolução das dimensões de criação, configuração e apropriação 

de valor no processo empreendedor de empresas startup. 

Objetivos Específicos: 

5. Identificar a oportunidade explorada pelas start-ups na fase inicial de concepção do 

negócio; 

6. Identificar a evolução do processo de criação do valor nas start-ups a partir das dimensões 

de proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente e canais de um 

modelo de negócio; 

7. Identificar a evolução do processo de configuração do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de atividades-chave, parcerias-chave e recursos-chave de um modelo de 

negócio; 

8. Identificar a evolução do processo de apropriação do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de estrutura de custo e fontes de renda de um modelo de negócio. 

Área Nove Dimensões Definição 

Clientes 

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 segmentos de clientes específicos 

Canais 
Apresenta como uma empresa se comunica e alcança seus clientes a fim de 
realizar uma proposta de valor. 

Oferta 

Proposta de Valor 
Descreve o pacote de produtos e serviços, bem como quais valores são 
entregues aos segmentos de clientes. 

Infraestrutura 

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 negócio. 

Parceria-Chave 
Descreve a rede de fornecedores e os parceiros que põem o modelo de 
negócio em execução. 

Viabilidade 
Financeira 

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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• Conte-me o processo de constituição da empresa, destacando como evoluiu até o 

presente momento. 

 

1. Por que escolheu este segmento?  

2. Quais os fatores foram determinantes para constituição da empresa? 

3. Quais desses fatores não se confirmaram e quais se mostram assertivos com o passar dos 

anos?  

4. Quais são as expectativas quanto ao futuro da empresa?  

 

• Qual era a proposta de valor inicial da empresa, como iniciou o relacionamento com 

os clientes, quais os segmentos de clientes atendidos e por quais canais no momento 

em que a empresa iniciou suas atividades?  

 

5. E hoje, quais produtos e serviços a empresa oferece?  

6. Quais são os grandes responsáveis pelo faturamento da empresa?  

7. Existe uma segmentação de mercado para atendimento dos clientes? Como o seu 

mercado está segmentado?  

8. Quais são os segmentos de clientes mais importantes em termos de faturamento?  

9. A quais necessidades de clientes que a empresa busca satisfazer? Para quem a empresa 

quer criar valor?  

10. Como é a relação com clientes? Quais são os meios diretos e indiretos pelos quais a 

empresa alcança o cliente e vende seus produtos?  

11. A empresa possui canais próprios de vendas ou realiza parcerias?  

 

• Quais eram os recursos e capacidades-chave da empresa no inicio de suas 

atividades? 

 

12. E hoje, que recursos e capacidades ajudam a empresa a criar valor para seus clientes?  

13. Como a empresa está organizada para explorar esses recursos e essas capacidades? Você 

saberia descrever a cadeia de valor da sua empresa, desde a etapa de aquisição dos 

recursos até a venda final? O que é recebido, o que é produzido e o que é embarcado?  

14. Como a empresa desenvolve essas atividades? Há terceirização de alguma delas?  

15. E os parceiros? Quais são as principais atividades que os parceiros executam?  

16. Quais são os recursos-chave que são adquiridos de parceiros? 
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• Quais eram as estrutura de custo e fontes de renda da empresa no inicio de suas 

atividades?  

 

17. E hoje, quais são os custos inerentes mais importantes ao modelo de negócio?  

18. A empresa possui indicadores específicos de custos? Quais são?  

19. Quais são os fluxos de receita principais?  

20. Qual é a modalidade de precificação (preço fixo ou dinâmico)?  

� Se fixo, qual é o critério (volume, qualidade do serviço, ou característica do mercado 
consumidor)? 

� Se dinâmico, qual é o critério? (poder e habilidades de negociação, histórico e tempo de 
relacionamento, etc.)? 

 
21. Como os seus clientes preferem pagar?  

22. A empresa possui indicadores específicos de receita? Quais são? 
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APÊNDICE C – Carta de Apresentação 
 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “EVOLUÇÃO DO 

MODELO DE NEGÓCIO NO PROCESSO EMPREENDEDOR DE START-UPS”, que 

se propõe a identificar os aspectos/dimensões do modelo de negócio contemplados nas 

empresas ao iniciar suas atividades e como os aspectos/dimensões do modelo de negócio 

evoluem na medida em que a empresa se estabelece. Os dados para o estudo serão coletados 

por meio da realização de entrevistas com gestores e empresários. Os dados serão analisados 

pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato 

interpessoal não oferecem riscos aos participantes da pesquisa.  

 

Problema de Pesquisa: Questão/Problema de pesquisa: Como as dimensões de modelo de 

negócio evoluem na medida em que uma empresa se estabelece? 

Objetivo Geral: Descrever a evolução das dimensões de criação, configuração e apropriação 

de valor no processo empreendedor de empresas startup. 

Objetivos Específicos: 

a) Identificar a oportunidade explorada pelas start-ups na fase inicial de concepção do 

negócio; 

b) Identificar a evolução do processo de criação do valor nas start-ups a partir das dimensões 

de proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente e canais de um 

modelo de negócio; 

c) Identificar a evolução do processo de configuração do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de atividades-chave, parcerias-chave e recursos-chave de um modelo de 

negócio; 

d) Identificar a evolução do processo de apropriação do valor nas start-ups a partir das 

dimensões de estrutura de custo e fontes de renda de um modelo de negócio. 

 

Questões que serão abordadas 

 
• O processo de constituição da empresa, destacando sua evolução. 

 
• A proposta de valor inicial da empresa, como iniciou o relacionamento com os 

clientes, quais os segmentos de clientes atendidos e por quais canais.  
 

• Os recursos e capacidades-chave da empresa no inicio de suas atividades? 
 

• A estrutura de custo e fontes de renda da empresa no inicio de suas atividades. 
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APÊNDICE D – Resposta de participação em pesquisa 
 
Gostaria de agradecer sua participação na pesquisa EVOLUÇÃO DO MODELO DE 

NEGÓCIO NO PROCESSO EMPREENDEDOR DE START-UPS. Segue para seu 

conhecimento a transcrição da entrevista e uma prévia da análise. 

Gostaria de aproveitar para fazer duas solicitações. 

 

1- O envio do código CNAE da empresa e constituição formal da empresa, estas informações 

estão no contrato social da empresa. Se por um acaso você não tiver disponível facilmente 

esta informação, eu consigo verificá-la com o envio do CNPJ. 

 

2- Gostaria que você me ajudasse novamente enumerando as fases descritas no arquivo do 

Excel da análise e o comentasse, se achar necessário. Para mais esclarecimentos, segue no 

mesmo arquivo do Excel uma tabela com as abreviações e suas definições. 

 

Espero que a construção que estou lhe enviando possa ser útil para aplicação no planejamento 

da empresa. Qualquer dúvida, questionamentos, estou disponível para auxiliá-los. 


