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RESUMO 

 

No contexto de modelos de negócio, nota-se que as visões de configuração do valor se 

apresentam em uma perspectiva estática e categórica ou linear, a qual não se adequa para 

pensar a dinâmica do processo, principalmente quando se trata de empresas nascentes ou 

em estágio inicial. Ou seja, estas visões de configuração do valor pressupõem empresas 

já constituídas. Sendo assim, a fim de cobrir esta lacuna teórica, a questão que se coloca 

nesta dissertação é: Como as empresas, em fase inicial de constituição, configuram o 

valor? As perspectivas sistêmica, processual e dinâmica ainda não são bem evidenciadas 

na literatura. Compreende-se que o entendimento de configuração do valor requer uma 

perspectiva de estratégia dinâmica e emergente, baseada num processo de tentativa e erro. 

Neste sentido, esta pesquisa adota a Teoria da Atividade como a perspectiva estratégica 

apropriada para pensar o processo de configuração do valor . Essa abordagem permite 

captar o papel dos atores na execução das atividades bem como as contradições do 

processo decisório em termos de atividades. Como a estrutura e os limites organizacionais 

de empresas nascentes não estão bem definidos nos estágios iniciais de um negócio, o 

recorte de configuração do valor adotado foi o das atividades da cadeia de valor. Nesse 

sentido, foi realizada uma revisão sistemática da literatura e percebeu-se a existência de 

três contextos principais: recursos e tecnologia; cliente; parceiros (stakeholders). Estes 

três aspectos das atividades foram tratados numa perspectiva processual, em que os atores 

envolvidos no processo de configuração do valor implementam a oportunidade a partir 

de um processo de ação, contradição e resultado. Do ponto de vista metodológico, optou-

se pela análise de narrativas que permite identificar as várias conexões (explícitas ou não) 

que as pessoas fazem na execução de determinadas rotinas. A partir da identificação dos 

eventos, dos atores focais e do entendimento das oposições (dilemas) e silogismos 

(desfecho dos dilemas) implícitos e explícitos na fala e nas ações dos entrevistados, foi 

possível identificar as principais atividades de configuração do valor, as quais foram 

analisadas de acordo com o framework da Teoria da Atividade. Como resultado, nota-se 

que as empresas nascentes e/ou em estágio inicial configuram valor a partir de um sistema 

de atividades que inclui: decisões sobre portfólio (pequisa, desenvolvimento de produtos 

e testes para melhorias), atendimento ao cliente e gestão de pedidos, produção, 

divulgação, compras e gerenciamento de estoque, distribuição e entrega, análise da 

concorrência, gestão financeira e contábil e planejamento futuro), além de atividades 

antecedentes de criação do valor (decisão sobre a proposta de valor e clientes focais) que 

condicionam a configuração do valor. Estas atividades identificadas englobam recursos e 



 
 
tecnologias, clientes e parceiros e se desenvolvem numa constante de dilemas e 

contradições (oposições) inerentes ao processo decisório (ações, silogismos) e de 

consequentes rupturas na execução das atividades.  

 

Palavras- chave: Modelos de negócio; Configuração do valor; Implementação de 

oportunidade; Teoria da Atividade; Empresas nascentes e em estágio inicial; Serviços de 

alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the context of business models, it can be seen that the value configuration visions are 

presented in a static and categorical or linear perspective, which is not adequate to think 

about the dynamics of the process, especially when it comes to new born companies. That 

is, these visions of value configuration presuppose already constituted companies. Thus, 

in order to cover this theoretical gap, the question that arises in this dissertation is: How 

do companies, in the initial phase of constitution, configure value? The systemic, 

procedural and dynamic perspectives are still not well evidenced in the literature. It is 

understood that the understanding of value configuration requires a dynamic and 

emergent strategy perspective, based on a process of trial and error. In this sense, this 

research adopts Activity Theory as the appropriate strategic perspective to think about the 

process of value configuration. This approach allows capturing the role of the actors in 

the execution of the activities as well as the contradictions of the decision making process 

in terms of activities. As the structure and organizational boundaries of nascent companies 

are not well defined in the initial stages of a business, the value configuration cut was that 

of value chain activities. In this sense, a systematic review of the literature was carried 

out and three main contexts were found: resources and technology; client; partners. These 

three aspects of the activities were dealt with in a procedural perspective, in which the 

actors involved in the process of value configuration implement the opportunity from a 

process of action, contradiction and result. From the methodological point of view, we 

opted for the analysis of narratives that allows the identification of the various 

connections (explicit or not) that people make in the execution of certain routines. From 

the identification of the events, the focal actors and the understanding of the oppositions 

(dilemmas) and syllogisms (implicit and explicit termination of the dilemmas) in the 

speech and actions of the interviewees, it was possible to identify the main activities of 

value configuration, which were analyzed according to the framework of the Activity 

Theory. As a result, new born companies configure value from an activity system that 

includes portfolio decisions (research, product development and testing for 

improvement), customer service and order management, distribution and delivery, 

competition analysis, financial and accounting management, and future planning), as well 

as past value creation activities (decision on value proposition and focal customers) that 

condition the setting the value. These identified activities encompass resources and 

technologies, clients and partners, nd are developed in a constant of dilemmas and 



 
 
contradictions (oppositions) inherent to the decision process (actions, syllogisms) and 

consequent ruptures in the execution of activities. 

 

Key words: Business models; Value Configuration; Implementation of opportunity; 

Activity Theory; Start-ups and early stage companies; Food services. 
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1. Introdução 
A principal busca e o esforço crítico de um negócio é criar e manter valor 

(PETERAF; BARNEY, 2003). Existe certa concordância de que os modelos de negócio 

envolvem elementos de criação de valor, entrega de valor e de captura de valor 

(CASADESUS-MASANELL; RICART, 2010; TEECE, 2010; JOHANSSON; 

JONSSON, 2012; MEIRELLES, 2015). Neste sentido, a noção de valor está no centro 

do conceito de modelos de negócio (AMMAR; OUAKOUAK, 2015). 

Para Osterwalder e Pigneur (2010), um modelo de negócio fornece uma 

descrição genérica de como uma empresa cria, entrega e captura valor, de modo 

lucrativo. Conforme destaca Meirelles (2015), o modelo de negócio proporciona uma 

visão integrada do tripé de criação, configuração e apropriação do valor. Todavia, 

conhecer a dinâmica de cada processo e como eles se articulam é o grande desafio da 

pesquisa em modelos de negócio (FOSS; SAEBI, 2017). 

Boa parte dos autores associa o modelo de negócios apenas à criação e 

apropriação de valor (MEIRELLES, 2015). Entretanto, nota-se que existem na literatura 

algumas definições de modelos de negócios onde o construto em si é associado com à 

configuração do valor, tais como Zott e Amit (2008), Camisón e Villar-López (2010) e 

Calixto e Fleury (2015). Nestas definições de modelos de negócio propostas pelos 

autores há uma ênfase em: atividades e estrutura de governança. 

No modelo CANVAS de Osterwalder e Pigneur (2010)  a configuração do valor 

se refere essencialmente à cadeia de valor, ou seja, às atividades. Conforme definem os 

autores, a configuração do valor descreve o arranjo de uma ou várias atividades 

(baseadas em recursos e capacidades e desempenhadas por atores) com o objetivo de 

prover a proposição de valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2004, p. 86). 

O modelo de Zott e Amit (2008; 2010; 2013) foca na estrutura de governança. 

Os autores entendem o construto “modelo de negócio” como um modelo estrutural de 

como uma empresa focal transaciona com clientes, parceiros e fornecedores. Ele captura 

o padrão das conexões abrangentes de limites da empresa com os mercados de fatores 

e produtos (ZOTT; AMIT, 2008). 

Numa perspectiva que combina atividades e estrutura, Camisón e Villar-López 

(2010) entendem que um modelo de negócio pode ser considerado como o padrão 

gerado pela empresa para organizar seus processos e tarefas com uma configuração 
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específica de sua cadeia de valor. Na visão dos autores, o modelo de negócio é composto 

por três dimensões básicas: i) estrutura organizacional; ii) grau de diversificação 

(produto/setor do mercado); e iii) gestão das atividades da cadeia de valor (integração 

vertical vs cooperação). 

 Calixto e Fleury (2015) reforçam que, apesar de boa parte dos autores focarem 

seus estudos de modelos de negócio acerca do conceito de criação de valor, a estrutura 

da empresa e sua governança influenciam na reconfiguração da cadeia de valor, bem 

como na exploração dos recursos e capacidades da empresa. Sob esta perspectiva, os 

autores definem modelo de negócio não como uma proposta de criação ou captação de 

valor, ou como uma representação da integração das atividades da rede (network) da 

empresa, mas sim como a articulação de todos estes elementos. 

Contudo, as visões de configuração do valor se apresentam em uma perspectiva 

estática e categórica ou linear, a qual não se adequa para pensar a dinâmica do processo, 

principalmente quando se trata de empresas nascentes (com até 3 meses) ou em estágio 

inicial (com até 42 meses), conforme classificação do Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM, 2011). Ou seja, estas visões de configuração do valor pressupõem empresas já 

constituídas. Todavia, empresas em constituição – como é o caso das empresas objeto 

de estudo desta dissertação – não apresentam a priori uma estrutura definida. Na 

verdade, há um processo de ajuste da configuração do valor, em termos de estruturação 

das atividades na cadeia de valor e a governança dessas atividades, que é pouco 

conhecido. 

Uma visão mais integrada e completa de configuração do valor é apresentada 

por Meirelles (2015), que define o construto como “O processo de implementação das 

oportunidades por meio da articulação de recursos e atividades na cadeia de valor, 

definição da estrutura organizacional e delimitação dos limites organizacionais (internos 

e externos)” (MEIRELLES, 2015). 

Esta abordagem da configuração do valor está baseada numa perspectiva de 

processo, ou seja, as escolhas não são dadas a priori, o que permite compreender a 

configuração do valor em uma perspectiva dinâmica. Como resultado deste processo, 

conforme aponta Meirelles (2015), a configuração do valor resulta na descrição do fluxo 

de atividades (primárias e secundárias) que fundamentam a criação do valor, seja na 

manufatura ou em serviços; na descrição dos processos de produção e atendimento ao 
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cliente; na definição dos limites organizacionais e formas de governança ao longo da 

cadeia de valor  (grau de integração vertical e horizontal); e na descrição da distribuição 

de funções, grau de centralização e formalização, e mecanismos de coordenação 

internos. Contudo, quando se trata de empresas nascentes, nem sua estrutura 

organizacional e nem seus limites organizacionais estão bem definidos (JACOBIDES; 

WINTER, 2007). 

No início, as empresas não só não conhecem o seu mercado consumidor como 

também não conhecem o mercado de fatores. Por isso mesmo, nessa fase inicial, a 

governança das transações não segue o previsto para empresas já constituídas. 

Conforme pontua Jacobides e Winter (2007), empresas em fase inicial não possuem de 

forma clara nem sua estrutura e nem suas fronteiras (limites organizacionais). Nesta 

fase, o empreendedor nem se quer possui os recursos necessários para transformar sua 

ideia em prática. 

Afinal, como se pode então definir conceitualmente configuração do valor na 

perspectiva de empresas na fase inicial de operação? Seriam as atividades da cadeia de 

valor? Mas a empresa sabe a priori quais são as atividades a serem desenvolvidas? E a 

governança destas atividades? De que forma a empresa conduzirá estas atividades? 

Parcerias externas ou internas? 

A questão que se coloca nesta dissertação é, então: Como as empresas, em fase 

inicial de constituição, configuram o valor? 

Em busca de resposta a esta questão de pesquisa, a premissa que guia esta 

pesquisa é que a configuração do valor em empresas nascentes vai se definindo na 

medida em que elas vão desenvolvendo as atividades na cadeia de valor. O foco na 

cadeia de valor se justifica também pela escolha das empresas a serem estudadas – 

empresas nascentes ou em estágio inicial, do ramo de serviços de alimentação. 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) buscando entender o 

construto de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor. Percebeu-se, com 

a revisão da literatura, a existência de três contextos principais de configuração do valor 

na perspectiva da cadeia de valor: um em que as atividades tem foco em recursos e 

tecnologia; um em que as atividades tem foco no cliente; e outro em que as atividades 

tem foco nos parceiros (stakeholders). Percebe-se que, de maneira evolutiva, um 

contexto engloba aspectos do outro. 



6 
 

Notou-se que, no que tange ao aspecto das atividades de configuração do valor 

na perspectiva da cadeia de valor, parte da literatura ou trabalha a partir do modelo 

tradicional de cadeia de valor de Porter (1985), seja com foco em inovação (KOC; 

BOZDAG, 2017), seja com foco na análise da cadeia de valor de forma categórica 

(HOWIESON; LAWLEY; HASTINGS, 2016); ou apresenta uma derivação do modelo 

tradicional, algumas vezes criticando-o, seja apresentando um sistema de entrega de 

valor (LANNING; MICHAELS, 1988), ou articulando com os tipos de tecnologia e 

apresentando a loja e a rede de valor (STABELL; FJELDSTAD, 1998), ou ainda 

apresentando uma nova configuração que se baseia tanto na cadeia tradicional como na 

loja de valor (JOHANSSON; JONSSON, 2012); ou foca em recursos e processos de 

forma categórica (JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008), por exemplo. 

Neste sentido, a cadeia de valor tradicional de Porter (1985) se mostra linear e 

estática, i.e., ex post e, conforme demonstra a literatura, não é o modelo mais adequado 

para ambientes mais dinâmicos e competitivos, e nem pode ser aplicado para todos os 

tipos de negócio, em especial para setores que envolvem serviços (STABELL; 

FJELDSTAD, 1998; JOHANSSON; JONSSON, 2012), como é o caso das empresas a 

serem estudadas nesta pesquisa. 

Na verdade, a literatura de configuração do valor na perspectiva da cadeia de 

valor se mostra categórica de forma geral, mesmo quando tratada por autores que 

abordam as redes de valor. As perspectivas sistêmica, processual e dinâmica ainda não 

são bem evidenciadas na literatura. Conforme pontuado por Hadida e Paris (2014), 

apesar de modelos alternativos de organização e atividades industriais terem surgido 

para dar conta da nova realidade pós-industrial, com o objetivo explícito e declarado de 

se afastar da abordagem linear da cadeia de valor, a maioria deles ainda implicitamente 

usa a cadeia de valor tradicional como base cognitiva. Incluem-se neste caso desde a 

visão de cadeia de valor de inovação (HANSEN; BIRKINSHAW, 2007; ROPER; DU; 

LOVE, 2008), virtual (RAYPORT; SVIOKLA, 1995) e de logística reversa 

(O'CONNELL, 2007), passando pela visão de integração vertical (JACOBIDES; 

BILLINGER, 2006; JACOBIDES, 2005) até a visão de constelação de valor 

(NORMANN; RAMIREZ, 1993; RAMIREZ, 1999). 

Adicionalmente, falta uma perspectiva de estratégia emergente, que capte o 

papel dos atores e suas contradições no processo decisório, mesmo nos autores que 

partem de uma perspectiva da cadeia de valor com foco nos clientes e/ou  parceiros.  
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A principal ideia defendida nesta dissertação é que a compreensão da 

configuração do valor exige uma perspectiva estratégica de gestão e articulação das 

atividades e processos na cadeia de valor, dado que a estratégia da organização é 

elemento central no design de um modelo de negócio (CALIXTO; FLEURY, 2015). 

Todavia, há controvérsias em relação ao papel da estratégia na definição de um modelo 

de negócio. De acordo com Meirelles (2015), existem propostas na literatura que ora 

incluem a estratégia no construto modelo de negócio (CHESBROUGH; 

ROSENBLOOM, 2002), ora a tratam como condicionante do desempenho e da 

vantagem competitiva (TEECE, 2010), ou ainda como um antecedente do modelo de 

negócio (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2010). 

Para Casadesus-Masanell e Ricart (2010) o modelo de negócio é o reflexo da 

estratégia da firma. Para Lecocq et al. (2010), o modelo de negócios parece não ser 

apenas um conceito, mas também uma visão renovada do pensamento estratégico, i.e., 

o núcleo do programa de modelos de negócios é constituído por várias suposições-chave 

sobre estratégia. Ammar e Ouakouak (2015) acreditam que o modelo de negócio 

constitui uma excelente ferramenta para reflexão estratégica. Nesta perspectiva, o 

modelo de negócio pode ser considerado uma fonte de vantagem competitiva para a 

empresa (AMMAR; OUAKOUAK, 2015). 

Mas, e no contexto de configuração do valor de empresas nascentes e/ou em 

estágio inicial? Qual seria a perspectiva estratégica mais apropriada? 

As definições de modelos de negócio com foco na configuração do valor 

implicitamente assumem uma determinada estratégia que norteia a estruturação das 

atividades na cadeia de valor, como é o caso de Zott e Amit (2008). Entretanto, é uma 

visão parcial de estratégia. Os autores exploram apenas a relação entre a estratégia de 

produto e modelo de negócio. Por isso mesmo os autores não encontram uma correlação 

entre estratégia e modelo de negócio. 

Entende-se nesta dissertação que a abordagem de configuração do valor, por 

estar baseada numa perspectiva de processo, deve estar atrelada a uma perspectiva de 

estratégia dinâmica e emergente, baseada num processo de tentativa e erro, em que as 

empresas vão identificando qual posicionamento é o mais adequado para o seu mercado. 

Portanto, para viabilizar uma discussão do ponto de vista estratégico, foi necessário 
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recorrer à literatura de implementação estratégica (OLSON; SLATER; HULT, 2005; 

PRYOR et al., 2007; HOLOWKA, 2015). 

Contudo, a própria literatura de implementação estratégica acabou se mostrando 

ainda linear e categórica, sem remeter à perspectiva dinâmica, processual e emergente 

vista como necessária para o entendimento da configuração do valor. 

Neste sentido, a Teoria da Atividade (ENGESTROM, 2000; ENGESTRÖM, 

1987; KUUTTI, 1996) contribui para o entendimento da dinâmica do processo de 

desenvolvimento das atividades da cadeia de valor numa perspectiva sistêmica e 

dialética. 

A Teoria da Atividade apresenta uma estrutura descritiva que enfoca toda a 

atividade de trabalho de maneira sistêmica (chamada de sistema de atividade), tornando-

a útil para rastrear o processo – e não o resultado – da transformação organizacional. 

Para esta teoria, as atividades não são unidades estáticas ou rígidas – elas e seus 

elementos estão sob contínua mudança e desenvolvimento, e esse desenvolvimento não 

é linear ou direto, mas desigual e descontínuo. Isso significa que as atividades também 

tem uma história própria. Uma atividade é, na verdade, um todo sistêmico, no sentido 

de que todos os elementos tem relação com outros elementos (ENGESTRÖM, 1987; 

KUUTTI, 1996). 

Portanto, a teoria permite captar o papel dos atores (e da comunidade de atores) 

na execução das atividades. E, além disso, permite captar as contradições do processo 

decisório (resultado esperado, contradições e ações). Apesar de esta teoria não ter 

nascido no contexto específico de estratégia, quando aplicada ao contexto em questão, 

nota-se que ela foi apropriada epistemologicamente pela Estratégia como Prática e pela 

Visão Baseada em Atividades. Contudo, esta pesquisa propõe a utilização da própria 

Teoria da Atividade em si, uma vez que sua perspectiva dinâmica e processual condizem 

com a premissa da emergência do desenvolvimento das atividades de configuração do 

valor adotada por esta pesquisa, principalmente porque o recorte aqui adotado é em 

empresas nascentes e/ou em estágio inicial. 

O framework da Teoria da Atividade proporciona, ao mesmo tempo, uma visão 

integrada dos três aspectos das atividades que são abordados na literatura de 

configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor (recursos, clientes e parceiros), 

porém numa perspectiva processual, em que os atores ou a comunidade de atores 



9 
 

envolvidos no processo de configuração do valor implementam a oportunidade a partir 

de um processo de ação, contradição e resultado. 

Portanto, esta dissertação tem como objetivo geral compreender o processo de 

implementação de oportunidade por meio do desenvolvimento de atividades de 

configuração do valor, tendo como framework metodológico a Teoria da Atividade. 

Como objetivos específicos busca-se: 

i. Identificar a proposta de valor a partir da oportunidade explorada; 

ii. Compreender o processo de desenvolvimento das atividades estratégicas 

de configuração do valor do ponto de vista de ações, contradições e 

resultados no que se refere a recursos-tecnologia; 

iii. Compreender o processo de desenvolvimento das atividades estratégicas 

de configuração do valor do ponto de vista de ações, contradições e 

resultados no que se refere a clientes; 

iv. Compreender o processo de desenvolvimento das atividades estratégicas 

de configuração do valor do ponto de vista de ações, contradições e 

resultados no que se refere a parceiros; 

Para atingir os objetivos específicos, foi desenvolvido um modelo conceitual o 

qual busca compilar o entendimento do construto de configuração do valor na 

perspectiva da cadeia de valor (RSL) articulado com a perspectiva estratégica entendida 

como mais apropriada para o desenvolvimento da discussão, i.e., a Teoria da Atividade. 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo empresas nascentes (com até 3 meses) 

ou em estágio inicial (com até 42 meses) (GEM, 2011) do ramo de serviços de 

alimentação. O recorte em empresas nascentes se justifica pelo recorte conceitual 

utilizado nesta dissertação: configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor. Isso 

porque as empresas nascentes, conforme mencionado anteriormente, não possuem nem 

sua estrutura e nem seus limites organizacionais bem definidos nesta fase inicial 

(JACOBIDES; WINTER, 2007). Sendo assim, os aspectos de estrutura e de limites 

organizacionais presentes na definição conceitual de configuração do valor adotada 

nesta pesquisa (MEIRELLES, 2015) não fazem parte do recorte, sendo o foco no 

aspecto das atividades da cadeia de valor. 



10 
 

Esta pesquisa se justifica do ponto de vista teórico por propor uma perspectiva 

dinâmica e processual sobre configuração do valor, diferentemente da maior parte 

literatura que ainda enxerga a configuração do valor de maneira linear. Esta pesquisa se 

justifica também por buscar identificar uma perspectiva estratégica apropriada para o 

entendimento de configuração do valor, em especial em empresas nascentes e/ou em 

estágio inicial, tema pouco abordado na literatura. Ademais, não foram encontradas 

pesquisas que considerem a Teoria da Atividade em si como abordagem estratégica, 

principalmente no contexto de Modelos de negócio, o que caracteriza uma inovação 

neste campo de estudo.   

O ramo de serviços de alimentação se justifica pela diversidade operacional que 

se encontra no mercado, em especial quando o foco são as empresas nascentes ou em 

estágio inicial. Segundo o relatório “GEM” (2011), o segmento de restaurantes e outros 

estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas é o que apresenta o maior 

número entre os empreendedores nascentes, sejam motivados por oportunidade ou por 

necessidade, chegando a quase um terço das atividades desenvolvidas pelos 

empreendedores por necessidade. Ademais, o setor de alimentação representa 20% do 

setor de serviços, sendo que uma em cada cinco empresas do setor de serviços está no 

ramo da alimentação, de acordo com a Pesquisa Anual de Serviços 2017, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). As empresas estudadas são 

apresentadas em detalhes no item 3.2 (objeto de estudo) e no item 4.1 (construção da 

linha da estória). 

Quanto à análise de dados, optou-se pela análise de narrativas uma vez que, 

conforme Meirelles (2018), “o construto modelo de negócio apresenta em sua essência 

um conteúdo narrativo, ou seja, é uma forma de apresentação, explicação ou 

interpretação de elementos que dão significado à criação de oportunidades de negócio.” 

(MEIRELLES, 2018, p. 1).  

Adicionalmente, a análise de narrativas permite identificar as várias conexões 

(explícitas ou não) que as pessoas fazem na execução de determinadas rotinas 

(PENTLAND; FELDMAN, 2007) e, por meio da identificação dos eventos, dos atores 

focais e do entendimento das oposições (dilemas) e silogismos (desfecho dos dilemas) 

auxilia a entender o processo de tomada de decisão, sendo este método, portanto, 

adequado para o recorte e para a premissa desta pesquisa que compreende que o 
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entendimento do processo de configuração do valor requer uma perspectiva estratégica 

dinâmica que capte a emergência e o processo de tomada de decisão.  

Nas seções 5 e 6 são apresentados, respectivamente, a discussão e as 

considerações finais (resultados e atendimento aos objetivos propostos e contribuições 

e limitações do estudo e recomendações para estudos futuros). 

2. Revisão da literatura 
Este capítulo está dividido em uma primeira parte, a qual descreve o protocolo 

utilizado para a realização da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), e em uma 

segunda parte, a qual compila as principais percepções tidas com a RSL de configuração 

do valor – na perspectiva de cadeias de valor –, a fim de avançar no entendimento do 

construto. Em seguida, é desenvolvido um modelo conceitual que busca compilar as 

contribuições da RSL de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor com 

a perspecrtiva de implementação de estratégia e com a contribuição do framework 

metodológico da Teoria da Atividade. 

2.1 Revisão sistemática da literatura (RSL) 
Com o intuito de conferir mais robustez teórica à esta pesquisa, foi realizada 

uma RSL do construto configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor, visto 

que é este o foco de desenvolvimento nesta pesquisa, a partir de uma perspectiva de 

implementação estratégica. Para tanto, esta etapa foi baseada nos artigos de Fink (2010) 

e Okolie e Schabram (20 

Fink (2010) apresenta um método composto por várias etapas. Segundo a autora, 

é possível, por meio da revisão sistemática, identificar, avaliar e sintetizar o que já foi 

discorrido pelos pesquisadores do tema ao longo do tempo. Com base no exposto pela 

autora, o processo foi considerado conforme a divisão das sete etapas abaixo: 

i. Seleção de uma pergunta de pesquisa que norteia o estudo (apresentada 

na introdução);  

ii. Seleção de uma base de dados eletrônica (ver subitem 2.1.1.1);  

iii. Escolha dos termos de busca (ver subitem 2.1.1.1);  

iv. Aplicação de critérios de seleção do material (idioma, conteúdo, forma) 

(ver subitem 2.1.1.1);  

v. Aplicação dos critérios metodológicos de seleção (adequação e 

qualidade) (ver subitem 2.1.1.2);  
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vi. Revisão (ver subitem 2.2);  

vii. Sintetização dos resultados (descritiva ou meta-análise) (FINK, 2010) 

(ver subitem 2.3).  

O artigo de Okolie e Schabram (2010), por sua vez, apresenta um guia detalhado 

para o desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura. Os autores delinearam 

os passos do processo de modo a assegurar uma revisão rigorosa, que seja válida no seu 

objetivo de produzir uma soma abrangente e uma discussão da literatura existente sobre 

uma questão de pesquisa de interesse. Os autores enfatizam a necessidade de tal revisão 

ser explícita na descrição dos procedimentos seguidos, na medida em que os resultados 

poderiam ser reproduzidos por pesquisadores independentes que realizam o mesmo 

processo de revisão.  

Sendo assim, para fins desta pesquisa, foram definidos os passos descritos no 

subitem 2.1.1, inspirados e adaptados em Fink (2010) e Okolie e Schabram (2010). 

2.1.1 Protocolo para seleção de artigos 
Para definição dos conceitos chave utilizados na busca, foi considerado o artigo 

de Meirelles (2015), o qual propõe, do ponto de vista teórico, uma visão do construto 

modelo de negócio baseada no tripé de criação, configuração e apropriação do valor. 

Como o recorte desta pesquisa se dá em “configuração do valor”, foi considerada a 

definição de configuração do valor dada pela autora: “Processo de implementação das 

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

delimitação dos limites organizacionais (internos e externos)” (MEIRELLES, 2015). 

Essa abordagem da configuração do valor está baseada numa perspectiva de 

processo, ou seja, as escolhas não são dadas a priori, o que permite compreender a 

configuração do valor numa perspectiva dinâmica. Como resultado deste processo, 

conforme aponta Meirelles (2015),  a configuração do valor resulta na descrição da 

combinação de recursos necessários à entrega eficiente e competitiva do valor; a 

descrição do fluxo de atividades (primárias e secundárias) que fundamentam a criação 

do valor, seja na manufatura ou em serviços; a descrição dos processos de produção e 

atendimento ao cliente; a definição dos limites organizacionais e formas de governança 

ao longo da cadeia de valor  (grau de integração vertical e horizontal); a descrição da 

distribuição de funções, grau de centralização e formalização e mecanismos de 

coordenação internos. 
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A partir da definição apresentada pela autora e considerado o recorte conceitual 

desta dissertação – configuração do valor na perspectiva da cadeis de valor – foram 

extraídas as palavras chave consideradas para a busca que dá início ao processo de RSL, 

as quais estão descritas no subitem 2.1.1.1, especificamente em “Conceitos de interesse 

utilizados na busca”. É importante enfatizar que o foco desta revisão sistemática da 

literatura está no aspecto “cadeia de valor” da definição adotada. Ou seja, não foi 

considerada na revisão os aspectos de estrutura organizacional e limites organizacionais, 

dado que o objeto de estudo desta pesquisa são empresas nascentes. 

2.1.2 Critérios de busca 
Este capítulo descreve os critérios adotados na fase inicial de busca da RSL, os 

quais permitiram chegar na relação bruta de textos que, posteriormente, foram 

submetidos aos critérios de seleção e exclusão. 

Os critérios adotados foram: 

i. Base de dados utilizada: Web of Science; 

ii. Tipo de pesquisa: pesquisa básica; 

iii. Tipo de texto: apenas textos classificados (document types) como “Article” e 

apenas artigos acadêmicos com revisão por pares que se encontrem na base 

definida; 

iv. Idioma: apenas textos em inglês e português; 

v. Período de busca: sem restrição de período (todos os anos contemplados na 

busca); 

vi. Áreas de interesse: business, management e economics; 

vii. Conceitos de interesse utilizados na busca: value configuration (configuração de 

valor); value delivery (entrega de valor); configuring value (configurando valor); 

e value chain (cadeia de valor). 

 

2.1.2.1 Critérios para seleção de textos 
Foram selecionados todos os textos que tratam do tópico “configuração do 

valor” na perspectiva da cadeia de valor nos contextos econômico, de gestão, e de 

estratégia, e mais especificamente no contexto de modelos de negócios, mesmo que os 

termos especificados na busca não apareçam, mas que tratem deste conceito de acordo 

com as seguintes etapas de filtro: 
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i) Foram lidos (no primeiro filtro) apenas títulos: foram excluídos os textos cujos 

títulos não apresentaram alguma conexão com o tema; 

ii) Foram lidos (no segundo filtro) os resumos: foram excluídos os textos cujos 

resumos não apresentaram alguma conexão com o tema; 

iii) Foram lidos os textos completos apenas daqueles que cumpriram os critérios 

supracitados;  

iv) Foram incluídos os textos que, mesmo estando fora do contexto de modelo de 

negócios, ajudam no avanço da discussão de interesse desta pesquisa. 

2.1.2.2 Critérios para exclusão depois da leitura do texto 
completo 

i. Artigos que não abordem diretamente a questão da configuração do valor ou que 

não abordem a questão da cadeia de valor, ou ainda que não contribuam para a 

definição conceitual e para a compreensão do tema; 

ii. Artigos inconclusivos (que não respondem o problema proposto); 

iii. Artigos que abordem outras temáticas como foco principal e a configuração do 

valor na perspectiva da cadeia de valor apenas como aspecto secundário, como 

por exemplo nos contextos de marketing, de global value chain; international 

value chain, export, liberalization trade, international trade, e-commerce, 

agriculture value chain, antitruste, sustentability, barreiras internacionais etc. 

2.1.2.3 Critérios para inclusão de textos fora da busca na 
base utilizada 

i. Textos indicados por especialistas; 

ii. Textos seminais que não sejam necessariamente “artigos” – por exemplo, livros; 

iii. Artigos que foram referenciados em algum dos textos lidos conforme critérios 

supracitados e que também atenderam aos critérios do item 2.1.1.2. 
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Figura 1: Etapas da Revisão Sistemática da Literatura 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

2.2 Configuração do valor na perspectiva de Modelos de negócio 
 

Grande parte dos autores associa o modelo de negócio apenas à criação e à 

captura do valor. Mas existem algumas definições de modelos de negócio onde o 

construto em si é associado com a configuração de valor, tais como Zott e Amit (2001), 

Camisón; Villar-López (2010), Calixto e Fleury (2015) e Ammar e Ouakouak (2015). 

Sob uma perspectiva de custos de transação e governança, Zott e Amit, 2008; 

2010; 2013), entendem o construto “modelo de negócio” como o conteúdo, a estrutura 

e a governança das transações projetadas de modo a criar valor por meio da exploração 

de oportunidades de negócios. Um modelo de negócio pode ser visto como um modelo 

de como uma empresa conduz os negócios, como ela agrega valor às partes interessadas 

(por exemplo, a própria empresa, clientes, parceiros etc.) e como ela liga mercados de 

fatores e produtos. 
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Os autores entendem que o modelo de negócio descreve o sistema de atividades 

interdependentes que são desempenhadas pela firma e pelos seus parceiros, e os 

mecanismos que articulam estas atividades na criação de valor, tendo como elementos 

de design o conteúdo, a estrutura e a governança das transações (quais atividades 

deverão ser desempenhadas; como deverão ser articuladas e encadeadas; quem deverá 

desempenhá-las e onde). 

A ênfase nas atividades e na estrutura organizacional também está presente na 

proposta conceitual e operacional de modelo de negócio de Camisón; Villar-López 

(2010). Segundo os autores, o modelo de receita não faz parte de um modelo de negócio, 

apenas refere-se aos meios específicos pelos quais um modelo de negócio facilita a 

geração de riqueza. Inspirados na RBV, os autores propõem uma operacionalização do 

construto modelo de negócio que inclui o grau de formalização e centralização, o grau 

de diversificação dos produtos e mercados e o grau de integração ou cooperação da 

cadeia de valor. 

A perspectiva da RBV está presente no modelo RCOV de Demil e Lecocq 

(2010), com foco em recursos e competências. Os autores descrevem o modelo de 

negócio a partir de quatro dimensões: i) recursos e competências (são combinados e 

valorizados para apoiar a proposta de valor do modelo de negócio); ii) organização 

interna e externa (atividades e relacionamentos estabelecidos com outras organizações 

– considera a rede de valor que inclui as partes interessadas externas, parceiros, clientes 

etc.); iii) proposição de valor que a empresa entrega aos clientes na forma de seus 

produtos e serviços; iv) volume e estrutura (de custos e receitas). 
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Figura 2: Modelo RCOV 

  

Fonte: Demil e Lecocq (2010). 

Para Osterwalder e Pigneur (2010), a configuração do valor se refere 

essencialmente às atividades na cadeia de valor. Para os autores, a configuração do valor 

descreve o arranjo de uma ou várias atividades (baseadas em recursos e capacidades e 

desempenhadas por atores) com o objetivo de prover a proposição de valor. Esta 

configuração descreve o desenho ou arranjo de atividades e recursos necessários para 

entregar a proposta de valor (OSTERWALDER et al., 2005). 

Moingeon e Lehmann-Ortega (2010) referem-se a esta configuração como 

“arquitetura de valor”, a qual envolve a cadeia de valor da empresa e descreve a maneira 

como a empresa entrega valor a seus clientes. A arquitetura de valor descreve todas as 

etapas que a empresa realiza, desde a terceirização ou fabricação até os serviços pós-

venda. Também especifica os canais pelos quais a oferta vai fornecendo uma visão geral 

da cadeia interna de valor da empresa como o conjunto de atividades interdependentes 

voltadas para a concepção, produção, marketing e suporte de seu produto (AMMAR; 

OUAKOUAK, 2015). 

Nesta perspectiva da configuração do valor, o modelo de negócio é visto a partir 

da descrição do sistema de atividades de uma organização e sua respectiva governança 

(VOELPEL; LEIBOL; TEKIE, 2004; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; DEMIL; 

DECOCQ, 2010; ZOTT; AMIT, 2010). 

Organização 
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Mas, afinal, como se pode definir conceitualmente configuração do valor na 

perspectiva de modelos de negócio? Seriam os recursos e as atividades da cadeia de 

valor? Os processos organizacionais? A estrutura e a governança? 

Numa tentativa de responder esta questão, Meirelles (2015) propõe que a 

configuração de valor é um “Processo de implementação das oportunidades por meio 

da articulação de recursos e atividades na cadeia de valor, definição da estrutura 

organizacional e delimitação dos limites organizacionais (internos e externos)” 

(MEIRELLES, 2015). 

Essa abordagem da configuração do valor está baseada numa perspectiva de 

processo, ou seja, as escolhas não são dadas a priori, o que permite compreender a 

configuração do valor numa perspectiva dinâmica. Como resultado deste processo, 

conforme aponta Meirelles (2015),  a configuração do valor resulta na descrição do 

fluxo de atividades (primárias e secundárias) que fundamentam a criação do valor, seja 

na manufatura ou em serviços; na descrição dos processos de produção e atendimento 

ao cliente; na definição dos limites organizacionais e formas de governança ao longo da 

cadeia de valor  (grau de integração vertical e horizontal); e na descrição da distribuição 

de funções, grau de centralização e formalização, e mecanismos de coordenação 

internos.  

Contudo, no início, as empresas não só não conhecem o seu mercado 

consumidor como também não conhecem o mercado de fatores. Por isso mesmo, nessa 

fase inicial, a governança das transações não segue o previsto na teoria. Conforme 

pontua Jacobides e Winter (2007), empresas em fase inicial não possuem de forma clara 

nem sua estrutura e nem suas fronteiras (limites organizacionais). Nesta fase, o 

empreendedor nem se quer possui os recursos necessários para transformar sua ideia em 

prática. 

Em função desta indefinição inicial quanto aos limites organizacionais, o foco 

desta pesquisa está na configuração do valor do ponto de vista da cadeia de valor. 

Partindo deste pressuposto, a revisão sistemática da literatura foi realizada e a 

discussão dos textos é apresentada na seção 2.3. 
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2.3 Configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor 
A revisão sistemática da literatura de configuração do valor, sob a perspectiva 

da cadeia de valor, permitiu identificar dois principais pontos de diferença entre os 

autores: terminologia e recorte. 

Do ponto de vista da terminologia, percebe-se que há uma confusão entre 

configuração de valor e: i) criação de valor; ii) entrega de valor; iii) sistema de valor ou 

arquitetura de valor. 

Vários são os autores que, ao tratar de configuração do valor, adotam o conceito 

de criação de valor, por exemplo, quando o foco é a inovação e seu impacto na cadeia 

de valor (KOC; BOZDAG, 2017). Mas essa confusão ocorre também quando se trata 

da análise da cadeia de valor propriamente dita (HOWIESON; LAWLEY; HASTINGS, 

2016), ou da engenharia da cadeia de valor (PONOMARENKO; SERGEEV, 2017), ou 

das redes de valor (KOTHANDARAMAN; WILSON, 2001; ZONDAG; MUELLER; 

FERRIN, 2017), ou quando se trata da relação firma-cliente (KORTMANN; PILLER, 

2016). 

Outros autores utilizam a terminologia “configuração de valor”, “entrega de 

valor” e, em alguns momentos, “criação de valor” para se referir à configuração de valor 

(STABELL; FJELDSTAD, 1998). Outros denominam “configuração do valor” como 

“sistema de entrega de valor” (LANNING; MICHAELS, 1988), ou apenas como 

“entrega de valor” (WINTERHALTER; ZESCHKY; GASSMANN, 2015; 

DELLYANAA; SIMATUPANGB; DHEWANTOC, 2016), ou ainda a denominam 

como “arquitetura de valor” (MOINGEON; LEHMANN-ORTEGA, 2010; AMMAR; 

OUAKOUAK, 2015). 

De qualquer maneira, a terminologia “configuração do valor” raramente aparece 

(STABELL; FJELDSTAD, 1998; JOHANSSON; JONSSON, 2012). Sendo assim, é 

notória a inconsistência em termos de terminologia para entendimento do construto de 

configuração do valor. 

Em relação ao recorte conceitual, é possível identificar alguns blocos analíticos 

de configuração do valor do ponto de vista das atividades voltadas para: recursos e 

tecnologia; clientes; parceiros. 

A visão de configuração do valor com foco em atividades voltadas para recursos 

e tecnologia está presente, por exemplo, no clássico de cadeia de valor (PORTER, 
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1985), em autores de análise de cadeia do valor (HOWIESON; LAWLEY; HASTINGS, 

2016), nos autores que abordam a cadeia de valor com foco mais estratégico 

(PONOMARENKO; SERGEEV, 2017) ou com foco em inovação (KOC; BOZDAG, 

2017) e autores de modelos de negócio (OSTERWALDER; PIGNEUR 2010; 

JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008). 

A configuração do valor vista do ponto de vista de atividades voltadas para o 

cliente, inclui, por exemplo, autores de cadeia de valor e de sistema de valor 

(STABELL; FJELDSTAD, 1998; LANNING; MICHAELS, 1988), de foco no cliente 

(SIMONS, 2014), de criação do valor (JOHANSSON; JONSSON, 2012), de cadeia de 

valor (HOWIESON; LAWLEY; HASTINGS, 2016), bem como autores de modelos de 

negócio (CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2010; AMIT; ZOTT 2001; 

WINTERHALTER; ZESCHKY; GASSMANN, 2015). 

Já a configuração do valor a partir da perspectiva de redes, com a lógica de 

atividades focando em parceiros (value nets ou value networks) engloba, por exemplo, 

clássicos que abordam o aspecto de redes de valor (PAROLINI, 1999; NORMANN; 

RAMIREZ, 1993), autores que abordam as redes a partir de uma perspectiva mais 

estratégica e de competição (KOTHANDARAMAN; WILSON, 2001), ou de criação 

do valor (MÖLLER; RAJALA, 2007), autores que abordam as redes a partir da cadeia 

de suprimentos (BOVET; MARTHA, 2000; AHTONEN; VIROLAINEN, 2009), ou em 

redes de negócio (HAKANSSON; SNEHOTA, 1995; ANDERSON et al., 1998), ou 

mesmo autores de modelos de negócio (MASON; SPRING, 2011). 

Consideradas estas diferentes abordagens de configuração do valor na 

perspectiva da cadeia de valor, nas seções seguintes foi feita uma discussão acerca de 

cada abordagem, a fim de propiciar um melhor entendimento do construto. 

2.3.1 Cadeia de Valor do ponto de vista de atividades-tecnologia-recursos 
De acordo com Porter (1985) o construto “cadeia de valor” quebra uma empresa 

para fora em atividades estrategicamente relevantes, a fim de compreender o 

comportamento dos custos e das fontes de vantagens comparativas, sejam atuais ou 

potenciais.  O autor distingue as atividades primárias de uma empresa – que contribuem 

diretamente para a criação de valor – e as atividades de suporte, que o fazem 

indiretamente. Porter (1985) define estas categorias da seguinte maneira: 
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a) Atividades primárias: Estão envolvidas na criação física do produto e sua 

venda e transferência para o comprador, bem como assistência pós-venda. 

Estas atividades consistem em: 

i) Logística de entrada: atividades associadas ao recebimento, 

armazenamento e disseminação de insumos para o produto, como 

manuseio de material, armazenamento, controle de estoque, 

planejamento de veículos e retornos para fornecedores; 

ii) Operações: atividades associadas à transformação de insumos no 

produto final, como embalagem, montagem, manutenção de 

equipamentos, testes, impressão e operações de instalações; 

iii) Logística de saída: atividades associadas à coleta, armazenagem e 

distribuição física do produto aos compradores, tais como 

armazenagem de produtos acabados, manuseio de materiais, 

operação do veículo de entrega, processamento de pedidos e 

agendamento; 

iv) Marketing e vendas: atividades associadas ao fornecimento de um 

meio pelo qual os clientes possam comprar o produto e à capacidade 

de induzí-los a isto, como publicidade, promoção, força de vendas, 

cotação, relações de canais e preços; 

v) Serviço: atividades associadas ao fornecimento de serviços para 

melhorar ou manter o valor do produto, como instalação, reparo, 

treinamento, fornecimento de peças e ajuste do produto. 

 

b) Atividades de suporte: suportam as atividades primárias e se suportam 

entre si, fornecendo insumos comprados, tecnologia, recursos humanos etc. 

Estas atividades consistem em: 

i) Compras: refere-se à função de compra de insumos, como matérias-

primas, suprimentos, máquinas e equipamentos de escritório 

utilizados na cadeia de valor da empresa; 

ii) Desenvolvimento tecnológico: consiste em uma série de atividades 

que podem ser amplamente agrupadas em esforços para melhorar o 

produto e o processo; 
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iii) Gestão de recursos humanos: atividades envolvidas no 

recrutamento, contratação, treinamento, desenvolvimento e 

compensação de todo o tipo de pessoal; 

iv) Infraestrutura: uma série de atividades, incluindo gerenciamento 

geral, planejamento, finanças, contabilidade, jurídico, assuntos 

governamentais e gerenciamento de qualidade. 

 

Figura 3: Cadeia de valor 

Fonte: Porter (1985). 

De acordo com Porter (1985, 1990), a lógica geral de criação de valor da cadeia 

de valor com suas categorias genéricas de atividades é válida em todas as indústrias. A 

análise de como o valor é criado, i.e., concretizado, é geralmente associada à cadeia de 

valor, uma estrutura que alinha recursos e atividades nas entregas (PORTER, 1985). No 

entanto, é questionável se esta lógica da cadeia de valor é aplicável a todas as empresas.  

Johnson et al. (2008), em uma perspectiva que enfatiza recursos e processos, 

entendem “configuração do valor” como “recursos e processos chave”. Para os autores, 

toda empresa tem pessoas, tecnologia, produtos, instalações, equipamentos e marcas 

necessários para entregar a proposta de valor aos seus clientes-alvo, assim como tem 

processos (treinamento, fabricação, serviço) para alavancar estes recursos.  
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Do ponto de vista de recursos, o foco está nos elementos-chave que criam valor 

para o cliente e para a empresa e a maneira como estes elementos interagem. Já do ponto 

de vista dos processos, para os autores, as empresas de sucesso tem processos 

operacionais e gerenciais que lhes permitem agregar valor de uma maneira repetitiva e 

aumentar em escala. Isso inclui tarefas recorrentes como treinamento, desenvolvimento, 

fabricação, determinação de orçamento, planejamento, vendas e serviço. Os principais 

processos também incluem regras, métricas e normas de uma empresa (JOHNSON; 

CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008). 

Do ponto de vista de inovações, Koc e Bozdag  (2017) se concentraram em como 

elas impactam todas as atividades da cadeia de valor de uma empresa. Para os autores, 

espera-se que uma nova tecnologia empregada pelas empresas impacte as atividades da 

cadeia de valor, exigindo reorganização na configuração atual da empresa.  

Alguns autores de cadeia de valor adicionam contribuições importantes à essa 

visão do design do sistema de atividades, como é o caso da abordagem relacional de 

Howieson et al. (2016) e de engenharia da cadeia de valor (PONOMARENKO; 

SERGEEV, 2017). 

Para Howieson et al. (2016), o pensamento da cadeia de valor requer uma 

abordagem relacional destacada pela colaboração, comunicação aberta e 

compartilhamento de recursos, riscos e recompensas. Os autores abordam a análise da 

cadeia de valor a partir de uma perspectiva interativa, de forma que se torne um processo 

estratégico e não somente uma ferramenta de diagnóstico. Para tanto, a partir de uma 

revisão da literatura, os autores propõem um modelo que engloba seis etapas envolvidas 

na análise da cadeia de valor, sendo elas: o envolvimento da cadeia; a compreensão do 

mercado; o mapeamento do estado atual da cadeia; a identificação de oportunidades e 

desafios; a implementação; e a avaliação. 

Quanto à etapa de envolvimento da cadeia, nota-se que ela é fundamental para 

o engajamento da cadeia, o qual determina a maneira como os membros interagem ao 

longo do processo de avaliação da cadeia de valor. 

A etapa de compreensão do mercado reconhece a importância do usuário final 

entendendo o que o cliente valoriza, por exemplo. O mapeamento do estado atual da 

cadeia, por sua vez, permite que oportunidades e desafios dentro da cadeia sejam 

identificados. Já a identificação de oportunidades e desafios é realizada por meio de uma 
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análise dos fluxos de produtos, fluxos de informação e relacionamentos, pode-se chamar 

a atenção para as oportunidades de melhoria em diferentes estágios, e a identificação 

dessas oportunidades pode ser um catalisador efetivo para a mudança. A 

implementação, que ocorre uma vez identificadas as oportunidades e os desafios, se dá 

quando os membros da cadeia selecionam as áreas que gostariam de implementar para 

obter maior valor. Por último, a avaliação se relaciona ao aspecto de melhoria contínua 

e de como uma medida do valor para as partes interessadas ao realizar tal processo. A 

avaliação da oportunidade implementada, bem como a avaliação pelos membros da 

cadeia do desempenho geral da abordagem da cadeia de valor se mostra importante. 

Ponomarenko e Sergeev (2017) utilizam a terminologia “value chain 

engineering” (engenharia da cadeia de valor) associada ao design da cadeia de valor. 

Para os autores, a engenharia da cadeia de valor visa melhorar a posição competitiva da 

empresa no mercado, aumentando a eficiência das operações da empresa (extensão do 

valor agregado e melhoria de sua estrutura). 

Na literatura acadêmica, pode-se encontrar muitas pesquisas dedicadas à questão 

do design da cadeia de valor. Contudo, os critérios para distinguir atividades 

estrategicamente importantes dentro dela e os critérios para selecionar o design mais 

efetivo da cadeia não são bem fundamentados na opinião dos autores. A engenharia da 

cadeia de valor de uma empresa é um processo que consiste em várias etapas 

(PONOMARENKO; SERGEEV, 2017). Sendo assim, os autores propõem sete estágios 

da engenharia da cadeia de valor. Apesar de terem focado sua pesquisa na questão de 

integração vertical, os sete estágios propostos são úteis de maneira geral para o 

entendimento da engenharia de cadeias de valor sem integração. 

Estas etapas englobam desde a avaliação da eficácia da cadeia de valor atual, 

bem como a consideração de possíveis mudanças e o estabelecimento das principais 

atividades (links da cadeia de valor) envolvidas no processo de criação de valor, 

englobam a determinação da rentabilidade de cada tipo de atividade da cadeia de valor, 

visando identificar a atividade com a parcela máxima de valor agregado, assim como a 

identificação oportunidades potenciais para expandir a cadeia de valor com base na 

análise de fatores externos e internos, a fim de entender os tipos de atividades que uma 

empresa pode realizar de forma independente, passando por análise de preços de 

transferência e de rentailidade e de eficácia, até a geração de um agrupamento 

consistente de todos os tipos de atividades identificadas durante a análise preliminar, 
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que são viáveis para que uma empresa desempenhe de forma independente com um foco 

especial nas atividades mais lucrativas (PONOMARENKO; SERGEEV, 2017). 

Percebe-se neste contexto da literatura a ausência de uma relação explícita entre 

o aspecto de criação do valor (definição de segmento, cliente, proposta de valor etc.) 

com o de configuração do valor, i.e, a figura do cliente não é explicitamente articulada 

com o construto de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor. No subitem 

2.3.2 este aspecto é melhor tratado.  

2.3.2 Cadeia de Valor do ponto de vista de atividades-criação de valor-
cliente 
Outro grupo de autores que surgiu na revisão sistemática da literatura incorpora 

em suas considerações sobre configuração do valor não somente aspectos referentes às 

atividades e seus recursos, tecnologias e capacidades relacionados, mas também aborda 

a figura do cliente e a lógica de criação de valor como pontos importantes dentro do 

entendimento de configuração do valor. Neste sentido, para alguns autores, o cliente e 

a proposta de valor aparecem como condicionantes da configuração das atividades da 

cadeia de valor. 

Winterhalter et al. (2015) exemplificam isto e denominam a configuração de 

valor como “entrega de valor”, a qual envolve atividades de desenvolvimento, produção 

e entrega de produtos/serviços, bem como a forma como a oferta é disponibilizada para 

os clientes. Para os autores, as atividades da cadeia de valor constituem as principais 

atividades operacionais dentro de cada modelo de negócio. Em seu estudo, os autores 

descobriram que as empresas podem se tornar ambidestras em seus modelos de negócios 

por meio da separação de domínios. Ao fazer esta separação, elas podem separar as 

atividades da cadeia de valor para atender diferentes segmentos adicionais de clientes 

nos mercados emergentes. Os autores apresentam esta ideia com base nas estratégias de 

baixo custo ou de mercado premium, demonstrando que as empresas podem separar as 

atividades individuais da cadeia de valor para explorar um novo modelo de negócios. 

A análise feita pelos autores dos onze modelos de negócios de baixo custo 

revelou várias diferenças em relação ao seu grau geral de separação e, mais 

especificamente, em relação aos domínios que as empresas separam do modelo de 

negócios premium para explorar seus modelos de negócios de baixo custo. Nenhuma 

empresa integrou totalmente seu modelo de negócios de baixo custo ao modelo de 
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negócios premium, já que todos separaram pelo menos um domínio completamente ou 

dois domínios parcialmente de seu modelo de negócios. Neste sentido, a separação das 

atividades da cadeia de valor se condiciona ao segmento de mercado – perfil de clientes 

– que o modelo de negócio da empresa pretende atingir, reiterando a perspectiva do 

cliente e da proposta de valor como aspectos chave na determinação da configuração do 

valor (WINTERHALTER; ZESCHKY; GASSMANN, 2015). 

Autores como Lanning e Michaels (1988), Stabell e Fjeldstad (1998) e 

Johansson e Jonsson (2012) propõem derivações da cadeia tradicional de Porter (1985) 

com abordagens distintas para olhar a configuração do valor de um modelo de negócio, 

considerada a perspectiva de clientes. 

Lanning e Michaels (1988) afirmam – inclusive no título do artigo – que um 

negócio é um sistema de entrega. Sendo assim, uma empresa é um sistema de entrega 

de valor superior e escolher uma proposta de valor superior, estabelecer os processos 

necessários para fornecer este valor, bem como a maneira de comunicar este valor de 

forma efetiva é de extrema importância. 

Os autores apresentam um sistema de entrega de valor que é o aperfeiçoamento 

da cadeia de valor tradicional de Porter (1985), articulando os construtos de modelos de 

negócio e de vantagem competitiva e apresentando, desta maneira, a importância de 

uma estratégia adequada a ser adotada para entregar este valor. Eles dividem o processo 

em três fases: a escolha do valor, constituída pelo entendimento os desejos de valor, 

pela seleção do alvo e pela definição de benefícios e preço; a fase de fornecimento do 

valor, constituída pelo processo de design de produto, pela produção do produto, pela 

distribuição deste, pelo serviço embutido e pelo preço – fase que faz menção à 

“configuração de valor”; e a fase de comunicação do valor, constituída pela mensagem 

de venda, pela propaganda e pela promoção. A configuração do “sistema de valor” 

depende de uma etapa anterior, segundo os autores: a de escolha do valor, que engloba 

uma perspectiva de foco no cliente (LANNING; MICHAELS, 1988). 

Stabell e Fjeldstad (1998) partem do princípio de que a configuração de valor 

está relacionada à lógica de valor, i.e., ao valor que se propõe a criar, e, portanto, aos 

desejos de valor dos clientes, dando ênfase na perspectiva dos serviços e de como a 

cadeia de valor “tradicional” não é adequada para este tipo de valor. Neste sentido, a 

cadeia de valor é apenas uma das três configurações de valor possíveis. 
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Os autores apresentam uma ligação entre tipos de tecnologia com três modelos 

genéricos distintos de configuração de valor necessários para entender e analisar a lógica 

de criação de valor no nível micro (da firma) em uma ampla gama de indústrias e 

empresa, sendo eles a cadeia de valor (a tecnologia de longa ligação oferece valor ao 

transformar insumos em produtos); a loja de valor (a tecnologia intensiva proporciona 

valor ao resolver problemas únicos (específicos) de clientes); e a rede de valor (a 

tecnologia de mediação proporciona valor ao permitir intercâmbios diretos e indiretos 

entre clientes). Para os autores, a análise da configuração do valor é uma abordagem 

para a análise da vantagem competitiva no nível da empresa, com base em na teoria das 

três tecnologias e lógicas de criação de valor (STABELL; FJELDSTAD, 1998). 

Para Johansson e Jonsson (2012), as configurações do valor são modelos de 

empresas de uma perspectiva baseada na atividade, i.e., focam no arranjo interno das 

atividades para atender à interação externa. As configurações estão relacionadas a 

modelos de negócios para empresas, enquanto as lógicas de criação de valor podem 

constituir o núcleo de uma configuração, mas também podem ser combinadas em 

formas híbridas. Para os autores, configuração da cadeia de valor é fundamentada na 

visão baseada em atividade, no âmbito da estratégia, ou seja, nos arranjos internos de 

atividades e na adequação destas às interações externas. 

Os autores abordam o tópico de lógica de criação de valor e configurações do 

valor desafiando tanto a cadeia de valor (PORTER, 1985) como as perspectivas da loja 

de valor (STABELL; FJELDSTAD, 1998) com o objetivo de identificar uma nova 

configuração do valor e definir sua lógica de criação de valor associada, posicionada 

entre as lógicas da cadeia e da loja de valor. Para os autores, uma organização pode 

querer se beneficiar dos aspectos de escala e, ao mesmo tempo, de aspectos de 

customização – empiricamente, os autores demonstram que é possível a conciliação 

destes aspectos (JOHANSSON; JONSSON, 2012). 

Para os autores, resolver problemas do cliente não se limita a empresas que 

trabalham de acordo com uma lógica de loja. A resolução de problemas do cliente 

também é feita pela empresa de produtos, com o objetivo de atender todo um mercado, 

em vez de um cliente específico. É esta sequência de resolução de problemas que Stabell 

e Fjeldstad (1998) não conseguem distinguir no seu conjunto de configurações, de 

acordo com os autores. Esse conjunto de atividades, que envolve a coleta de dados sobre 

os problemas de vários clientes, priorizando entre eles e depois resolvendo-os, visa 
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fornecer um produto ou uma solução subjacente. A diferença em relação à lógica da loja 

de valor é que a solução de problemas para um segmento de mercado inteiro é menos 

iterativa, pois vários clientes devem ser manipulados no mesmo processo 

(JOHANSSON; JONSSON, 2012). 

Uma “configuração pacote” (package configuration) é, então, a configuração 

proposta pelos autores, a qual está baseada em uma lógica de valor respectiva. Esta 

configuração inclui alguns recursos da configuração da cadeia de valor e da 

configuração da loja de valor, conforme originalmente definidos por Porter (1985) e 

Stabell e Fjeldstad (1998), respectivamente. Esta configuração, portanto, complementa 

a configuração da loja de valor, promovendo análises baseadas em atividades, buscando 

delinear o equilíbrio entre as lógicas de criação de valor em uma organização. Equilibrar 

as lógicas de “pacote” de valor e de loja de valor é uma escolha estratégica entre abordar 

vários clientes e, portanto, buscar a eficiência de custos por meio de um escopo de oferta 

reduzido e focar em um ou alguns clientes e, com isso, reduzir o escopo (JOHANSSON; 

JONSSON, 2012). Esta colocão dos autores é extremamente importante, pois reitera 

que a configuração do valor, além de estar atrelada à lógica de valor que está por trás 

do negócio, também está atrelada à escolhas estratégicas, dentre elas a escolha/definição 

do cliente, parte essencial do modelo de negócio e do estabelecimento da fase de criação 

de valor (SIMONS, 2014). 

Para Simons (2014), a figura do cliente é essencial na definição do modelo de 

negócio. Para o autor, o ponto de partida é a escolha estratégica do cliente primário – é 

ela que define o negócio. Neste sentido, a definição do modelo de negócios se dá em 

quatro etapas: identificar o melhor cliente primário para o seu negócio; criar processos 

para aprender o que o cliente valoriza; alocar os recursos de acordo; e criar um processo 

de controle interativo para monitorar os pressupostos subjacentes à sua escolha. Sendo 

assim, a etapa que se relaciona com a configuração do valor  é a e alocação de recursos. 

A escolha do cliente primário e o entendimento do que ele valoriza fornecem toda a 

informação necessária para a importante decisão de como organizar os recursos da 

empresa, i.e., definir como configurar/entregar o valor. 

Existem cinco configurações básicas que Simons (2014) apresenta: i) a 

configuração de preço baixo; ii) a configuração de criação de valor local; iii) a 

configuração de padrão global de; iv) a configuração de relacionamento dedicado ao 

serviço; v) e a configuração de conhecimento especializado. 
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A configuração de preço baixo é aplicada quando o cliente primário procura o 

menor preço possível e prevê que as funções operacionais centralizadas (como 

merchandising e distribuição) devem receber a maior parte dos recursos 

organizacionais, a fim de criar economias de escala e escopo. 

A configuração de criação de valor local é aplicada quando o cliente valorizar 

produtos e serviços personalizados de acordo com os gostos, preferências e 

regulamentos locais e prevê que a empresa deve organizar os recursos para regiões em 

que os gerentes locais possam personalizar as ofertas de produtos, enquanto o 

funcionamento das funções principais está limitado às atividades de suporte ao nível 

corporativo. 

A configuração de padrão global de excelência, por sua vez,  é aplicada quando 

os clientes estão procurando a melhor tecnologia ou marca possível, independentemente 

da localização e prevê que a empresa deve organizar recursos em torno de unidades de 

negócios globais definidas por linhas de produtos. Essa configuração permite o foco e 

alavancagem em pesquisa e desenvolvimento (P&D), marketing de marca e 

distribuição. 

A configuração de relacionamento dedicado ao serviço é aplicada quando o 

cliente procura uma relação de serviço contínua e profunda e prevê que a empresa deve 

coordenar times de clientes em orientação baseada na indústria e a entrega de produtos 

e serviços a partir de unidades horizontais centralizadas e baseadas em produto. 

Já a configuração de conhecimento especializado é aplicada quando o cliente 

busca um conhecimento técnico especializado e prevê que P&D seja o foco e que as 

outras funções sejam de suporte. 

Esta discussão proposta por Simons (2014) se mostra importante na discussão 

de configuração do valor na medida em que ela é um contraponto à visão de cadeia de 

valor tradicional de Porter (1985), ao passo que o autor define a cadeia de valor 

baseando-se no que o cliente procura, i.e., na criação de valor, e não somente na relação 

atividades-tecnologia e no processo produtivo. 

Na literatura de modelos de negócio, já há um esforço de Zott e Amit (2010) 

neste sentido, ou seja, de conexão entre criação e configuração do valor, só que numa 

perspectiva conceitual de valor diferente, baseada no modelo NICE. Neste modelo, o 
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valor pode ser oferecido em quatro possibilidades: inovação, lock-in, 

complementariedades e eficiência. A inovação adota conteúdo, estrutura ou governança 

inovadora; o lock-in cria elementos para reter as partes interessadas no modelo de 

negócios, por exemplo, clientes; complementariedades agrupam atividades para gerar 

mais valor; e eficiência reorganiza atividades para reduzir custos de transação. Segundo 

Zott e Amit (2010), estes direcionadores de valor constituem os “temas de design” do 

sistema de atividades que configura um modelo de negócio. Dependendo da escolha de 

valor a ser criado, chega-se a um design do sistema de atividades diferente (AMIT; 

ZOTT, 2001).  

Jacobides e MacDuffie (2013) fornecem uma visão que avança na discussão de 

cadeia de valor, saindo do nível da firma para o nível da indústria. Ao olharem a cadeia 

de valor de uma indústria como um todo, os autores desenvolveram um modelo que as 

empresas podem usar para entender os fatores que causam a migração do valor para 

cima ou para baixo da cadeia da indústria ou a permanência do valor onde ele está. Por 

meio da lente da indústria automotiva, os autores demonstram como os “players” mais 

estabelecidos podem defender o valor em suas indústrias e como os novos entrantes 

podem mudar o cenário competitivo para conduzir o valor de sua maneira. 

O artigo sugere que o sucesso em uma indústria depende menos da criação de 

uma vantagem competitiva do que da capacidade de uma empresa de transferir valor 

para a sua parte da cadeia de valor. As empresas podem influenciar se o valor se moverá 

– e, em caso positivo, para onde ele se moverá na cadeia – de acordo com quatro formas 

denominadas pelos autores de “regras de valor”. 

A primeira regra enfatiza capacidades e posicionamento estratégico e prevê que 

as empresas devem trabalhar para se tornarem menos substituíveis (e a concorrência 

mais substituível); as segunda e terceira regras referem-se à proposta de valor e às 

necessidades dos clientes, que preveem, respectivamente, que a empresa se estabeleça 

como curador de qualidade aos olhos de seus clientes e que alavanque seu controle sobre 

os clientes (ou introduza novas propostas de valor para novos clientes); por fim, a quarta 

regra se concentra em investimentos estratégicos e escopo, i.e., as empresas devem se 

certificar de que os clientes não atinjam ROA (Return on Assets) elevado em detrimento 

do controle estratégico do setor (JACOBIDES, MACDUFFIE, 2013). 
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Esta perspectiva mais macro de indústria dá abertura para o surgimento do 

terceiro bloco identificado na RSL, o qual engloba outros atores que não somente os de 

dentro da empresa e/ou os clientes: os parceiros. 

2.3.3 Cadeia de Valor do ponto de vista de atividades-cliente-parceiros 
Nota-se na revisão da literatura, que a visão de rede de valor (value net ou value 

network) traz mais uma conexão importante para configuração do valor em modelos de 

negócio, que é a inclusão dos parceiros. 

O paradigma da rede de negócios de amplia a construção da cadeia de valor e 

está na base do modelo da rede de valor, parte de um conjunto considerável de pesquisas 

em modelos empresariais colaborativos e redes empresariais (MÖLLER; RAJALA, 

2007). 

Ao contrário da teoria da cadeia de valor linear, os modelos de negócios 

baseados em rede veem a criação de valor de uma perspectiva de processo, de agrupar 

recursos e competências de diferentes parceiros e não somente as atividades de atores 

de cadeia de valor individuais (AHTONEN; VIROLAINEN, 2009; ANDERSON et al., 

1998). A característica distintiva de uma rede de negócios é sua natureza dinâmica, 

permitindo que ela mude para atender às demandas dos clientes e às responsabilidades 

da cadeia de suprimentos (MASON; SPRING, 2011). 

Normann e Ramirez (1993) se utilizam da terminologia “sistema de valor” e 

criticam a linearidade da cadeia de valor de Porter (1985). Para os autores, no ambiente 

competitivo de rápida mudança, a estratégia não é mais uma questão de posicionar um 

conjunto fixo de atividades ao longo deste antigo modelo industrial, a cadeia de valor. 

Empresas de sucesso estão cada vez mais não apenas agregando valor, mas o 

reinventando. A principal tarefa estratégica é reconfigurar papéis e relacionamentos 

entre uma constelação de atores, a qual inclui fornecedores, parceiros, clientes etc., a 

fim de mobilizar a criação de valor por novas combinações de participantes. 

Um sistema de criação de valor, como uma cadeia de valor ou uma rede de valor, 

é um conjunto de atividades que envolvem vários atores econômicos e criam valor para 

os consumidores (PAROLINI, 1999). As redes de valor colocam o consumidor no 

centro das atividades de criação de valor de todos os parceiros e stakeholders da cadeia 

de suprimentos para melhor abordar a dinâmica do mercado. A entrega de valor a partir 

do foco no cliente é o fundamento da teoria da rede de valores (BOVET; MARTHA, 
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2000). A “value net” é entendida como um modelo de criação de valor que "começa 

com os clientes, lhes permite auto desenhar produtos e é construído para satisfazer a 

demanda real", enquanto o gerenciamento tradicional da cadeia de suprimentos “fabrica 

produtos e os empurra por meio de canais de distribuição na esperança de que alguém 

os compre" (BOVET; MARTHA, 2000, p. 1). 

Ainda de acordo com Bovet e Martha (2000), uma rede de valor é uma rede 

dinâmica de parcerias de clientes/fornecedores e fluxos de informação. A rede é ativada 

pela demanda real do cliente e é capaz de responder de forma rápida e confiável às 

preferências dele, e extrapola para aspectos de apropriação do valor, ao passo que cria 

valor para todos os participantes – empresa, fornecedores e clientes – e porque esses 

participantes operam em uma rede colaborativa. Para empresas que projetam seus 

negócios em torno dela, uma rede de valor é uma estratégia prática para fornecer o que 

muitos consumidores e clientes empresariais da era da Internet agora exigem: produtos 

personalizados, atendimento rápido de pedidos e produtos agregados a serviços que eles 

valorizam. 

Kothandaraman e Wilson (2001), também na perspectiva de redes, desenvolvem 

uma lógica com base em uma compreensão do valor do processo de criação e nos seus 

links para as capacidades chave das empresas na rede. A rede é construída sobre as 

relações entre as principais empresas na cadeia de valor. Os autores apresentam um 

modelo que usa os três conceitos centrais de criação de valor (valor superior do cliente, 

capacidades core e relacionamento) para descrever e analisar redes de criação de valor 

as quais levarão as empresas a um domínio competitivo, onde a concorrência mudará 

para o nível da rede a partir do nível da empresa. Assim como Bovet e Martha (2000), 

os autores entendem que o objetivo de uma “value network” é o valor superior ao cliente. 

Para criar este valor superior, os gerentes devem integrar totalmente os recursos para 

usar as capacidades core da empresa e entregar um produto que satisfaça totalmente as 

necessidades a um preço competitivo. 

Para que isto seja possível, Kothandaraman e Wilson (2001) apresentam três 

dimensões para análise das redes de valor, sendo elas i) o escopo (define o intervalo 

para estudar a rede de valor: de novos materiais básicos ao consumidor final); ii) a 

profundidade da interação (descreve a granularidade da análise das atividades dentro da 

rede de valor, por exemplo, atividades básicas ou mais complexas e em maior nível de 

detalhe); e iii) estudar cadeias de valor competitivas (entender como as empresas se 
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comparam aos concorrentes em termos de valor criado, onde o valor é criado, quem está 

adicionando ao valor e o custo da criação de valor). 

Fazer uma análise de rede de valor desafia a empresa e seu modelo de fazer 

negócios e fornece novos insights e desafios para o modelo atual. Percebe-se que, 

portanto, na revisão dos autores, o aspecto de configuração de valor está relacionado ao 

gerenciamento e interligação de recursos (capacidades core) não somente da empresa, 

mas dela com potenciais parceiros, no intuito de haver complementariedade e 

balanceamento, i.e., as empresas devem buscar parceiros cujas capacidades e recursos 

sejam diferentes e complementares aos seus, a fim de agregar e entregar valor superior 

ao cliente.  Isto reforça como os aspectos de atividades, tecnologia e recursos e os 

aspectos de lógica de criação de valor e perspectiva do cliente se mantém na discussão 

de redes de valor, e que estas, na verdade, incorporam, além destes outros elementos, a 

figura importante dos parceiros. 

Consistentes com o modelo de criação de valor da rede de Kothandaraman e 

Wilson (2001), Dellyana et al. (2016) afirmam que à medida em que a cadeia de valor 

na maioria das indústrias experimenta reconfiguração, as empresas precisam colaborar 

e se engajar ativamente em uma rede estratégica específica para sustentar seus negócios 

por meio da inovação colaborativa, o que geralmente resulta em um novo modelo de 

negócios. Para os autores, pesquisas anteriores sobre inovação em modelos de negócio 

se concentraram principalmente na perspectiva de uma única empresa. Contudo, esta 

perspectiva não consegue mais explicar novas formas, estruturas e atividades de valor. 

Muitas indústrias enfrentam a reconfiguração da cadeia de valor formando ligações 

complexas e criando uma rede de valor (BOVET; MARTHA, 2000). Neste sentido, os 

atores da rede são o fator mais importante a ser considerado quando se coordenam para 

inovar os modelos de negócios para criar mais valor (DELLYANAA; 

SIMATUPANGB; DHEWANTOC, 2016). 

Especificamente ao que concerne à configuração de valor (que os autores 

denominam como “entrega de valor”), Dellyana et al. (2016) definem como a maneira 

pela qual o valor é percebido pelo consumidor na forma de sua disponibilidade e 

recepção. Na entrega de valor, o foco principal é o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos ou cadeia de valor. O objetivo principal é encontrar e mapear os atores na 

rede que poderiam ajudar o processo de entrega a fornecer o melhor valor para os 

clientes. A rede mais forte de parceiros de fornecimento de valor e as proposições do 
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modelo de negócios distintivo podem sustentar e maximizar a entrega de valor 

(DELLYANAA; SIMATUPANGB; DHEWANTOC, 2016). 

Numa perspectiva de ciclo de vida de produto e de logística reversa 

(sustentabilidade), Kortmann e Piller (2016) abordam a questão de cadeias de valor de 

ciclo fechado, que são conceituadas pelos autores por meio de três estágios consecutivos 

em um ciclo de vida de produto estendido, compreendendo o estágio de produção 

(localizado dentro da esfera da empresa), o estágio de consumo (na esfera do 

consumidor) e a fase de circulação subsequente. Os autores utilizam a terminologia 

“criação de valor” como equivalente à “configuração de valor”. 

Para  Kortmann e Piller (2016), as três etapas sucessivas da cadeia de valor de 

ciclo fechado (produção, consumo e circulação) compreendem o que, nesta pesquisa, 

denominamos como configuração do valor. A produção envolve as atividades 

tradicionais de criação de valor de uma empresa: desenvolvimento, fabricação e 

distribuição de novos produtos; o estágio de consumo envolve as atividades de criação 

de valor que incluem todos os serviços associados ao produto e/ou ao usuário; e a 

circulação envolve todas as atividades criadoras de valor, desde os retornos dos produtos 

até a potencial recuperação do valor máximo dos produtos. 

Adicionalmente, os autores apresentam três tipos distintos de colaborações 

(firmas independentes, alianças e plataformas) que podem ser usadas para realocar 

atividades para parceiros externos em modelos de negócios cada vez mais abertos. 

Firmas independentes empregam modelos de negócios fechados, mesmo que criem 

valor com consumidores e fornecedores, mas sem permitir que participem da captura de 

valor. Isto difere do conceito de alianças, onde empresas e parceiros externos criam e 

capturam valor em conjunto (KORTMANN; PILLER, 2016). 

No caso de plataformas, as empresas estabelecem um mercado “peer-to-peer” 

de duas ou várias faces com clientes (e/ou fornecedores) do lado da oferta e clientes do 

lado da demanda. As empresas fazem uso de plataformas para capturar valor de ambos 

os lados sem ativamente tê-lo criado. Em vez disso, as atividades de criação de valor 

são alocadas aos consumidores (e/ou fornecedores) que também participam do valor 

capturado. Com base nesta categorização, Kortmann e Piller (2016) desenvolveram uma 

estrutura de modelo de negócios integrada, definindo nove arquétipos de modelos de 

negócios, os quais consequentemente apresentam também diferentes configurações de 
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atividades na cadeia, que apoiam os tomadores de decisão. Apesar de o recorte dos 

autores se dar no contexto de sustentabilidade, é possível entender os nove arquétipos 

em outros contextos. Os nove arquétipos apresentados pelos autores são: i) o Fabricante 

Orientado à Transação; ii) Fabricante Servitizador; iii) Fabricante do rebound; iv) 

Fabricante de co-criação; v) Provedor de Serviços de Co-Criação; vi) Aliança de 

Reciclagem; vii) Operador da plataforma fabricante; viii) Operador da plataforma de 

compartilhamento; ix) Operador de plataforma de circulação. 

No tipo “Fabricante Orientado à Transação”, suas conceituações de modelo de 

negócio estabelecidas estão relacionadas à criação e captura de valor na cadeia de valor 

tradicional, o que remete ao modelo de negócios convencional de um fabricante 

orientado a transações, no qual as atividades da empresa terminam com a venda do 

produto ao consumidor. 

O tipo “Fabricante Servitizador” ocorre quando as empresas de manufatura 

estendem suas atividades ao estágio de consumo e empregam principalmente modelos 

de negócios baseados em serviços de valor agregado. Estes fabricantes de serviços 

oferecem combinações de produtos, serviços, suporte, autoatendimento e conhecimento 

para acompanhar seus produtos existentes ao longo do ciclo de vida. 

O “Fabricante do rebound” se beneficia de quando os consumidores pretendem 

vender seus produtos e enfrentam uma situação de baixa demanda, custos de transação 

substanciais e alta incerteza, adquirindo, recuperando e revendendo produtos usados. 

O “Fabricante de co-criação” ocorre quando as empresas de manufatura abrem 

seu modelo de negócio de forma mais holística e permitem que os co-criadores 

participem do valor capturado, se tornando fabricantes de co-criações que estabelecem 

alianças com consumidores e outros parceiros externos. 

O “Provedor de Serviços de Co-Criação” se caracteriza como um modelo de 

negócio aberto que permite aos clientes participarem dos lucros obtidos. Eles constroem 

uma aliança com empresas (e/ou fornecedores) para fornecer conjuntamente a outros 

clientes um determinado serviço. 

O tipo “Aliança de Reciclagem” se caracteriza como um modelo de negócios 

aberto especializado na reaquisição de produtos usados após o estágio de consumo, 

muitas vezes impulsionado por objetivos ecológicos, sociais e econômicos. Devido à 
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multiplicidade de metas, as empresas envolvidas em alianças de reciclagem colaboram 

regularmente com stakeholders altamente diversificados, como consumidores, 

organizações não-governamentais, comunidades locais etc. 

No tipo “Operador da plataforma fabricante”, as empresas fornecem uma 

plataforma integrativa que os parceiros externos podem usar para criar e capturar valor. 

Este modelo funciona como uma entidade coordenadora para o intercâmbio de 

atividades relacionadas à produção, e estabelece um mercado (virtual), onde os usuários 

são responsáveis por reunir a oferta e a demanda. A idiossincrasia desse modelo de 

negócios é que a empresa de manufatura não está mais ativamente criando valor 

relacionado ao produto, mas captura uma parte dele de ambos os lados. 

O “Operador da plataforma de compartilhamento” coordena um mercado peer-

to-peer onde os consumidores (e/ou fornecedores) estão oferecendo principalmente 

serviços de compartilhamento aos consumidores. O compartilhamento fornece uma 

forma de acesso a um objeto por meio de mercados de redistribuição, onde os serviços 

de correspondência peer-to-peer (AirBnB, por exemplo) ou redes sociais permitem que 

bens usados ou próprios sejam redistribuídos onde são necessários. 

Já o “Operador de plataforma de circulação” fornece um mercado onde os 

consumidores (e/ou fornecedores) podem vender seus produtos usados diretamente para 

outros consumidores. No entanto, este modelo está mais relacionado a uma extensão do 

estágio de consumo por outro consumidor do que à reciclagem e à reutilização do 

produto (KORTMANN; PILLER, 2016). 

Möller e Rajala (2007) também abordam as redes de valor. Os autores utilizam 

as terminologias “sistema de valor” e “sistema de criação de valor” como equivalentes 

ao que nesta pesquisa está sendo denominado como “configuração do valor”, assim 

como Parolini (1999) que descreveu “sistema de valor” como um conjunto de atividades 

que cria valor para os clientes, sendo estas atividades realizadas por atores econômicos 

usando conjuntos de recursos humanos, tangíveis e intangíveis. 

Para Möller e Rajala (2007), o sistema de valor de uma rede de negócios é um 

conjunto de atividades específicas realizadas pelos atores que constituem a rede, sendo 

estas atividades baseadas no arcabouço de recursos controlados pelos atores. Para os 

autores, os recursos e capacidades – inclusive dinâmicas – influenciam diretamente na 
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eficiência do sistema de criação de valor atual da empresa. Este sistema por meio do 

qual o valor é produzido é essencial para qualquer rede de negócios. 

O construto "sistema de valor" é baseado na premissa de que cada 

produto/serviço requer um conjunto de atividades de criação de valor realizadas por um 

número de atores que formam um sistema criador de valor. Cada tipo de rede de valor 

pressupõe um tipo de sistema de valor mais adequado. A principal característica do 

sistema de valor da perspectiva de classificação das redes é a determinação do quão bem 

conhecidas são as atividades de valor da rede e as capacidades (recursos) dos atores para 

realizá-las, bem como saber até que ponto essas atividades de valor podem ser 

explicitamente especificadas. Como as atividades de valor são essencialmente baseadas 

no conhecimento, embutidas em capacidades – inclusive dinâmicas – manifestadas nas 

rotinas organizacionais (EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE et al., 1997; 

PETERAF; DI STEFANO; VERONA, 2013), o nível de determinação está relacionado 

ao nível de codificação do conhecimento. 

O aspecto de quão bem conhecidas são as capacidades subjacentes às atividades 

de valor está ainda mais ligado à facilidade com que o conhecimento subjacente pode 

ser acessado e compartilhado entre os atores na rede de valor. Os autores apresentam, 

portanto, três tipos de redes de valor para o qual um tipo de sistema de valor é atribuído, 

sendo eles: a rede atual de negócio, com um sistema de valor estável e bem definido; a 

rede de renovação de negócio, com um sistema de valor estabelecido e com melhorias 

incrementais; e a rede emergente de negócio, com um sistema de valor também 

emergente, pressupondo mudanças radicais (MÖLLER; RAJALA, 2007). 

Em uma perspectiva de integração vertical/horizontal e custos de transação, 

Jacobides e Billinger (2006) definem a arquitetura vertical como a estrutura geral da 

cadeia de valor de uma empresa. A arquitetura vertical inclui as escolhas de onde 

participar da cadeia de valor, como interagir com fornecedores e compradores internos 

e externos em cada etapa do processo de valor agregado, e relações verticais e 

horizontais, incluindo preços de transferência, alocação de recursos entre unidades de 

negócios (SBUs) e gerenciamento de incentivos divisionais. Para os autores, as 

arquiteturas verticais permeáveis são parcialmente integradas e parcialmente abertas aos 

mercados ao longo da cadeia de valor de uma empresa. O aumento da permeabilidade 

possibilita um uso mais eficaz de recursos e capacidades, melhor adequação das 

capacidades às necessidades do mercado e benchmarking para melhorar a eficiência. 
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A integração parcial promove uma plataforma de inovação aberta mais dinâmica 

e aprimora os recursos estratégicos ao vincular as principais partes da cadeia de valor. 

Os autores observam que, em vez de apenas "fabricar" ou "comprar", as empresas 

interagem com os mercados final e intermediário de várias maneiras diferentes. No nível 

de SBU, muitas vezes as firmas fazem e compram insumos, vendem e transferem as 

saídas. Esses “modos mistos” diferem qualitativamente das estruturas integradas 

tradicionais e exigem uma reengenharia substancial dos processos. Neste sentido, os 

autores fornecem evidências qualitativas sobre o motivo de tais modos mistos serem 

benéficos para as unidades de negócios e segmentos da cadeia de valor (JACOBIDES; 

BILLINGER, 2006). 

Em contraste com parte das definições de configuração de valor encontradas na 

revisão da literatura na perspectiva de redes, Ammar e Ouakouak (2015) diferem 

“configuração de valor” (que eles denominam como arquitetura de valor) de “rede de 

valor”. Para os autores, ambos são componentes distintos de um modelo de negócio. A 

arquitetura de valor descreve a organização e a configuração das atividades da empresa 

(AMMAR; OUAKOUAK, 2015). 

A rede de valor seria como uma extensão da cadeia para fora da organização 

englobando todos os parceiros envolvidos no processo de entrega de valor para o cliente 

e representando o nível em que o valor é capturado e compartilhado entre as partes 

interessadas. Outro componente que os autores separam da configuração de valor é o 

“valor investido”, que representa a soma dos recursos e competências investidos na 

organização das atividades das empresas e no processo de geração de valor. Portanto, 

para entregar a proposta de valor a diferentes clientes, uma empresa deve garantir que 

possui a gama de capacidades que sustentam o valor proposto. Estes recursos constituem 

entradas para o processo de criação de valor. Em definições de outros autores, os 

recursos, capacidades e competências aparecem como componentes da configuração de 

valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; DEMIL; LECOQC, 2010; MEIRELLES, 

2015) e não como fatores separados. 

Também de maneira distinta do que aparece na revisão da literatura de 

configuração de valor, que está praticamente sempre atrelada à questão da cadeia de 

valor, Huemer (2006) diferencia configuração e cadeia de valor. Para o autor, a análise 

de configuração de valor é uma contribuição recente à teoria de gestão estratégica feita 

por Stabell e Fjeldstad (1998). Neste sentido, o autor contribui com uma abordagem 
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para o debate do gerenciamento de suprimentos, com base na análise de configuração 

de valor. Para o autor, a análise de configuração de valor reconhece a lógica da cadeia 

de valor, mas a considera restrita em determinados sistemas de negócios e também inclui 

o reconhecimento do modelo de rede de valor como representando as relações de 

fornecimento em camadas normalmente associadas a uma presença mediadora. 

A configuração de valor é vista como o “sistema de valor de negócio”, que 

consiste em uma estrutura de suprimento de cadeias interligadas e redes em camadas 

co-produtoras, com interdependências agrupadas, sequenciais e recíprocas, cuja 

coordenação possui a necessidade implícita de planejamento, padronização e ajuste 

mútuo e cujo posicionamento prevê escopo horizontal e vertical no sistema de valor de 

negócios. A análise de configuração do valor explica a criação de valor com base nas 

atividades que as empresas individuais executam. 

Para Huemer (2006), em um nível de análise interorganizacional, Porter (1985) 

definiu um número de cadeias de valor interligadas como um sistema de valores. No 

contexto do relacionamento de fornecimento, esses são referidos como cadeias de 

suprimento, enquanto na terminologia da análise de configuração de valor, os 

relacionamentos interorganizacionais são expressos na noção de sistemas de valor de 

negócios. A noção de sistemas de valor de negócios, portanto, fornece uma estrutura 

para analisar as empresas que coproduzem valor de atividades que envolvem diferentes 

lógicas de valor, aumentando a complexidade das interdependências existentes nas 

relações de fornecimento. Essas interdependências diferem daquelas enfatizadas nas 

cadeias de valor, na medida em que suas atividades não são necessariamente 

sequenciais. Embora as camadas possam abranger cadeias de atividades sequenciais, 

outras atividades de criação de valor co-produtoras também ocorrerão em paralelo, 

aumentando ainda mais a criação de valor no nível da rede (HUEMER, 2006). 

Para o autor, uma característica básica da cadeia de valor é que as tarefas são 

executadas em série e, portanto, as interdependências são sequenciais (por exemplo, as 

saídas da logística de entrada são as entradas das atividades de operação). A análise de 

configuração de valor difere dessa linha de raciocínio ao reconhecer três tipos distintos 

de interdependências entre atividades, cada uma das quais exige diferentes técnicas de 

coordenação. 
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As interdependências sequenciais são coordenadas pelo planejamento; 

interdependências combinadas (por exemplo, quando atividades organizacionais em 

diferentes cadeias compartilham recursos comuns) são coordenadas pela padronização, 

que permite a operação da tecnologia mediadora ao longo do tempo e pelo espaço, 

assegurando a cada segmento da organização que o outro segmento opera de maneiras 

compatíveis ”; e interdependências recíprocas, onde as ações de um ator de rede 

precisam ser alinhadas com as de um ou mais outros. Tais situações não podem ser 

especificadas ou planejadas, mas são coordenadas por ajustes mútuos, o que envolve a 

transmissão de novas informações durante o processo de ação (HUEMER, 2006). 

Moingeon e Lehnabb-Ortega (2010) se referem à configuração de valor como 

“arquitetura de valor”, a qual inclui a cadeia de valor interna da empresa, de acordo com 

a interpretação de Porter (1985) e a rede de valor, i.e., todas as ligações com 

fornecedores, parceiros etc., que caracterizam a parte da criação de valor que é realizada 

fora da empresa. Os autores denominam este componente como “arquitetura de valor” 

por analogia à cadeia de valor e a definem como todas as tarefas colocadas em ação pela 

empresa para finalmente entregar a proposta de valor ao cliente. A arquitetura do valor 

descreve o “como” ou a maneira pela qual a empresa “produz” a proposta de valor para 

o cliente com base em seu portfólio de recursos. Assim, a cadeia de valor interna 

representa todas as etapas realizadas pela própria empresa para alcançar o estágio de 

poder entregar a proposta de valor ao cliente. Quanto à rede de valor, reúne todos os 

parceiros (fornecedores, subcontratados, distribuidores etc.) envolvidos neste mesmo 

processo (MOINGEON; LEHNABB-ORTEGA, 2010). 

Do ponto de vista do tripé do valor (criação, configuração e apropriação) de 

modelos de negócio – visão integrada adotada nesta pesquisa – a visão da configuração 

do valor na perspectiva de redes se mostra como mais apropriada, pois incorpora todos 

os stakeholders (como parceiros) no processo, já que o valor total criado por uma 

empresa também deve incluir o valor capturado por seus stakeholders. O valor total 

criado se refere ao valor econômico total acumulado por todos os stakeholders 

(GARCIA-CASTRO; AGUILERA, 2014). 

Ademais, percebe-se que este contexto de rede que surgiu da RSL de 

configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor se mostra mais adequado para 

os objetivos desta pesquisa, visto que, diferentemente da teoria da cadeia de valor linear, 

os modelos de negócios baseados em rede entendem a criação de valor de em uma 
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perspectiva de processo (AHTONEN; VIROLAINEN, 2009; ANDERSON et al., 1998) 

e de natureza dinâmica (MASON; SPRING, 2011), o que permite entender as atividades 

de configuração do valor da mesma maneira. 

Contudo, as perspectivas sistêmica, processual e dinâmica ainda não são bem 

evidenciadas na literatura.  Conforme pontuado por Hadida e Paris (2014), apesar de 

modelos alternativos de organização e atividades industriais terem surgido para dar 

conta da nova realidade pós-industrial, com o objetivo explícito e declarado de se afastar 

da abordagem linear da cadeia de valor, a maioria deles ainda implicitamente usam a 

cadeia de valor tradicional como uma base cognitiva. Incluem-se neste caso desde a 

visão de cadeia de valor de inovação (HANSEN; BIRKINSHAW, 2007; ROPER; DU; 

LOVE, 2008), virtual (RAYPORT; SVIOKLA, 1995) e de logística reversa 

(O'CONNELL, 2007), passando pela visão de integração vertical (JACOBIDES; 

BILLINGER, 2006; JACOBIDES, 2005) até a visão de constelação de valor 

(NORMANN; RAMIREZ, 1993; RAMIREZ, 1999). 

Adicionalmente, a identificação do papel dos atores nas atividades não é 

percebida, até porque o processo de realização das atividades em si não é analisado. 

Analogamente, a perspectiva sistêmica, o processo de tentativa e erro e a perspectiva de 

estratégia emergente ainda precisam ser incorporarados à configuração do valor na 

perspectiva da cadeia de valor. 

Para tanto, os próximos capítulos (2.4 e 3.4) buscam relacionar os contextos de 

configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor identificadas na RSL com uma 

abordagem estratégica adequada para pensar a emergência de empresas nascentes e/ou 

em estágio inicial ao configurarem o valor (recorte na Teoria da Atividade dentro do 

contexto de Estratégia como prática) e com o próprio framework metodológico da 

Teoria da Atividade, a fim de incorporar à discussão de configuração do valor a 

perspectiva de estratégia e a abordagem sistêmica – de processo – das atividades. 

2.4 Configuração do valor e implementação de oportunidade: uma visão a 
partir da Teoria da Atividade 
A principal ideia defendida nesta dissertação é que a compreensão da 

configuração do valor exige uma perspectiva estratégica de gestão e articulação das 

atividades e processos na cadeia de valor, dado que a estratégia da organização é 

elemento central no design de um modelo de negócio (CALIXTO; FLEURY, 2015). 
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Todavia, há controvérsias em relação ao papel da estratégia na definição de um modelo 

de negócio. 

Para Casadesus-Masanell e Ricart (2010), por exemplo o modelo de negócio é 

o reflexo da estratégia da firma. Para Lecocq et al. (2010), o modelo de negócios parece 

não ser apenas um conceito, mas também uma visão renovada do pensamento 

estratégico, i.e., o núcleo do programa de modelos de negócios é constituído por várias 

suposições-chave sobre estratégia.  

Esta visão integrada entre estratégia e modelo de negócio remete a um ponto não 

suficientemente tratado na literatura, que é a definição conceitual de estratégia mais 

apropriada para modelo de negócio e, mais especificamente para fins desta pesquisa, a 

definição conceitual de estratégia mais apropriada para pensar a configuração do valor, 

em especial quando se trata de empresas nascentes e/ou em estágio inicial. Sendo assim, 

qual seria a perspectiva de estratégia mais adequada para o entendimento de 

configuração do valor? 

A importância da identificação das atividades estratégias de configuração do 

valor e do entendimento de como elas são organizadas é reiterado pela discussão de 

Implementação Estratégica, que entende como crítica a tarefa de definição das 

principais atividades de sucesso para a estratégia (PRYOR et al., 2007; OLSON; 

SLATER; HULT, 2005, HOLOWKA, 2015). Contudo, a própria literatura de 

Implementação Estratégica ainda se mostra linear, não sistêmica, categórica e até 

mesmo hierárquica, na media em que trabalha com a hipótese de existência prévia de 

estruturas de planejamento, comunicação e gerenciamento. 

Uma vez que as empresas nascentes não possuem suas estruturas e limites 

organizacionais bem delineados (JACOBIDES; WINTER, 2007), a perspectiva 

entendida nesta dissertação como a mais adequada para entender a configuração do 

valor, i.e., a implementação de oportunidades, das empresas nascentes e/ou em estágio 

inicial é uma literatura mais dinâmica, como a Teoria da Atividade, que foi apropriada 

epistemologicamente pela Estratégia como Prática (JARZABKOWSKI, 2005; 2008). 

A Estratégia como Prática é uma abordagem em desenvolvimento no campo da 

estratégia organizacional que investiga a prática, práticas, profissionais e estrategistas 

em organizações com um olhar sociológico (WHITTINGTON, 2007), notavelmente 

diferente da visão econômica tradicional de estratégia. Ela também incorporou em seu 
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corpo analítico teorias de proximidade ontológica e epistemológica como a Teoria 

Estruturacionista e a Teoria da Atividade Histórico-Cultural para que estas pudessem 

apoiar as intenções e interações de análise para o desenvolvimento coerente de suas 

estratégias e procedimentos de pesquisa no campo em expansão (MARIETTO et al., 

2012). 

Resumidamente, a fim de aumentar a conscientização sobre os pressupostos 

básicos da Estratégia como Prática, Whittington (2002) explica que a Estratégia como 

Prática é essencialmente focada na prática social da estratégia nas organizações e analisa 

em particular a prática, os praticantes e as práticas da estratégia. Em termos 

simplificados, ela foca no trabalho, nos trabalhadores e nas ferramentas envolvidas na 

estratégia. Neste sentido, os atores individuais estão associados à comunidade na 

construção de uma atividade direcionada por objetivos, enfatizando que “A atividade é 

um conceito de longa duração, um fluxo de atividade ao longo do tempo” 

(JARZABKOWSKI, 2005, p. 35). 

Para Jarzabkowski (2005), uma prática é um conjunto de atividades. Em seu 

livro, a autora delineia os fundamentos teóricos e metodológicos de uma estrutura 

baseada na atividade para aplicar a lente prática à estratégia. Para a autora, o que torna 

a abordagem de Estratégia como Prática única é seu foco na estratégia como constituída 

e reconstituída por meio das ações de atores experientes, o que remete à perspectiva da 

Teoria da Atividade (resultado esperado, contradição, ação) e à proposta metodológica 

desta pesquisa no que tange à Análise Narrativas (oposições e silogismos). 

A Teoria da Atividade Histórico-Cultural é geralmente considerada uma 

continuação da escola histórico-cultural que foi iniciada por Vygotsky. Segundo 

Leontiev (1978), a ideia de análise da atividade como método na psicologia científica 

do homem foi formulada nos primeiros trabalhos de Vygotsky (MARIETTO et al., 

2012). 

Segundo Kuutti (1996) e Engeström (1987; 2000) , a Teoria da Atividade é uma 

estrutura descritiva que enfoca toda a atividade de trabalho de maneira sistêmica 

(chamada de sistema de atividade), tornando-a útil para rastrear o processo – e não o 

resultado – da transformação organizacional. Definida de maneira ampla, a Teoria da 

Atividade é uma estrutura filosófica e interdisciplinar para o estudo de diferentes formas 
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de práticas humanas como processos de desenvolvimento, tanto em níveis individuais 

quanto sociais interligados ao mesmo tempo.  

Existem três princípios importantes na Teoria da Atividade: i) atividades como 

unidades básicas de análise (as ações estão sempre situadas em um contexto necessário 

para que sejam entendidas) – a Teoria da Atividade propõe que um contexto 

significativo mínimo para ações individuais deve ser incluído na unidade básica de 

análise – a atividade; ii) história e desenvolvimento (as atividades não são unidades 

estáticas ou rígidas – elas e seus elementos estão sob contínua mudança e 

desenvolvimento, e esse desenvolvimento não é linear ou direto, mas desigual e 

descontínuo. Isso significa que as atividades também tem uma história própria. Restos 

de fases mais antigas de atividades ficam frequentemente embutidas neles à medida que 

se desenvolvem, e a análise histórica do desenvolvimento é frequentemente necessária 

para entender a situação recente, o que reitera também a utilização de análise de 

narrativas (aspecto histórico)); e iii) artefatos e mediação (uma atividade sempre contém 

vários artefatos, como instrumentos, sinais, procedimentos, máquinas, métodos, leis, 

formas de organização do trabalho etc. Uma característica essencial desses artefatos é 

que eles tem um papel mediador. Assim, as relações entre os elementos de uma atividade 

não são diretas, mas mediadas (KUUTTI, 1996). 

Na estrutura da Teoria da Atividade, o sistema de atividade é dividido em sete 

componentes analíticos interrelacionados:  

i) os sujeitos – os indivíduos e grupos diretamente envolvidos nas 

atividades;  

ii)  as ferramentas – os artefatos que medeiam a ação social no sistema de 

atividades;  

iii) o objeto – o objetivo do sistema de atividade;  

iv) o resultado – o resultado desejado da atividade, a materialização do 

objeto;  

v) a divisão do trabalho – a estrutura relacional e hierárquica que governa 

os sujeitos dentro do sistema;  

vi) a comunidade – todos os indivíduos e grupos envolvidos ou afetados pelo 

sistema de atividades, incluindo aqueles que não estão diretamente 

envolvidos na execução da atividade;  
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vii) as regras – os processos, procedimentos e regras contratuais, legais ou 

regulamentares que regem o sistema de atividades.  

Ao integrar esses elementos do sistema de atividade na análise da cadeia de 

valor, a Teoria da Atividade torna possível descompactar o que a inovação do modelo 

de negócios realmente significa na vida cotidiana da organização, especialmente nos 

aspectos das atividades de configuração do valor (ENGESTRÖM, 1987; KUUTTI, 

1996). 

Uma atividade é uma forma de fazer direcionada a um objeto e as atividades são 

diferenciadas umas das outras de acordo com seus objetos. Transformar o objeto em um 

resultado motiva a existência de uma atividade. Um objeto pode ser uma coisa material, 

mas também pode ser menos tangível (como um plano) ou totalmente intangível (como 

uma ideia comum), desde que possa ser compartilhado para manipulação e 

transformação pelos participantes da atividade. É possível que o objeto e o motivo se 

alterem durante o processo de uma atividade – o objeto e o motivo se revelarão apenas 

no processo de fazer (KUUTTI, 1996). 

A mediação é realizada pela introdução de um terceiro termo intermediário, que 

traz consigo a história do relacionamento. Assim, a relação (recíproca) entre o sujeito 

ou ator e o objeto de atividade é mediada por uma "ferramenta". A "ferramenta" é, ao 

mesmo tempo, tanto capacitadora quanto limitadora: ela capacita o sujeito no processo 

de transformação com a experiência e habilidade historicamente coletadas 

"cristalizadas", mas também restringe a interação a ser somente da perspectiva daquela 

ferramenta ou instrumento particular – outras características potenciais do objeto 

permanecem “invisíveis” ao sujeito (KUUTTI, 1996). 

Notou-se, contudo, que essa estrutura era simples demais para atender às 

necessidades de uma consideração das relações sistêmicas entre um indivíduo e seu 

ambiente em uma atividade e, portanto, um terceiro componente principal, nomeado 

“comunidade” (aqueles que compartilham o mesmo objeto) teve de ser adicionado. 

Duas novas relações são então formadas: sujeito-comunidade e comunidade-objeto, 

ambas são também mediados. Este modelo sistêmico – que é baseado na conceituação 

de Engeström (1987) – contém três relações mútuas entre sujeito, objeto e comunidade. 

Uma atividade é, na verdade, um todo sistêmico, no sentido de que todos os 

elementos tem relação com outros elementos. A relação entre sujeito e objeto é mediada 
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pelas "ferramentas"; a relação entre sujeito e a comunidade é mediada pelas "regras"; e 

a relação entre objeto e comunidade é mediada pela "divisão do trabalho". Essas três 

classes devem ser entendidas de forma bastante ampla. Uma "ferramenta" pode ser 

qualquer coisa que seja usada no processo de transformação, incluindo material 

ferramentas e ferramentas para pensar; "regras" cobrem normas explícitas e implícitas, 

convenções e relações sociais dentro de uma comunidade; e "divisão do trabalho" se 

refere às explícitas e implícitas organização de uma comunidade relacionada ao 

processo de transformação do objeto no resultado, cada um dos termos de mediação é 

historicamente formado e aberto a um maior desenvolvimento (KUUTTI, 1996). 

Figura 4: Estrutura básica de uma atividade 

Fonte: Engeström (1987) e Kuutti (1996). 

No que tange aos níveis das atividades, Kuutti (1996) afirma que as atividades 

são formações de longo prazo e seus objetos não podem ser transformados em resultados 

de uma só vez, mas sim por meio de um processo que consiste frequentemente em várias 

etapas ou fases. Portanto, há uma necessidade de processos de curto prazo: as atividades 

consistem em ações ou cadeias de ações que, por sua vez, consistem em operações. As 

atividades são realizadas como ações individuais e cooperativas, e cadeias e redes de 

tais ações, relacionadas entre si pelo mesmo objeto e motivo geral. Participar de uma 

atividade significa executar ações conscientes que tem um objetivo definido e imediato. 
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As ações não podem ser realmente entendidas, no entanto, sem um quadro de referência 

criado pela atividade correspondente, e uma atividade pode ser realizada por ações 

diferentes, dependendo da situação (KUUTTI, 1996). 

Uma das principais proposições da teoria da atividade é que as mudanças nos 

sistemas de atividade são desencadeadas por contradições, i.e., desajustes dentro de um 

dado elemento do sistema de atividades, entre diferentes elementos dentro do sistema, 

ou entre diferentes sistemas de atividade (KUUTTI, 1996). Segundo o autor, como as 

atividades não são unidades isoladas, mas sim como nós no cruzamento de hierarquias 

e redes, elas são influenciadas por outras atividades e outras mudanças em seu ambiente. 

Influências externas alteram alguns elementos das atividades, causando desequilíbrios 

entre eles. 

Neste sentido, a Teoria da Atividade utiliza o termo “contradição” indicando 

uma falta de ajuste/conexão dentro de elementos, entre eles, entre diferentes atividades 

ou diferentes fases de desenvolvimento de uma mesma atividade. Contradições se 

manifestam como problemas, rupturas, colapsos, choques etc. A Teoria da Atividade vê 

as contradições como fontes de desenvolvimento – atividades reais estão praticamente 

sempre no processo de resolução de algumas dessas contradições. Este aspecto está 

diretamente relacionado com um dos passos da análise de narrativas, o qual inclui a 

identificação de contradições/oposições e silogismos (FELDMAN et al., 2004), o que 

reitera a adequação da Teoria da Atividade como componente da análise dos dados. 

Neste contexto, esta dissertação defende um recorte específico na Teoria da 

Atividade em si do ponto de vista estratégico por algumas razões principais:  

i) A Teoria da Atividade conversa diretamente com o recorte em 

configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor com foco em 

atividades – foco desta pesquisa –, além de ser uma abordagem 

inovadora no contexto das pesquisas de Modelos de Negócio. 

ii) A Teoria da Atividade está em consonância com o que esta pesquisa 

entende sobre a configuração do valor ver entendida como a 

implementação da oportunidade (MEIRELLES, 2015), enquanto que a 

própria literatura de Implementação Estratégica não se mostra 

apropriada como perspectiva estratégica para pensar este recorte. Já que 

uma prática é um conjunto de atividades (JARZABKOWSKI, 2005), a 
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oportunidade na prática (i.e., a oportunidade implementada) seria, então, 

a execução das atividades que, por conseguinte, no recorte desta 

pesquisa, seria a configuração do valor; 

iii) A Teoria da Atividade capta o dinamismo e a visão processual de 

configuração do valor, já que esta pesquisa entende que a configuração 

do valor não é algo pronto quando se trata de empresas nascentes e/ou 

em estágio inicial (ou seja, é algo que vai se moldando, em um processo 

de ajuste), o que condiz com a Teoria da Atividade, mais específicamente 

no que diz respeito às contradições e rupturas nas atividades. O processo 

sofre influências dos atores, dos artefatos mediadores, das regras, da 

comunidade etc. e, como afirma Jarzabkowski (2005; 2008): "O 

conteúdo é afetado pelo processo de "strategy making" assim como o 

processo molda quais estratégias emergem" (JARZABKOWSKI, 2005; 

2008). Ademais, entendendo a configuração do valor na perspectiva da 

cadeia de valor, a Teoria da Atividade prevê que as atividades não são 

algo pronto, mas que são formações de longo prazo e que seus objetos 

não podem ser transformados em resultados de uma só vez, mas sim por 

meio de um processo que consiste frequentemente em várias etapas ou 

fases (KUUTTI, 1996). 

Notoriamente, a Teoria da Atividade tem ênfase nas atividades, o que se 

relaciona com o entendimento da configuração do valor na perspectiva da cadeia de 

valor, o qual exige esta perspectiva de atividades. Neste sentido, a Teoria da Atividade 

contribui para o entendimento da configuração do valor na perspectiva da cadeia de 

valor, primeiro por ter como core o aspecto de análise de atividades; segundo por captar 

o papel dos atores (e da comunidade de atores) na execução das atividades; e terceiro 

por captar as contradições do processo decisório (resultado esperado, contradições e 

ações), complementando a literatura de configuração do valor na perspectiva da cadeia 

de valor ao propiciar esta perspectiva sistêmica e dinâmica em torno da atividade e a 

noção de tentativa e erro, e em consonância com a técnica de análise de narrativas 

(tratada em detalhes no seção 3.4). 

A Teoria da Atividade prevê uma estrutura de atividade que proporciona, ao 

mesmo tempo, uma visão integrada dos três aspectos das atividades que são abordados 

na literatura de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor (recursos, 



49 
 

clientes e parceiros), porém numa perspectiva processual, em que os atores ou a 

comunidade de atores envolvidos no processo de configuração do valor implementam a 

oportunidade a partir de um processo de ação, contradição e resultado. 

Neste contexto, o modelo conceitual apresentado na Figura 5 busca compilar o 

entendimento do construto de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor 

articulado com a perspectiva estratégica entendida como mais apropriada para o 

desenvolvimento da discussão (Teoria da Atividade) a qual denota um ponto de vista 

sistêmico e que engloba os três contextos identificados na RSL. Tendo este modelo 

conceitual em mente, foi-se a campo para que fosse possível responder ao problema de 

pesquisa proposto, bem como atingir os objetivos geral e específicos. 

Figura 5: Modelo conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Com a RSL, foi possível perceber que, no que tange ao aspecto das atividades 

de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor, a maior parte da literatura 

ou trabalha em cima do modelo tradicional de cadeia de valor de Porter (1985), seja 

com foco em inovação (KOC; BOZDAG, 2017), seja com foco na análise da cadeia de 

valor de forma categórica (HOWIESON; LAWLEY; HASTINGS, 2016); ou apresenta 

uma derivação do modelo tradicional, algumas vezes criticando-o, seja apresentando 
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um sistema de entrega de valor (LANNING; MICHAELS, 1988), ou articulando com 

os tipos de tecnologia e apresentando a loja e a rede de valor (STABELL; FJELDSTAD, 

1998), ou ainda apresentando uma nova configuração que se baseia tanto na cadeia 

tradicional como na loja de valor (JOHANSSON; JONSSON, 2012); ou foca em 

recursos e processos de forma categórica (JOHNSON; CHRISTENSEN; 

KAGERMANN, 2008), por exemplo. 

Neste sentido, a cadeia de valor tradicional de Porter (1985) se mostra linear e 

estática, i.e., ex post e, conforme discutido no capítulo 2.3, não é o modelo mais 

adequado para ambientes mais dinâmicos e competitivos, e nem pode ser aplicado para 

todos os tipos de negócio, em especial para setores que envolvem serviços (STABELL; 

FJELDSTAD, 1998; JOHANSSON; JONSSON, 2012), como é o caso das empresas a 

serem estudadas nesta pesquisa (do ramo de serviços de alimentação). 

Sendo assim, na determinação do modelo conceitual desta dissertação, a 

configuração do valor, i.e., a de implementação de oportunidade (MEIRELLES, 2015) 

está representada de maneira processual, sistêmica e cíclica, não linear, em consonância 

com o framework da Teoria da Atividade. 

O modelo procura demonstrar que o processo de configuração do valor – 

implementação de estratégia – se dá numa constante de tentativa e erro, numa 

perspectiva de estratégia emergente demonstrada pelos resultados esperados, pelas 

contradições iminentes (oposições) e pelas ações decorrentes (silogismos), em especial 

em empresas nascentes e/ou em estágio inicial. O framework metodológico da Teoria 

da Atividade reitera esta perspectiva das contradições e das atividades de configuração 

do valor de maneira sistêmica, mostrando-se adequado como ferramenta para compor a 

análise.  

No centro há menção às atividades que serão identificadas no campo, cada uma 

delas sendo composta pelos sete elementos de uma atividades, de acordo com a Teoria 

da Atividade: sujeitos (atores), ferramentas, objeto, resultado, divisão do trabalho, 

comunidade e regras. 

Ademais, não foram evidenciadas as atividades que se buscam identificar a 

analisar. Ao contrário, é também neste sentido que esta dissertação pretende contribuir, 

i.e., na identificação destas atividades de configuração do valor, uma vez que o estudo 

se dará em empresas nascentes e/ou em estágio inciial, ou seja, que estão ainda 
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“configurando” o valor e, portanto, não tem nem sua estrutura e nem suas atividades 

muito claras e definidas. A não determinação prévia de possíveis atividades chave no 

modelo conceitual faz sentido uma vez que, conforme demonstrado na discussão, a 

literatura demonstra que a lógica de criação do valor influencia na configuração do valor 

e, por conseguinte, nas atividades da cadeia de valor. 

3. Metodologia 
Este capítulo tem por objetivo esclarecer os procedimentos metodológicos que 

sustentam esta pesquisa, de forma que seja possível responder ao problema de pesquisa 

proposto, bem como atingir os objetivos geral e específicos. 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: abordagem metodológica, 

natureza, tipo e estratégia de pesquisa; objeto de estudo; construção dos dados; e técnica 

de análise. 

3.1 Abordagem metodológica, natureza, tipo e estratégia de pesquisa 
Este estudo é de natureza qualitativa, baseado no paradigma interpretativista, de 

acordo com Gephart (2004). Para o autor, a pesquisa interpretativa tem como objetivo 

descrever e compreender os significados, tendo como premissa o relativismo – 

realidades intersubjetivas locais compostas por significados subjetivos e objetivos 

(representados com conceitos dos atores). É tarefa deste tipo de pesquisa produzir 

descrições dos significados e definições de situação dos membros (i.e., compreender 

construções de realidade), a partir da unidade de análise que é composta por ações 

verbais e não verbais. Pesquisas qualitativas permitem “explicar observações de 

pesquisa ao prover insights conceituais bem fundamentados, que revelam como 

conceitos amplos e teorias operam em casos particulares” (GEPHART, 2004, p. 455). 

O foco deste método é, portanto, recuperar e compreender significados situados, 

divergências sistemáticas de significado. 

Esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva. A pesquisa 

qualitativa exploratória proporciona uma primeira aproximação sobre o que se deseja 

estudar que, no contexto desta pesquisa, é o processo de configuração do valor a partir 

da perspectiva da cadeia de valor. Já a pesquisa qualitativa descritiva, por sua vez, 

permite a identificação de características que influenciam o fenômeno a ser estudado 

(SANTOS, 2004). Ao empregar a pesquisa do tipo descritiva, é possível detalhar a 

estrutura, os processos, as atividades e as mudanças ocorridas ao longo do tempo, 
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ilustrando sua complexidade sem se guiar por hipóteses previamente estabelecidas 

(GODOY, 2006). 

Dadas as considerações deste paradigma, da natureza e do tipo de pesquisa, a 

estratégia de pesquisa deste estudo é a interpretativa básica que, segundo Merriam 

(2002) busca interpretar as visões e significados atribuídos pelos sujeitos da pesquisa às 

suas experiências, focando na perspectiva e visão de mundo das pessoas envolvidas no 

contexto investigado. 

3.2 Objeto de estudo 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo empresas nascentes do ramo de 

serviços de alimentação. Segundo o relatório “GEM” (Global Entrepreneurship 

Monitor”), o segmento de restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas é a que apresenta o maior número entre os empreendedores 

nascentes, sejam motivados por oportunidade ou por necessidade, chegando a quase um 

terço das atividades desenvolvidas pelos empreendedores por necessidade. 

O recorte em empresas nascentes e/ou em estágio inicial se justifica pelo recorte 

conceitual utilizado nesta dissertação: configuração do valor na perspectiva da cadeia 

de valor. Isso porque as empresas nascentes, conforme previsto na literatura 

(JACOBIDES; WINTER, 2007) não possuem nem sua estrutura e nem seus limites 

organizacionais bem definidos nesta fase inicial. Sendo assim, os aspectos de estrutura 

e de limites organizacionais presentes na definição conceitual de configuração do valor 

adotada nesta pesquisa (MEIRELLES, 2015) não fazem parte do recorte, sendo o foco 

no aspecto das atividades da cadeia de valor. 

O ramo de serviços de alimentação se justifica pela diversidade operacional que 

se encontra no mercado, em especial quando o foco são as empresas nascentes ou em 

estágio inicial. Ademais, o setor de alimentação representa 20% do setor de serviços, 

sendo que uma em cada cinco empresas do setor de serviços está no ramo da 

alimentação, de acordo com a Pesquisa Anual de Serviços 2017, divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Nesta pesquisa foram estudadas quatro empresas que respeitam a classificação 

da categoria em que se incluem: empresas em estágio inicial (até 42 meses de vida). Na 

Tabela 11 constam as informações principais de cada empresa estudada. Estas empresas 

estão situadas no Estado de São Paulo. 
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Tabela 1: Principais informações sobre as empresas estudadas 

Atributos Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Tempo de 

vida* 

2 anos e 6 

meses 

2 anos e 9 

meses 

3 anos 2 anos e 7 

meses 

Local de 

atuação 

 

Brasil 

São Paulo e 

ABC Paulista 

(SP) 

Mogi das 

Cruzes e 

região (SP) 

Santos e região 

(SP) 

Principal(s) 

produto(s) 

vendido(s) 

Mix de 

ingredientes 

para doces 

Donuts de 

diversos 

tamanhos e 

sabores 

Comida 

saudável 

congelada a 

vácuo 

Doces finos 

Quantidade 

sócios 

02 (mãe e 

filha) 

02 (casal) 01 01 

* Idade da empresa no momento em que a entrevista ocorreu  

Fonte: elaborado pela autora. 

3.3 Construção dos dados 
A construção de dados se deu pela realização de pesquisa qualitativa onde foram 

coletados dados primários por meio de entrevistas realizadas com os empreendedores. 

A etapa da coleta de dados na pesquisa qualitativa inclui estabelecer as fronteiras para 

o estudo, coletar informações por meio de observações, entrevistas, documentos e 

materiais visuais, bem como estabelecer o protocolo para o registro das informações 

(CRESWELL, 2010). 

O tipo de entrevista realizada foi a semiestruturada, a qual tem como objetivo 

principal compreender os significados que os entrevistados atribuem as questões e 

situações relativas ao tema de interesse. Neste caso, a entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao investigador 

desenvolver uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo 

(GODOY, 2006). O roteiro de entrevista não contou com perguntas, mas sim com 

tópicos principais que foram abordados no decorrer na entrevista, não excluindo que 

novos tópicos surgissem a partir do momento dialógico entre entrevistador e 

entrevistado. É importante enfatizar que a flexibilidade foi tida como aspecto chave para 

a condução das entrevistas, de forma que as questões surgiram conforme evolução da 

conversa e de forma em que não houve perda de informações importantes que o 
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entrevistado poderá compartilhar, o que reforça a escolha pela entrevista 

semiestruturada. Esta forma de roteiro buscou permitir um bom entendimento das 

questões por parte do entrevistado, bem como a elaboração de questões que conduzem 

a uma fala mais longa e completa por parte deste e que os motica a trazer sua experiência 

própria e exemplos, foco de análise deste estudo a partir do paradigma estabelecido. 

Ademais, este tipo de roteiro ajuda a garantir a menor influência possível do 

entrevistador nas respostas dos entrevistados (GODOY, 2006). 

Nesta pesquisa, o critério de definição do perfil dos entrevistados foi a vivência 

na etapa de constituição e ou mudança no modelo de negócio da empresa e, 

consequentemente, no aspecto de configuração de valor do negócio. 

3.4 Técnica de análise dos dados 
A técnica de análise de dados adotada é a análise de narrativas baseada na 

identificação de uma estrutura profunda da narrativa, que, conforme proposto por 

Pentland (1999), vai além do texto e da estória, ou seja, os mecanismos geradores do 

processo (estrutura que condiciona a estória/fábula). 

Segundo Wallnofer e Hacklin (2013), o modelo de negócio conta uma narrativa, 

uma forma de apresentação, explicação ou interpretação de elementos que dão 

significado à criação de oportunidades de negócio. 

Para Feldman et al. (2004) as narrativas contêm dados muito úteis, visto que os 

indivíduos muitas vezes “fazem sentido” do mundo e de seus lugares nele por meio da 

forma narrativa. Ao contar suas histórias, as pessoas destilam e refletem uma 

compreensão particular das relações sociais e políticas. As histórias são um método 

comum e habitual que as pessoas usam para comunicar suas ideias. Pentland (1999) vê 

a narrativa como informação e explicação para planejar, mudar, interpretar e avaliar 

suas próprias ações e a dos outros. Para ele, as pessoas não somente e simplesmente 

contam histórias – elas as promulgam! 

Por meio dos eventos, a narrativa inclui, exclui e enfatiza. O contador de 

histórias não apenas ilustra sua versão da ação, mas também fornece uma interpretação 

ou comentário avaliativo sobre o assunto. Além disso, a sequência da forma narrativa é 

importante porque sua estrutura revela o que é significativo para as pessoas sobre várias 

práticas, ideias, lugares e símbolos (YOUNG, 1996). A forma narrativa pode ser 
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definida vagamente como uma sequência de eventos, experiências ou ações com uma 

trama que une as partes diferentes em um todo significativo (CZARNIAWSKA, 1998). 

Labov (1972; 1982) apresenta uma estrutura comum que caracteriza as 

narrativas, sendo ela composta por propriedades formais com funções específicas: i) o 

resumo (o “sumário” da narrativa – por vezes, o narrador inicia a narrativa resumindo 

uma proposição que ele deseja exemplificar – item opcional que nem sempre aparecerá. 

Ou seja, pode ser omitido); ii) a orientação (o local, o tempo, o contexto, os atores, a 

situação etc.); iii) a complicação (geralmente contém o relato central e denota a 

sequência de acontecimentos); iv) a avaliação (significado e sentido da ação – atitude 

do narrador); v) a resolução (descreve como foi resolvida a questão); e vi) a coda 

(determina o término da narrativa – uma espécie de “moral” e fechamento). 

Existe também outra perspectiva no que tange às características de um texto 

narrativo:  

i) Sequência no tempo (começo, meio e fim – cronologia); 

ii)  Ator (es) focal (is) (as narrativas são sempre sobre alguém ou algo. Os 

personagens ou objetos são parte da narrativa);  

iii) Voz narrativa identificável (geralmente não é tida como parte da 

estrutura mais profunda, uma vez que diferentes pontos de vista podem 

emergir em uma narrativa);  

iv) Estrutura canônica ou moral de referência (valores ou o senso do que é 

certo/errado, apropriado/inapropriado; também denota uma “moral” que 

a narrativa traz consigo, assim como a Coda de Labov (1972; 1982));  

v) Contexto de avaliação (tempo, lugar, características psicológicas e 

demográficas dos participantes) (BRUNER, 1990; PENTLAND, 1999). 

Para Riessman (2005), sequência e consequência são características de uma 

narrativa: os eventos são selecionados, organizados, conectados e avaliados como 

significativos para uma audiência particular. Os “contadores de histórias” interpretam o 

mundo e experimentam nele, criando, às vezes, contos morais que retratam como o 

mundo deveria ser. De acordo com Riessman (2008, p. 3), a narrativa “está em todos os 

lugares, mas nem tudo é narrativa”, uma vez que um discurso pode, por exemplo, se dar 

em uma lógica apenas de perguntas e respostas sem profundidade. A autora pontua bem 

a questão de que há diferença entre a prática de contar estórias, os dados narrativos e a 

análise narrativa. Para ela, não há distinção entre os termos “narrativa” e “estória”. Uma 
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narrativa é, portanto, o relato de uma ou mais estórias. Diferentemente desta posição, 

Feldman et al. (2004) entendem narrativa e estória como termos distintos, sendo que a 

história é um subconjunto da narrativa. 

De acordo com Pentland (1999), em oposição à abordagem positivista da 

narrativa (ABBOTT, 1990; 1992), a análise da narrativa deve sair do descritivo 

(estrutura superficial do texto ou discurso) para o explanatório (porque os eventos 

ocorrem) a partir da identificação de estórias que descrevem o processo que conecta 

causa e efeito. Os atores (suas identidades) e suas relações são importantes na 

compreensão do papel da estrutura e das redes de relações sociais no qual o processo 

em questão está imerso. 

A análise da narrativa já foi utilizada por autores de modelos de negócio. 

Conforme define Doganova e Requiem (2009), o modelo de negócio conta como o valor 

é criado e compartilhado, funciona como um dispositivo de cálculo e de narrativa, 

consiste, portanto, de palavras e números. A componente narrativa justifica a seleção 

das entidades que serão consideradas. O componente de cálculo destaca e associa essas 

entidades para criar novas, que então são transformadas nos personagens da estória 

contada. Wallnofer e Hacklin (2013) propõem que o modelo de negócio é uma narrativa, 

uma forma de apresentação, explicação ou interpretação de elementos que dão 

significado à criação de oportunidades de negócio. É uma explanação sintética de um 

processo complexo e permite que seja endereçado de forma coerente a uma ampla 

audiência, principalmente investidores (DOGANOVA; REQUIEM, 2009). 

Meirelles (2018), por sua vez, apresenta uma forma de utilizar este tipo de 

análise em pesquisas de modelos de negócio e reitera como este método é valioso para 

este tipo de pesquisa. 

A análise narrativa permite a identificação das várias conexões (explícitas ou 

não) que as pessoas fazem na execução de determinadas rotinas (PENTLAND; 

FELDMAN, 2007). Analogamente, nas narrativas sobre as atividades da cadeia de valor 

será possível identificar as conexões que os empreendedores fazem na implementação 

das estratégias – configuração do valor –, foco desta pesquisa. 

A análise de narrativa se refere a uma família de abordagens para diversos tipos 

de textos, que têm em comum uma forma de história (RIESSMAN, 2005). A autora 

apresenta uma tipologia de modelos de análise de narrativas que não se destina a ser 
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hierárquica ou avaliadora. Na prática, diferentes abordagens podem ser combinadas, 

pois não são mutuamente exclusivos e, como em todas as tipologias, os limites são 

difusos. A tipologia consiste em i) análise temática; ii) análise estrutural; iii) análise 

interacional e; iv) análise performativa. Para fins desta pesquisa, foi adotada a análise 

temática, cuja ênfase está sobre o conteúdo de um texto, sobre "o que" é dito mais do 

que "como" é dito, o "dito" ao invés de "dizendo”. A linguagem é um recurso de 

interpretação da fala, e não um tópico da investigação. 

Na teoria narrativa a história – ou estória – é um modelo conceitual abstrato que 

envolve cinco elementos: sequência de eventos, atores focais, voz narrativa 

(participante-chave ou stakeholder escolhido), quadro de referência canônico ou de 

avaliação, e indicadores de conteúdo ou contexto (PENTLAND, 1999, p. 712-13). De 

acordo com a autora, a história na narrativa envolve quatro elementos: 

i. Sequência de eventos; 

ii. Atores focais e voz narrativa (participante-chave ou stakeholder 

escolhido); 

iii. Estrutura canônica ou moral de referência de avaliação, e 

iv. Indicadores de conteúdo ou contexto. 

Os eventos analisados neste estudo estão relacionados ao processo decisório de 

solução do problema de configuração do valor. Neste sentido, a teoria de processo 

adotada é a dialética, conforme proposto por Meirelles (2018).  

Os atores focais são aqueles que participam da narrativa organizacional, que no 

caso desta pesquisa, foram os empreendedores entrevistados de cada empresa estudada 

(A, B, C e D). A voz da narrativa consiste em descrever os atores focais em termos de 

formação e histórico profissional ou de negócios. Estas informações constam o Quadro 

1. 

Como a pesquisa busca entender o processo de configuração do valor na 

perspectiva da cadeia de valor a partir da percepção das empresas estudadas, foram 

entrevistados somente os empreendedores destas empresas. 
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Quadro 1: Descrição dos atores focais 

Legenda Empresa Entrevistado Histórico acadêmico e profissional 

A 
Empresa A (mix de 

ingredientes) 
Ana Clara de Andrade 

Montez 

Formada em Relações Internacionais. 
Antes de iniciar o negócio, estava se 
preparando para ser diplomata. Sem 
histórico profissional prévio ao negócio. 

B Empresa B (donuts) Carolina Vasconcellos 
Formada em Publicidade e Propaganda. 
Trabalhou anteriormente na área em 
uma agência de publicidade. 

C 
Empresa C (comida 

saudável congelada e 
embalada a vácuo) 

Sérgio Henrique de 
Mattos Nogueira 

Formado em Administração de 
Empresas e especializado em Marketing, 
teve todo seu histórico profissional 
anterior dedicado à área comercial e de 
marketing em indústrias farmacêuticas e 
químicas. 

D 
Empresa D (doces 

finos) 
Patricia Fernandes 

Senra 

Formada em arquitetura, teve toda a sua 
vida profissional anteriormente à 
empresa criada trabalhando na área de 
formação. Teve seu próprio escritório  
durante algum tempo, antes da criação 
da empresa. 

Fonte: elaborado pela autora. 

A distinção dos entrevistados no texto se dará pela legenda do Quadro 2 ao final 

de cada trecho de fala da entrevista. 

Quadro 2: Distinção dos entrevistados 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

A lente interpretativa da narrativa a ser adotada nesta pesquisa são as atividades 

de configuração do valor na perspectiva das cadeias de valor. Ter as atividades como 

foco da lente interpretativa da narrativa está em consonância com o que é proposto pela 

Teoria da Atividade (ENGESTRÖM, 1987; KUUTTI, 1996). Esta lente orientará a 

identificação da estrutura canônica ou moral de referência, que consiste na identificação 

de valores ou o senso do que é apropriado implícita na narrativa.  

Legenda Entrevistado Empresa 

E1 Ana Clara de Andrade Montez 
Empresa A (mix de 

ingredientes) 

E2 Carolina Vasconcellos Empresa B (donuts) 

E3 
Sérgio Henrique de Mattos 

Nogueira 
Empresa C (comida saudável 

congelada e embalada a vácuo) 

E4 Patricia Fernandes Senra Empresa D (doces finos) 
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Conforme proposto por Meirelles (2018), a identificação da estrutura canônica 

neste estudo seguiu a orientação de três aspectos da narrativa: o início do negócio, o 

estágio atual, do ponto de vista primordialmente da configuração do valor, e o desafio 

futuro. Esta sequência foi buscada por meio das perguntas feitas durante as entrevistas 

realizadas. Conforme previsto pela autora, embora na análise da narrativa a história 

envolva cronologia e eventos principais, sob a perspectiva do processo dialético aqui 

adotado a sequência de eventos não seguiu uma linha cronológica, mas sim a linha de 

desfecho do processo, ou seja, do ponto de vista da solução encontrada para os dilemas 

de configuração do valor. 

Em relação às histórias, ou “estórias”, de acordo com Pentland e Feldman 

(2007), estas são modelos conceituais abstratos usados em explicações de dados 

observados. São interpretações de ações que ocorreram numa sequência particular, 

fornecendo informações de como as coisas foram, como são e como deveriam ser 

(PENTLAND; FELDMAN, 2007).  

A história envolve, portanto, cronologia e eventos principais. Todavia, é um 

subconjunto da narrativa. Nos exemplos fornecidos por Feldman et al. (2004), a 

primeira etapa na consiste no estabelecimento de uma “story line” (linha da estória) da 

narrativa, que funciona como uma lente interpretativa dos argumentos, como uma 

redução da narrativa em um texto mais conciso e coeso. Nos exemplos fornecidos pelos 

autores, a linha da estória é traduzida em poucas palavras (de uma a três linhas, mais ou 

menos). No caso desta pesquisa, a lente interpretativa estará baseada nas atividades de 

configuração do valor na perspectiva das cadeias de valor das empresas estudadas. Neste 

sentido, foi construída uma única linha da estória considerada a narrativa como um todo, 

obedecendo a questão de sequência temporal que, segundo Bruner (1990) e Pentland 

(1999) é uma das características de um texto narrativo. Para que isso fosse possível, 

foram seguidos alguns passos: 

i. Primeira leitura das narrativas transcritas por inteiro; 

ii. Reprodução dos áudios das narrativas; 

iii. Segunda leitura das narrativas transcritas por inteiro, fazendo grifos e 

anotações sobre os pontos principais que dão significado e que de fato 

caracterizam a estória contada; 

iv. Leitura dos grifos e das anotações a serem feitas para esquematização e 

realização da redação; 
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v. Redação da linha de estória de cada narrativa com base no que será 

realizado nas etapas anteriores. 

Após essa fase inicial da narrativa, prosseguiu-se então para a segunda fase, 

conforme proposto por Meirelles (2018), que consistiu na análise dos fragmentos da 

narrativa propriamente dita, que, conforme orientações de Feldman et al. (2004), deve 

incluir: 

i. Identificação dos eventos que marcam o processo de configuração do 

valor;  

ii. Identificação do papel dos atores; 

iii. Mapeamento de oposições implícitas ou explícitas na história: permite 

identificar o significado oculto dos argumentos; 

iv. Construção de silogismos (argumentos na forma lógica) para explicitar 

os argumentos: permite identificar a lógica implícita na estória; 

v. Codificação dos dados (história, oposições e silogismos), e 

vi. Análise dos silogismos no contexto da história ou do caso como um todo: 

ao olhar as histórias e os silogismos em conjunto é possível identificar 

“a receita”, seja para a mudança, sucesso, etc. 

A apresentação dos eventos se deu por meio de uma matriz que combina os 

principais eventos identificados, os fragmentos que descrevem o evento, as oposições 

(dilemas) encontradas e, por fim, os silogismos que denotam a resolução do dilema.  

A análise de conteúdo da fala foi desenvolvida neste estudo também por meio 

de uma combinação de análise de conteúdo (FLORES, 1994) e construção de narrativas 

(RANDLES; LAASCH, 2015). Os procedimentos de análise de conteúdo foram aqueles 

propostos no modelo de Flores (1994), que incluem três etapas: a) redução dos dados; 

b) apresentação dos dados; e c) estabelecimento de conclusões a partir de inferências 

teóricas e empíricas. 

Juntamente com a técnica de análise de narrativas, foi utilizado na análise dos 

dados o framework proposto pela Teoria da Atividade (KUUTTI, 1996; ENGESTRÖM, 

1987; ENGESTROM, 2000). Esta análise será apresentada no item de discussão. A 

intenção de aplicar o framework desta teoria nas atividades identificadas é de entender 

como estas atividades de configuração do valor se desenvolvem e, consequentemente, 

atingir os objetivos específicos da pesquisa. 
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A utilização da Teoria da Atividade como forma de análise já foi aplicada em 

estudos de modelos de negócio, como por exemplo em Robinson et al. (2016). Os 

autores utilizaram o framework do sistema de atividades para analisar inovações feitas 

no modelo de negócios de uma empresa do setor de construção, saindo de uma lógica 

de apenas produtos para a servitização, especificamente com foco na cadeia de valor da 

organização e nas atividades identificadas. 

4. Análise das narrativas 

4.1 Construção da linha da estória 
Neste capítulo apresentam-se as linhas de estória de cada empresa estudada. 

a) Empresa A 

A empresa A, que opera online e que produz mixes de ingredientes para doces, 

nasceu da paixão das duas empreendedoras –  mãe (Claudia Maria Barcellos de Andrade 

Montez) e filha (Ana Clara de Andrade Montez) – pela culinária e pela aptidão da mãe 

na cozinha. As empreendedoras notaram um gap de mercado ao perceber a presença 

dos mixes em outros países, mais específicamente nos Estados Unidos e na Alemanha, 

mas não no Brasil. Tudo começou sem muita pretensão, pois a primeira produção dos 

mixes foi com a ideia de presentar conhecidos na época do Natal. Com a repercussão 

positiva, as empreendedoras notaram que esta poderia ser uma boa oportunidade de 

negócio. A empresa começou com foco em distribuir os mixes de ingredientes em 

supermercados e empóricos. Contudo, logo perceberam que esta não era a melhor forma 

de distribuir o produto uma vez que no Brasil não existe a cultura de consumo de mixes 

de ingredientes no dia a dia como existe em outros países (que serviram de benchmark 

para o início do negócio). Deixando os produtos em gôndolas, o público não entendia 

bem a proposta e não enxergava o valor, pois precisavam ser ensinados sobre o produto 

e seus benefícios, ainda mais considerando a concorrência de mixes de ingredientes para 

bolos e outros doces fornecidos por concorrentes maiores, apesar de serem 

industrializados. A proposta da empresa é induzir as pessoas a cozinharem e fornecer 

mais praticidade para que esta prática seja realizada. A empresa não vende apenas o 

produto, mas a experiência culinária. Hoje, o foco principal da empresa são os pedidos 

para presentear, para lembrancinhas em festas e para brindes corporativos e não a 

compra para consumo final (que ocorre mais esporadicamente). Para o futuro, a empresa 

busca ampliar o portfólio incluindo opções salgadas também. 
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b) Empresa B 

A empresa B, que opera online e fornece donuts de diversos sabores e formatos, 

nasceu a partir da percepção de um gap de mercado. Quando uma das empreendedoras 

(Carolina Vasconcellos) encontrou na internet uma loja de donuts nos Estados Unidos 

que oferecia modelos em formato de letras para presentear as pessoas com frases e notou 

que não existia uma opção similar no Brasil, compartilhou com Mariana Patrocínio a 

falta de mercado e ambas perceberam então que esta poderia ser uma boa oportunidade 

de negócio a ser explorada. Sem planejamento inicial, foi definido um portfólio e 

iniciou-se a divulgação via grupos específicos de empreendedorismo feminino no 

Facebook e, com a repercussão positiva, abriu-se para o público geral no Instagram. 

Atualmente a loja opera com vendas totalmente online via aplicativo Instagram e 

possui, inclusive, uma funcionária dedicada para atendimento ao cliente e mais dois 

parceiros que realizam as entregas, sendo que um deles realiza as entregas de carro (com 

cobertura para a cidade de São Paulo e a região do ABC Paulista) e entregas em estações 

do Metrô (algumas estações pré estabelecidas e com horários definidos). Atualmente, o 

foco da empresa está no público que compra os produtos com o intuito de presentear, 

mais do que as pessoas que compram com o intuito de consumo próprio. A proposta da 

empresa é fornecer prudutos diferentes e inovadores, que surpreendam, tendo como 

fator principal de distinção dos concorrentes a produção artesanal, a qualidade dos 

produtos e o status que a marca carrega. Os planos futuros da empresa incluem aumento 

da estrutura (cozinha própria) e alterações na distribuição, incluindo a loja em 

aplicativos de delivery trabalhando com pronta entrega. 

c) Empresa C 

A empresa C, que opera online e que fornece opções de pratos congelados e 

embalados a vácuo para alimentação saudável, nasceu da ruptura profissional na vida 

do empreendedor, Sergio Henrique de Mattos Nogueira que, ao ser demitido da empresa 

onde trabalhava, se viu com a oportunidade de realizar algo que sempre almejou: 

empreender na área de serviços de alimentação. Ao pesquisar o mercado de alimentação 

e as opções que pareciam mais promissoras, identificou o mercado de alimentação 

saudável como uma boa oportunidade de negócio. Hoje o foco principal do negócio está 

no fornecimento de cardápios semanais completos e específicos sugeridos ou escolhidos 

pelos clientes, com produtos congelados e embalados a vácuo para aumentar a 

durabilidade do produto. A proposta da empresa é fornecer opções saudáveis e ao 
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mesmo tempo gostosas e gourmetizadas, que é o que a diferencia dos seus concorrentes. 

O foco futuro da empresa é atingir outro nicho de mercado oferecendo produtos sem 

glúten, sem lactose e sem leite. Ademais, o foco futuro do negócio também visa atingir 

outro público para consumo não de produtos congelados, mas de produtos prontos para 

consumo imediato. A distribuição se daria via aplicativos de delivery. 

d) Empresa D 

A empresa D, que opera online e que fornece doces finos para consumo e para 

festas, nasceu da necessidade da empreendedora de um “plano B” em relação à sua 

carreira até dado momento. Por conta da crise econômica brasileira, a empreendedora 

se viu na necessidade de garantir sua estabilidade financeira e decidiu retornar a vender 

doces como fazia na época do colégio. Retomando as receitas utilizadas na época e as 

aprimorando, a Patrícia iniciou atendendo pedidos com foco maior para consumo 

próprio dos doces finos, fato que hoje se alterou. O foco principal da empresa atualmente 

é a venda dos doces finos para festas e eventos. A proposta da empresa é oferecer doces 

finos com qualidade diferenciada e com atendimento de extremo cuidado com os 

clientes. Os planos para o futuro envolvem necessidade de investimentos para melhoria 

de estrutura bem como parceria com uma empreendedora do ramo de decoração de 

festas para focarem em fornecimento complementar. 

4.2 Mapeamento dos eventos e identificação das principais atividades 
Neste capítulo são evidenciados os principais eventos observados nas narrativas 

de cada empresa estudada que ajudam a entender como se dá o processo de configuração 

do valor em cada uma delas.  

Conforme exposto nos procedimentos metodológicos, a análise de narrativas 

ajuda a entender as oposições e significados (inclusive os implícitos) de cada evento. 

No contexto estratégico, a análise de narrativas ajuda a entender, então, o dilemas e 

dualismos do processo de tomada de decisão em configuração do valor, denotando a 

dinâmica e a emergência com a qual isso acontece, em especial quando se trata de 

empresas nascentes e/ou em estágio inicial.  A análise de narrativas auxiliou, também, 

na identificação de maneira mais clara das atividades de configuração do valor de cada 

empresa estudada, já que esta foi a lente focal adotada para a pesquisa. 

Na sequência é apresentada a análise por empresa. 
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a) Empresa A (Mix de ingredientes para confecção de brownies e cookies): 

Na empresa A a origem do negócio está marcada por um dilema entre a 

habilidade de uma das empreendedoras (a mãe) com a culinária e a possibilidade de 

compartilhar esta habilidade com as demais pessoas por meio de um blog. 

Quadro 3 Criação de valor: Origem do negócio (início de compartilhamento de receitas via 

blog) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Aí eu voltei para a casa dos pais e aí eu falei, “nossa mãe, 
você cozinha tanto, todo mundo sempre fica te pedindo 
receita”. E era uma época que blog ainda estava bem em 
alta assim. Aí eu falei para ela, “ah, vamos postar as suas 
receitas, poxa, vai ser tão legal”. Mas assim, o intuito 
nunca foi que esse blog rendesse dinheiro (...) 
porque a minha mãe cozinha desde sempre, minha família 
inteira, minha avó, todos os meus tios, é uma família que 
isso de cozinhar é muito presente assim. Então, na verdade, 
isso das receitas da minha mãe, era uma coisa que toda 
hora as pessoas pediam, as pessoas queriam saber como é 
que ela fazia. 

Receitas e 
conhecimentos 
culinários vs 
compartilhamento 
online 

Se muitas pessoas 
sempre pedem as  
receitas, então 
compartilhá-las na 
internet poderia ser 
interessante. 

 Fonte: elaborado pela autora. 

Outro evento que ajuda a entender a origem do negócio foi a identificação dos 

mixes de ingredientes como algo interessante e a confecção de alguns para presentar no 

Natal. Como na época acabaram até vendendo alguns mixes, nota-se, então, o dilema 

entre confecionar os itens para presentear e para confeciconá-los e fazer disto um 

negócio. 

Quadro 4 Criação de valor: Origem do negócio (primeira confecção para teste) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

No final de 2014 no natal, a minha mãe tinha ido para a 
Alemanha em novembro, e aí ela viu esse formato de 
mix de ingredientes no pote, que lá eles têm bastante, 
principalmente para pão assim, eles têm bastante isso. E 
aí ela voltou e falou, “ah, vamos fazer a minha receita 
de cookie”- que por sinal ela até estava no blog na época 
a receita dela, que é uma receita que ela faz desde 
sempre – “vamos adaptar a minha receita para esse pote 
e a gente dá de presente para as pessoas no natal”. Então, 
na verdade a gente fez uma primeira versão, em 
dezembro de 2014, mas foi para dar de presente para as 
pessoas. Até algumas pessoas compraram, a gente até 
vendeu alguns assim, mas também não foi pensado para 
gerar dinheiro (...) e foi muito legal assim, todo mundo 
que recebeu achou um máximo, conseguiu fazer, postou 
foto, etc.  

Usar os mixes para 
presentes  vs usar os 
mixes como um 
negócio 

Se as pessoas sempre 
pedem as receitas, 
então presenteá-las 
com o mix de 
ingredientes pode ser 
interessante. Apesar 
de terem feito também 
algumas vendas, 
como não pensavam 
em gerar um negócio, 
então o foco foi a 
produção dos mixes 
para presentar. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda a respeito da origem do negócio da empresa A, nota-se que esta passou 

por um dilema com a manutenção da carreira atual de uma das empreendedoras (a filha) 

e o retorno da outra empreendedora (a mãe) para uma vida ativa de trabalho.  

Quadro 5 Criação de valor: Origem do negócio (ruptura profissional) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Depois desse natal a gente parou o blog por um tempo, 
aí enfim, eu, crise existencial, pensei, “o que é que tu 
estou fazendo da minha vida? Não sei o quê, não quero 
trabalhar como... ((acha graça)) não quero ser 
diplomata”, enfim. E aí eu vi que na verdade eu queria 
trabalhar com isso, com culinária, não é? Na verdade 
mais especificamente com os mixes como um empresa. 
E aí falei com a minha mãe, o que é que ela achava de 
fazer, porque a minha mãe ela é formada em letras, não 
é? Fazia um trabalho como tradutora, já deu aula de 
inglês. Mas ela não fazia sei lá, uns anos que ela não 
estava trabalhando fora. E aí eu falei, “ah mãe, o que é 
que você acha de a gente fazer isso?”. (...) E aí a gente 
meio que teve essa ideia e começou a fazer. 

Origem do negócio 
vs condição 
profissional anterior 

Se querem trabalhar 
com culinária e se o 
teste no natal deu 
certo, então decidiram 
seguir a oportunidade 
de negócio. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que tange à origem do negócio, a empresa A , após notar a boa 

receptividade das pessoas no teste feito no Natal, notou um gap de mercado e uma 

oportunidade de negócio no Brasil em relação à venda dos mixes de ingredientes. 

Quadro 6 Criação de valor: Origem do negócio (percebendo a oportunidade e o gap de 

mercado e primeiras ideias sobre proposta de valor) 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

FRAGMENTOS 
OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Então, na verdade foi depois que a gente fez esse teste no 
natal, para dar de presente. (...) e foi muito legal assim, 
todo mundo que recebeu achou um máximo, conseguiu 
fazer, postou foto, etc. (...) E aí eu comecei a pesquisar um 
pouco sobre isso, no Brasil não tinha, mas eu pesquisei, tem 
uma marca americana que eles têm... que na verdade foi 
nossa... a gente se baseou inicialmente neles, porque ele 
tinham justamente o e-commerce, e todos os mix de 
ingredientes eles faziam via e-commerce. Então a gente 
começou a... eu comecei a estudar isso e ver que na verdade 
era uma coisa... esse negócio da experiência, do do it 
yourself era uma coisa que as pessoas estavam buscando 
muito mais, que estava crescendo.  

 
GAP no mercado 
brasileiro vs 
oportunidade. 

 
Se não existe nada 
parecido no Brasil, pode 
ser uma oportunidade de 
negócio este GAP de 
mercado. 
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Com a identificação do gap, a definição mais clara da proposta de valor e dos 

clientes focais foi tomando forma. Contudo, outro dilema se mostrou quanto ao público 

alvo (clientes focais). Com a percepção de que não se trata de um produto fácil de se 

vender sozinho exatamente por conta do gap de mercado e da existência de uma 

diferença cultural, foi necessário revisar a ideia inicial e o público alvo. 

Quadro 7 Criação de valor: Mudança de enfoque (decisão sobre público) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Que depois o fim, na verdade não é muito... ((acha graça)) 
mudou bastante o rumo das coisas. Porque inicialmente 
eu acho que a ideia nossa mais, era justamente produzir 
isso e distribuir para supermercado, empório, enfi, para 
onsumo próprio mesmo. Só que a gente foi vendo ao longo 
dos tempos que para a gente pelo menos... hoje em dia a gente 
não tem muito... não vai atrás de revender mesmo em lugares, 
em supermercados, a gente até chegou a vender em alguns 
lugares, mas a gente focou muito nesse mercado de brinde, 
lembrancinha e presente. Então a gente mudou muito o 
enfoque (...) A gente começou a ver na prática com a 
experiência mesmo de deixar o produto para vender, que ele 
é um produto muito difícil de se vender sozinho numa 
prateleira, porque o brasileiro não tem culturalmente o 
mesmo costume que o americano tem, disso de comprar 
um mix de coisas. Mas assim, a gente começou a ver que o 
trabalho para tentar entrar em supermercado, enfim, era muito 
grande para um retorno muito pequeno. E ao mesmo tempo 
esse mercado de lembrancinhas os pedidos foram 
chegando e aí era muito mais rentável, a gente começou a 
ver que talvez o negócio mesmo fosse nas lembrancinhas 
e brindes (...) Então é muito mais com essa parte de 
presente, do que era antes, de só um mix para preparar 
cookies.  

Cultura de consumo do 
país vs entender o 
conceito do produto. 
 
Foco em consumo 
próprio vs foco em 
lembrancinhas, presentes 
e brindes; 
  

Se o produto não é fácil 
de se vender sozinho por 
falta de conhecimento do 
consumidor sobre ele e 
seu conceito, então talvez 
seja necessário “ensinar” 
o consumidor;  
 
Como começaram a 
receber muitos pedidos 
para lembrancinhas e não 
tanto para consumo final, 
então foi necessário rever 
os clientes focais.  

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à definição da proposta de valor, nota-se na empresa A o dilema entre 

vender o produto e vender uma experiência culinária como um todo. Outros dilemas 

também são percebidos. Por exemplo, a empresa notou que existem pessoas interessadas 

ne experiência de cozinhar, mas que precisam de praticidade para isto. O dilema entre 

preço e qualidade também é notado, em especial por se tratar de um produto artesenal e 

não industrializado como boa parte das opções encontradas em supermercados. 
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Quadro 8 Criação de valor: Definição de proposta de valor 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

"...esse negócio da experiência, do do it yourself era 
uma coisa que as pessoas estavam buscando muito 
mais, que estava crescendo. Que na verdade a gente 
não vendia um produto, a gente vendia uma 
experiência inteira. ...porque na verdade desde o 
início, na primeira vez que eu fui montar lá o que eu 
quero, objetivos da marca, enfim, sempre foi ser 
associado a uma marca... que fosse associado com 
quem ama culinária num geral, sabe? Tanto é que o 
blog continua.  Então assim, a ideia sempre foi uma 
marca maior sobre incentivar as pessoas a 
cozinharem. (...) Existe uma geração que tem esse 
interesse, principalmente porque todos os nossos 
ingredientes são de verdade, não tem nenhum 
conservante, saborizante. Então tem uma galera nova 
que quer cozinhar, que gosta disso e quer ter a 
praticidade. Então existe um público, mas assim, se 
você largar numa prateleira de supermercado, do 
lado do bolo da Oatker que custa 5 reais (...) a pessoa 
ela tem que conseguir ver um valor naquilo, que é 
além do que está ali os ingredientes, ela tem que 
entender o conceito. E não é fácil isso. Vai ser muito 
mais uma marca que as pessoas procuram, ou porque 
elas querem comprar pra casa delas, ou elas querem dar 
um presente, ou justamente que elas queiram montar 
um kit, uma coisa super legal que tenha um mix, tenha 
sei lá, formas, já venha tudo junto. Que a pessoa não 
tenha que ter trabalho, mas que ela saiba que seja 
um produto de qualidade. Então é muito mais com 
essa parte de presente, do que era antes, de só um 
mix para preparar cookies. 

Vender produto vs 
vender experiência 
culinária (do it 
yourself);  Qualidade 
vs preço; Produto 
artesanal vs produto 
industrializado. 
Praticidade vs desejo 
de cozinhar. 

Se as pessoas gostam 
da experiência de 
fazerem os produtos e 
isto dá certo em 
outros países, então a 
ideia era vender a 
experiência como 
valor e não somente o 
produto; Se há 
pessoas interessadas 
na experiência 
culinária, mas 
precisam de 
praticidade, então os 
mixes podem ser uma 
boa solução; Se os 
ingredientes são de 
boa qualidade, então 
o preço é maior e o 
público alvo precisa 
enxergar valor nisso. 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Ainda no que concerne à origem do negócio, mas já numa perspectiva de foco 

em recursos e não em clientes, assim como todas as demais empresas entrevistadas, a 

empresa A teve um dilema entre aportar um investimento inicial ou investir – e 

consequentemente crescer – gradativamente e de forma mais morosa. No caso da 

empresa A, não houve um real investimento inicial, nem das próprias empreendedoras 

e nem de fora. Os investimentos foram se dando de maneira gradativa, acompanhando 

o crescimento da demanda e, portanto, se deu de maneira mais lenta, porém, de acordo 

com a própria empresa, mais sustentável. 
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Quadro 9 Configuração de valor: Investimento inicial (recursos financeiros) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

E aí a gente meio que teve essa ideia e começou a fazer. O 
site, o e-commerce a gente lançou em abril de 2015, mas 
assim, nessa época eu só lancei o site, mas ainda era tudo na 
minha casa, era assim, Não teve investimento nenhum de 
fora assim, eu só peguei e montei o site. E aí como precisava 
de investimento, eu comprava os ingredientes e os vidros e 
etc. conforme fosse tendo pedido. Aí... isso foi em abril de 
2015, mas ainda assim, em abril foi bem só o site mesmo. (...) 
Só que nunca... assim, o Cumbuquinhas o crescimento dele 
é muito... poderemos dizer, sustentável ((acha graça)) 
porque a gente nunca teve um... não tem nenhum 
investimento de fora assim, todos os passos que foram 
acontecendo a gente foi ganhando dinheiro e foi 
crescendo. Então até assim, eu acho que com certeza tem um 
lado bom disso, que é: tudo que aconteceu, aconteceu de 
verdade, não veio do nada, um superinvestimento e depois 
não gerou o que esperava. Mas também tudo demora muito 
mais, não é? 

Investimento de fora 
vs velocidade do 
crescimento 

Se não houve  
investimento inicial 
nem interno e nem 
externo, logo o 
crescimento é mais 
moroso.  
Contudo, se o 
investimento ocorre 
conforme o 
crescimento do 
negócio, então o 
crescimento é real e 
mais sustentável. 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

No entremeio entre o foco em recursos e o foco em clientes evidenciado na 

revisão sistemática de literatura, temos a definição de portfólio da empresa que, por 

vezes, sofre adições sazonais. Neste ponto, o dilema estava em decidir que itens produzir 

de maneira contínua com base no que é mais procurado pelos clientes e que itens seriam 

incluídos no portfólio de forma sazonal para aproveitar oportunidades de determinados 

períodos específicos. 

Quadro 10 Criação e configuração de valor: definição de portfólio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A gente tem os mix para cookie e brownie. Para 
cookies os principais sabores são, com gotinhas de 
chocolate, o que é chocolate em dobro, que vai cacau 
na massa e tem a gota de chocolate. E o de M&M's, 
o brownie de chocolate, que na verdade é o mais 
vendido para o público direto, o brownie em feira é 
o que mais sai. E aí a gente tem agora também o mix 
para chocolate quente, que a gente faz no inverno, 
agora já está no finalzinho. A gente lançou em agosto 
o mix para muffin de chocolate. Aí tem nos potinhos 
pequenos que são de lembrancinhas, tem o cookie de 
gota de chocolate, M&M's e agora o muffin também, 
a gente está fazendo no pote pequenininho. (...) Isso é 
o principal, a gente tem às vezes uns sabores sazonais, 
tipo, na páscoa lança uma. Mas aí mais... que a gente 
não deixa fixo assim.  

Itens fixos vs 
itens sazonais 

Se existem épocas 
comemorativas específicas e 
alterações climáticas, então 
itens sazonais são incluídos 
temporariamente no 
portfólio. 

Fonte: elaborado pelas autoras. 
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Ainda no que tange à recursos, mais específicamente à mão de obra, nota-se na 

empresa A o dilema entre aumento de demanda e recursos (mão de obra) limitados. 

Com o aumento no número dos pedidos e o crescimento da empresa, foi necessária a 

contratação de uma funcionária e, eventualmente, quando há uma demanda ainda maior 

ou com prazos mais acirrados, são chamados funcionários temporários para suportar na 

produção. Fora isto, praticamente todas as demais atividades – com exceção da 

distribuição/entrega – são executadas unicamente pelas empreendedoras. 

Quadro 11 Configuração de valor: recursos (mão de obra) e divisão de tarefas 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Só nós duas, a gente fazia tudo, inclusive os potes mesmo. 
Todas as camadas, os potes são compactados um a um, 
camada por camada. A gente desenvolveu uma ferramenta 
para compactar e aí era a gente mesmo que fazia, inclusive 
os potes. E aí desde 2016 a gente tem uma funcionária, 
contratada, registrada e aí hoje em dia a gente não faz os 
produtos, a gente não produz mais os produtos. Mas 
ainda todo o desenvolvimento de receita, eu faço ainda 
toda a parte gráfica, papelaria, ainda tudo sou eu. Mas a 
gente agora... assim, hoje em dia a gente não faz mais os 
produtos. E quando tem uma demanda de um pedido 
muito grande que ela não dá conta sozinha, aí a gente 
contrata funcionários temporários, para aquele pedido. 
E é isso, nossa equipe é essa (...) Antes a gente fazia tudo, 
compras, a produção dos potes mesmo, comercial, 
distribuição, marketing, mídias sociais. Tudo isso era a 
gente. Financeiro também, mas é que aí no começo era uma 
coisa bem mais amadora, não é? Aí conforme o tempo foi 
passando, a gente foi... quando a nossa funcionária entrou, 
a gente começou a passar para ela. Menos essa parte do 
produto, porque ela realmente fica só com a parte da 
produção. E aí ela é a pessoa que também quando a gente 
contrata pessoas temporárias, ela é que treina eles, então 
meio que essa parte da produção ficou toda para ela. Mas 
é só isso, porque o resto continua mesmo com a gente.  

 Aumento de 
demanda vs 
necessidade de 
recursos (mão de 
obra). 

Como no início tinham 
poucos pedidos, então 
fazia sentido serem 
somente as duas;  
 
Como a demanda de 
pedidos aumentou, 
então foi necessária a 
contratação de uma 
funcionária.  
 
Se existe uma alta 
demanda em um 
período específico, 
então é necessário 
contratar funcionários 
temporários. 
 
Como a funcionária 
contratada cuida da 
produção, então é 
possível dar mais foco 
nas demais atividades. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que tange à produção/confecção dos potes com os mixes de ingredientes, 

além do dilema quanto à demanda e necessidade de reursos, houve um dilema entre a 

utilização de recursos tecnológicos para auxílio na atividade ou seguir com a produção 

totalmente manual. Como não houve adaptação da mão de obra de produção com o 

recurso tecnológico, a produção seguiu sendo manual em todas as suas etapas. 
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Quadro 12 Configuração de valor: definição de produção/confecção dos itens 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Na verdade para fazer os nossos produtos tem mais 20 
processos, que são feitos para ele ficar pronto. (...) todos os 
nossos processos são feitos à mão. (...) todo mundo sempre 
falou, não é? “Ah, vocês têm que bolar alguma máquina para 
fazer isso, vocês têm que conseguir automatizar, não sei o 
quê”. Aí a gente foi atrás de uma pessoa, ((acha graça)) 
desenvolveu tipo um vibrador assim, que é uma mesa que 
vibra, ele tem as divisórias dos potes e aí a ideia era 
colocar a farinha, colocar na mesa e aí vibrar para... 
porque assim, depois que você coloca a farinha, não dá já 
para compacta ela direto com essa ferramenta que a 
gente tem de compactar. Tem que dar uma batida no pote 
para a farinha primeiro descer e depois compactar. 
Então a ideia seria eliminar esse processo com a mão, de 
bater e deixar a mesa vibrando e aí descer a farinha e 
depois compactar. Aí fui, demorou, fomos atrás e etc. 
adaptou, não tinha, não sei o que. Fizemos a mesa. Mas a 
gente não usa ((acha graça)). (...) Tipo, não usa. E aí ano 
passado que a gente teve uma experiência de um pedido 
muito grande de... acho que foram 4 mil vidros e muito 
pouco tempo. A gente tinha a mesa, mas a gente não usou 
e o que a gente fez foi contratar pessoas. E não adianta, a 
Rosana também que é a nossa funcionária, ela não se 
acostumou com a mesa de vibrar, tentei de todos os jeitos 
fazer ela usar, ela não usou de jeito nenhum. Quando 
vieram as pessoas temporárias... não adianta, ninguém 
quis usar o negócio (...) hoje eu realmente não tenho mais 
essa pretensão de tentar automatizar, sabe?  

Execução manual vs 
execução 
automatizada;  
 
Adaptação da mão de 
obra à tecnologia vs 
eficiência. 

Se os executores da 
atividade não se 
adaptaram à máquina, 
então é melhor 
permanecer 
executando a atividade 
manualmente.  
 
Se a demanda está alta, 
então são contratados 
funcionários 
temporários. 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

No que tange à definição do fluxo de atendimento dos cliente e dos meios e 

artefatos utilizados para tanto, nota-se um dilema entre um fluxo mais padronizado e 

mais simples para clientes de consumo final e um fluxo mais complexo para clientes 

que solicitam os produtos como presentes, lembrancinhas e clientes corporativos, o qual 

exige um atendimento mais personalizado. Outro dilema evidenciado envolve a forma 

de pagamento e o tipo de cliente. Quando se trata de clientes corporativos, geralmente 

é negociado um prazo de pagamento maior e mais longínquo.  

A empresa A se utiliza basicamente de redes sociais e concentra toda a parte de 

atendimento nas empreendedoras. A forma de atender os clientes muda de acordo com 

o tipo de cliente: se é um cliente que compra para consumo próprio e não precisa de 

orçamento, então as informações são mais padronizadas e geralmente estão disponíveis 

de imediato no site e nas redes sociais. Do contrário, se é necessário troca de 

informações para personalização, cotação ou até mesmo forma e prazo de pagamento 
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(casos corporativos), então o atendimento tende a ser mais longo e customizado, saindo 

do Instagram e do site para a troca de e-mails e, eventualmente, troca de mensagens no 

Whatsapp. 

Quadro 13 Configuração de valor: definição de atendimento ao cliente 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Eu não disponibilizo WhatsApp, nem no site, nem no 
Instagram. Porque eu acho que às vezes sai do controle, as 
pessoas elas... é impressionante que elas não leem nada, não 
é? Então por exemplo, a gente posta o negócio, está tudo 
escrito lá e a pessoa ela quer mandar uma mensagem só para 
perguntar onde compra ou se vende online, sendo que tem lá 
o link para ela clicar e comprar. Então eu até hoje não 
coloquei um WhatsApp e não acho que faz falta. Porque 
quando a pessoa começa a falar, principalmente no 
Instagram, ela perguntar e aí eu mando inbox e etc. se a 
conversa começa a avançar eu até falo, “olha, então tá, 
então vamos fechar e etc. me passa o seu WhatsApp que 
eu te mando, ou me passa seu e-mail que eu formalizo a 
proposta”, e aí eu vou para uma outra plataforma. Ou tem 
gente que manda e-mail direto, isso falando 
principalmente de lembrancinha, que é uma coisa que 
você tem falar com a pessoa, que tem que decidir qual vai 
ser a cor do elástico, qual vai ser a personalização. Porque 
senão, normalmente as pessoas perguntam como compra, eu 
falo, “olha, você é de que cidade?”, pergunto se é de São 
Paulo, se for de São Paulo eu passo as opções, se não for de 
São Paulo eu passo o site e a pessoa compra. Mas 
lembrancinha que requer mais esse atendimento mesmo. E 
principalmente com o público... quando é lembrancinha 
para aniversário de criança, quando lida com o público 
infantil, as mães elas gostam bastante de conversar assim, 
então a gente... normalmente é via inbox no Instagram no 
início, e aí depois eu passo... a gente muda para e-mail ou 
WhatsApp, dependendo do que precisar assim (...) E com 
empresa também, com empresa com certeza é por e-mail, 
que aí tem que mandar proposta, eles aprovam, tem um 
trâmite maior, cadastro, enfim. É por e-mail com certeza 
(...) eles perguntam muito sobre personalização (...) prazo 
de pagamento, que também é outra bem diferente do 
consumidor final.  

Tipo de cliente vs 
meio de comunicação 
(rede social); 
 
Fluxo de atendimento 
vs tipo de cliente; 
 
Tipo de cliente vs 
forma de pagamento. 

Se os clientes de 
lembrancinha ou 
clientes corporativos 
requerem atendimento 
diferenciado e 
customizado, então é 
necessário atender via 
outro meio que não 
somente o Instagram 
(e-mail, whatsapp...).  
 
 Se os clientes 
corporativos 
geralmente exigem 
prazos de pagamento 
maiores, então foi 
necessário se preparar 
para isto. 
 
. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que tange à divulgação e publicidade, nota-se na empresa A uma dualidade 

entre a manutenção de participação em feiras e a publicidade via redes sociais 

(especialmente o Instagram), o que varia, inclusive, de acordo com o público. Uma 

forma de divulgar não exclui a outra, mas as feiras tem tido atenção especial das 

empreendedoras por concentrar a maior parte do público alvo desejado, que são as 

pessoas interessadas em encomendas para presentes, lembrancinhas e brindes. Outra 
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evidência que se nota é o dilema entre o planejamento e programação das publicações 

nas redes sociais e o impacto no público atingido. 

Quadro 14 Configuração de valor: definição de divulgação e publicidade 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A gente faz feiras, não é? Essas feiras que para a gente 
funcionou super bem. (...) para a gente ainda funciona 
bastante. Principalmente para a divulgação, mais até do 
que para venda, porque os pedidos grandes que a gente 
pegou de brindes para agências, praticamente todo 
mundo conheceu a gente nessas feiras, então para a gente 
é muito importante continuar tendo esse contato com o 
público por feira.  (...) a gente começou agora a ir nas 
feiras com um foco maior em vender brindes para as 
pessoas (...) fiz um material impresso até, para isso, para 
divulgar brinde, que é o que a gente quer fazer. E está sendo 
bom por enquanto, porque é muito onde o nosso público está 
(...) Então eu acho que isso de fazer o evento é muito bom, 
porque já é um público muito focado, muito interessado, 
sabe? Às vezes na internet, tipo Instagram, quando você não 
impulsiona, aquela publicação vai para um monte de gente, 
por mais que você ponha filtro e etc. vai para um monte de 
gente que não consegue nem entender que aquilo é um mix 
para preparar. E lá na feira, a pessoa viu seu produto lá, 
provou, então a chance de ela fechar com você, seja para a 
casa dela, seja para a empresa dela, é maior. (...) E é muito 
nítido quando a gente para, por exemplo, teve um período aí, 
uns meses atrás que o Instagram estava meio largado assim, 
meio sem planejamento, sabe? De o que é que vai... de todo 
o conteúdo que vai entrar. E é impressionante como cai a 
inteiração, como as pessoas... você não pode parar, não dá 
para largar mão, porque senão você sente mesmo a 
diferença, das pessoas se engajando e das pessoas 
perguntando, pedindo orçamento. Então assim, o 
Instagram eu acho que é uma das principais ferramentas 
principalmente porque a gente trabalha muito com imagem, 
não é? (...) Se planejar realmente o conteúdo sento muito 
diferença no engajamento das pessoas, inclusive em pedidos 
no site aumenta, tudo aumenta. 

Público vs tipo de 
publicidade 
 
Planejar 
publicações em 
redes sociais vs 
alcance e 
engajamento do 
público atingido;   

Se as feiras atingem 
mais diretamente o 
real público alvo de 
interesse, então dá-se 
foco especial neste 
meio de divulgação. 
 
Se não houver 
planejamento do 
conteúdo e período 
das postagens no 
Instagram, então o 
engajamento do 
público cai muito. 
  

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que diz respeito à divulgação e publicidade, a empresa A já fez 

algumas parcerias com influenciadores digitais (blogueiras) para impulsionar a 

divulgação da empresa. Nota-se, neste contexto, um dilema em relação ao custo deste 

tipo de publicidade e a possibilidade de mídia espontânea, bem como um dilema em 

relação ao porte da empresa. 
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Quadro 15 Configuração de valor: divulgação e publicidade via influenciadores digitais 

(blogueiras) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

As blogueiras receberam os minicookies, e aí uma delas 
depois entrou em contato, que iam fazer aniversário – ela e 
a irmã, as duas são blogueiras – elas iam fazer um 
aniversário da filha, e perguntaram se eu queria fazer essa 
parceria, de dar potes e elas divulgarem. E aí para a gente 
isso foi muito bom. E a gente fez isso ao longo dos tempos 
com outras blogueiras depois, mas esperando mídia 
espontânea mesmo (...) a gente viu que esse negócio de pagar 
blogueira para postar coisa, é uma coisa que só funciona com 
empresa muito grande assim. Porque o tanto que aquilo tem 
que te reverter em venda para ter valido a pena, é uma coisa 
assim, nunca... não adianta, o que funciona para uma 
empresa grande, não é a mesma coisa que vai funcionar 
para a gente, sabe? 

Custo das 
publicidades com 
influenciadores 
digitais vs mídia 
espontânea 
(blogueiras).  
 
Tipo de mídia vs 
porte da empresa. 

Se pagar 
influenciadores ditiais 
(blogueiras) para 
fazerem publicidade é 
muito caro, então 
trabalha-se com a 
possibilidade de 
mídia espontânea. 
 
Se algo funciona para 
uma empresa grande, 
não quer dizer que vai 
funcionar para uma 
empresa pequena.   

Fonte: elaborado pela autora. 

Sobre a distribuição e entrega dos produtos, percebe-se na empresa A uma 

dilema no fluxo e na modalidade de transporte – bem como no custo –  dependendo se 

trata-se de pedidos dentro do estado de São Paulo ou de pedidos oriundos de outros 

estados. Ademais, o tamanho do pedido também interfere na definição dos meios de 

entrega. 

Quadro 16 Configuração de valor: definição dos meios de entrega/distribuição 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Normalmente para o e-commerce assim, os pedidos de e-
commerce a gente manda pelos Correios. E aí os pedidos 
de lembrancinhas para fora do estado de São Paulo, 
normalmente a gente manda de avião ou LATAM Cargo 
ou Azul Cargo. E para São Paulo muitas vezes a gente 
manda por transportadora, a transportadora que faz São 
José – São Paulo, quando é para empresa, etc. Mas aí 
quando é para... ou lembrancinha, ou... às vezes 
lembrancinha para cidade São Paulo a gente manda pelos 
correios também, depende. (...) Porque saiu do estado de 
São Paulo, encarece demais, demais. Então a pessoa... isso 
é um impeditivo para a gente muito grande assim. Mas 
meio que a gente já... assim, a gente tenta minimizar, mas 
não tem como, a gente trabalha com vidro que é pesado e 
influencia diretamente no valor do frete. 

Localidade de 
entrega (dentro ou 
fora de SP) vs meio 
e custo de entrega. 
 
Tamanho dos 
pedidos vs meio de 
entrega.  

Se os pedidos são de e-
commerce (menores), 
então o envio é feito via 
Correios.  
 
Se os pedidos são 
maiores e ficam fora do 
estado de SP, então o 
envio é feito via LATAM 
Cargo ou Azul Cargo.  
 
Se a entrega é para dentro 
do Estado de SP, então o 
frete não é tão caro. 
Contudo, se a entrega for 
fora do estado de SP, 
então o frete incrementa e 
isto pode ser um 
impeditivo na venda. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à análise dos concorrentes, nota-se que não há muita competição, 

especialmente direta, para a empresa A. Nota-se um dilema entre a existência de 

competição como sendo algo negativo (uma ameça) e como sendo algo positivo 

(importância para ajudar a criar maior consciência sobre o produto já que, culturalmente, 

não há tanta consciência deste tipo de produto no Brasil). 

Quadro 17 Configuração de valor: análise dos concorrentes 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Mas sabe que para a gente eu até achava muito bom eles 
existirem assim, porque aconteceu mais de uma vez, de a 
pessoa olhar aquilo no supermercado e aí chegar em casa e 
falar, “nossa, que legal”. A agência olhar e jogar no Google e 
aí fazer com a gente. Tipo, criar um mercado, das pessoas 
saberem que existe aquela possibilidade de um produto 
daquele, sabe? Como a gente não tem essa cultura, para mim 
era muito legal, eu queria que eles vendessem todo 
supermercado ((acha graça)). Porque as pessoas criavam 
uma cultura daquele produto. Isso não existia, então...  

Concorrência como 
algo prejudicial vs 
concorrência como 
algo benéfico, 
vantajoso. 

Se o concorrente 
existe, então ele ajuda 
a criar uma 
consciência de 
mercado acerca do 
produto que não 
existia antes e que o 
consumidor ainda não 
está tão familiarizado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que tange à gestão de estoque e compras, percebe-se que há um dilema entre 

gerenciar o estoque e as necessidades de compra de forma automatizada, com uso de 

tecnologia (softwares, aplicativos) ou de gerenciar “no olho”. Um ponto salientado pela 

empresa que facilita o gerenciamento de estoque sem ajuda tecnológica é a base comum 

dos insumos. 

Quadro 18 Configuração de valor: definição de gestão de estoque e compras 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então, teoricamente nesse aplicativo a gente também poderia 
fazer gestão de estoque, mas, muito sinceramente, a gestão 
de estoque é uma coisa que a gente faz ali a olho. Tipo, nas 
prateleiras a gente olha, “ah, precisa comprar tal coisa”, eu 
não faço isso via aplicativo (...) então é mais amador. Mas 
acho que talvez se a gente tivesse um estoque muito maior ou 
talvez muito mais produtos, muito mais insumos. Isso é uma 
coisa boa assim, que a maioria dos nossos produtos eles têm 
como a base deles de produtos, não é? Muda uma gota ou 
outra, mas basicamente a gente usa muito as mesmas coisas, 
então a gente não tem... a gente tem esse número de insumos 
reduzido, então é mais fácil para a gente gerenciar. Eu 
acho que se aumentar, talvez realmente tenha que ser via 
nosso aplicativo mesmo (...) Não tem nada fixo. Vai 

Gestão de estoque 
automatizada vs 
gestão de estoque 
"no olho";  
 
Base de insumos 
comum vs 
facilidade no 
gerenciamento de 
estoque;  
 
Necessidade de 
estoque  vs 
demanda. 

Se a demanda e, 
consequentemente, os 
estoques (de insumo, 
embalagem, produtos 
acabados) crescerem, 
então talvez seja 
necessário migrar a 
gestão de estoque para o 
aplicativo/software.  
 
Como a base de insumos 
dos diferentes produtos 
do portfólio é comum, 
então a gestão do 
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realmente de acordo com a necessidade. Normalmente, por 
exemplo, tem algumas coisas tipo, o açúcar mascavo, o 
chocolate, aí são coisas que a gente compra numa quantidade 
maior e eles duram mais tempo. E assim, eles ficam mais 
tempo lá, a gente já compra numa quantidade para durar pelo 
menos aí uns três, quatro meses. Mas óbvio que se sair um 
pedido fora do planejado, tem que fazer a compra, não tem 
jeito. Mas farinha, outro açúcar, como a gente compra mais 
em atacado, a gente acaba comprando mais de acordo com 
a necessidade mesmo, não tem uma data todo mês de fazer 
pedido.  

estoque “no olho” não é 
muito complexa.  

Fonte: elaborado pela autora. 

Referente à gestão financeira e contábil, também nota-se um dilema entre 

gerenciar/controlar o fluxo de caixa de maneira manual ou de maneira automatizada, 

com a utilização de tecnologia (via softwares ou aplicativos). Nota-se também uma 

diferença entre as obrigações da empresa euquanto MEI (Micro Empreendedor 

Indivual) e enquanto ME (Microempresa).  

Quadro 19 Configuração de valor: definição de gestão financeira e contábil 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A gente usa um aplicativo, um software que chama Bling 
(...) foi muito custoso colocar tudo ali, mas agora que está 
tudo ali, está tudo bem certinho. A gente cadastra o produto e 
aí ali mesmo você coloca a estrutura do produto ele te dá o 
custo, então facilita bastante assim. As notas todas a gente 
emite por ele também. No passado, em novembro a gente 
mudou, a gente saiu da categoria MEI e virou Micro 
Empresa. E aí desde então também a gente tem que mandar 
todo mês as notas para o nosso contador. Então também 
obrigou a ter um controle maior, certinho de todo mês as 
coisas, o que foi bom, porque às vezes... isso é uma coisa que 
muitos amigos meus que fazem feira comigo, que tem 
também marcas pequenas, às vezes se organizar com essa 
parte do financeiro é o mais difícil assim. Mas aí isso de ter 
que mandar todo mês para o contador certinho, todas as notas 
de entrada, de compra e de venda, ajudou bastante a... 
realmente você ser obrigado a manter tudo certo todo mês. 

Gestão manual vs 
gestão via 
software/aplicativo. 
 
Requerimentos e 
obrigações MEI vs 
requerimentos e 
obrigações ME;   

Se existe um software 
de gestão financeira 
que facilita esta 
atividade, então 
optou-se por utilizá-
lo;  
 
Se a empresa foi 
classificada como 
Microempresa, então 
deve seguir com o 
cumprimento de 
alguns pontos, como 
controle de entradas e 
saídas (via contador), 
emissão de nota fiscal 
etc. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que concerne a planejamento de crescimento futuro, assim como nas outras 

empresas entrevistadas, nota-se na empresa A um dilema entre crescimento e 

necessidade de investimento. Ademais, outro dilema que se apresenta é o de ampliação 

de portfólio e necessidade de aumento do nível de estoque bem como de investimentos 

como mão de obra, espaço físico para armazenagem etc. Por fim, um outro dilema 

relaciona o aumento do nível de estoque com a necessidade de gerenciamento com 

aporte tecnológico (aplicativo) e não mais manual (“no olho”). 
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Quadro 20 Configuração de valor: planejamento e crescimento futuro 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Eu acho que a tendência, a nossa tendência pelo menos, é 
seguir cada vez mais para esse caminho de brindes mesmo 
e talvez ampliar as nossas opções de produtos para 
compor os kits mesmo. Porque para lembrancinha até eu 
acho que por enquanto está bom, mas acho que para empresa 
a gente está começando a tentar pensar em outros tipos de 
preparos e experiências, kit de preparos, que funcionaria 
assim, pensando até em datas comemorativas. Eu acho que 
focar mais nisso mesmo, numa variedade assim. Agora 
tentar uma coisa salgada (...) Então eu vou ter que ter um 
estoque maior desses produtos que eu quiser oferecer, 
como parte do nosso portfólio. E eu vou ter que ter um 
investimento maior para adquirir esses produtos e talvez 
até um espaço físico maior (...) eu vou ter que fazer um 
estoque maior dessas coisas, eu acho que principalmente o 
estoque e os pedidos vão mudar (...) O lado bom é que esse 
nosso software já oferece isso, não é? Então eu não tenho 
que mudar de software. (...) de pessoas, na verdade assim, 
ano passado a gente teve no fim do ano uma demanda muito 
grande e eu comecei a cogitar em talvez contrata outra 
pessoa. Mas, por enquanto assim, quando tem uma 
demanda grande para a gente vale mais a pena contratar 
uma pessoa para aquele pedido, do que de fato ter uma outra 
pessoa. Eu ainda não tenho muito bem na minha cabeça para 
qual área seria melhor eu ter uma pessoa para dividir comigo. 
Mas eu acho que talvez para uma área comercial, seria 
bom ter uma pessoa só isso, focar em ir atrás mesmo dos 
clientes, para vender esses novos kits. 

Ampliação de 
potfólio vs nível de 
estoque;  
 
Investimentos vs 
estrutura e mão de 
obra; 
 
Maior nível de 
estoque vs mudança 
para gestão via 
software;  

Se houver ampliação 
de portfólio, então 
será necessário 
aumentar os estoques, 
o que demandará 
investimentos (mais 
dispêndio em 
compras mínimas, 
espaço fisico de 
armazenageme 
possível contratação 
de novo recurso);  
 
Se o nível de estoque 
aumentar, então 
talvez seja necessário 
migrar a gestão do 
estoque e das compras 
para o aplicativo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

b) Empresa B: donuts de diversos tamanhos e sabores 

Assim como a empresa A, a empresa B encontrou um gap de mercado que foi 

enxergado como uma oportunidade. O dilema, portanto, está na ausência de 

concorrência e de mercado e na chance de êxito ao seguir nesta oportunidade. 

Quadro 21 Criação de valor: percepção de gap de mercado e oportunidade de negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Eu vi no Pinterest uma loja de donuts, uma foto. E aí vi uma 
loja de donuts, que é a Vicky’s Donuts. Eu falei, “nossa, que 
legal”, não é? Procurei aqui no Brasil para ver se tinha, 
pesquisei muito assim, para ver se tinha algum lugar aqui 
que eu poderia comprar para presentear, porque eu achei 
super diferente. E aí eu não achei. Aí eu cheguei para a 
Mari, eu falei, “olha, achei isso, a gente pode tentar, se a 
gente tentar vai dar certo, eu tenho certeza. Porque é uma 
coisa que não tem no Brasil”. E realmente não tinha, a gente 

Gap de mercado vs 
oportunidade de 
negócio; 
 
Gap de mercado vs 
chance de êxito. 

Se não existia nada 
parecido no Brasil, 
então era uma 
oportunidade de 
negócio;  
 
Como não existia nada 
igual no Brasil, então as 
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foi a primeira a trazer por exemplo, as letras de Donuts, 
não tinha isso antes aqui no Brasil. E aí a gente começou, 
em agosto de 2016 (...) E aí eu acho que desde o começo, 
quando eu vi pela primeira vez o Instagram da Vicky’s, e eu 
vi, “putz, isso não tem no Brasil, isso é uma coisa que a 
gente pode apostar”. E acho que foi a partir daí que eu vi que 
a gente tinha chance, eu falei, “nossa, isso vai dar muito 
dinheiro”. Porque é uma coisa que... a gente deu até umas 
entrevistas que eu falo que foi um gap de mercado, tinha 
esse espaço que ninguém apostava. Um clique muito 
grande, que tipo, vai dar certo. E aí a gente foi atrás e deu 
certo. 

chances de sucesso eram 
altas. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à definição da proposta de valor e dos clientes focais, nota-se o dilema 

entre apresentar os donuts como mais um alimento ou como uma forma de presentear e 

surpreender e o dilema entre oferecer um produto mais caro e de status, porém diferente 

dos demais e de melhor qualidade (e a percepção do consumidor quanto a isso). 

Quadro 22 Criação de valor: definição de clientes focais e proposta de valor 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A gente, quer empregar a cultura do donuts (...) mas eu 
quero que você bote o seu donut no café da manhã. Eu 
quero que você coma pão com manteiga e donut. Tipo 
assim, sabe? Ser uma coisa que introduza no café da 
manhã das pessoas, introduza no dia a dia das pessoas. 
Então é uma coisa que não tem aqui no Brasil, não tem essa 
cultura do donut. (...) a gente percebe que as pessoas gostam 
muito para presentear. (...) eu tenho uma frase que a gente 
usa, que: amor se expressa com donuts. Então as pessoas 
compram muito para presentear. Eu acho que o objetivo 
principal das pessoas é o presentear, o surpreender. Então 
tanto que a gente usa muito essa palavra, surpreenda. (...) E 
muita gente gosta de Donuts, então compra para comer 
também (...) Muita gente compra para se presentear, 
muita gente compra para comer no café da tarde, muita 
gente compra surpreender uma pessoa (...) eu acho que o 
nosso objetivo sempre foi fazer uma coisa diferente, então 
a gente sempre buscou proporcionar o diferente, o 
surpreender mesmo, sabe? Oferecer um produto que você 
não vai achar em qualquer lugar. Porque é muito fácil você 
oferecer um produto e não dar qualidade para ele, que é uma 
das coisas que a gente fala. (...) Como converter isso das 
pessoas preferirem preço pela qualidade? (...) Porque o que 
é que a gente está propondo? A gente está propondo 
qualidade, então eu estou oferecendo um donut de 
qualidade, um donut com sabor, um donut com produto 
bom. 

Forma de consumo 
dos donuts vs 
cultura do país;  
 
Tipo de público vs 
finalidade da 
compra dos donuts; 
 
Qualidade vs preço;  

De deseja-se que o 
consumo de donuts seja 
mais recorrente, então é 
necessário adaptar a 
cultura; 
 
Se os clientes compram 
mais donuts para 
presentear/surpreender do 
que para consumo próprio, 
então dá-se mais ênfase a 
isto;  
 
Se a empresa proporciona 
um produto de qualidade e 
diferenciado, então ele é 
mais caro que os demais. 
 
Se os clientes não 
enxergam valor em um 
produto melhor, porém 
mais caro, então é 
necessário estudar como 
modificar isto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à definição de portfólio, percebe-se o dilema entre a escolha dos itens e 

a manutenção deles no potfólio quando apresentam desperdício e, consequentemente, 
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um preço maior. Ademais, percebe-se o dilema entre os itens fixos e os 

sazonais/temáticos (temporários) no portfólio. 

Quadro 23: Criação de valor: definição de portfólio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Tem os minis, que são os médios. Tem os médios, tem os 
micros, que são pequenininhos. Os tradicionais, as letras e as 
bombs. A gente estava fazendo big, mas a gente deu uma 
cortada no big, porque estava dando muito rolê. É uma 
massa inteira, dava muito desperdício. Eu tinha que 
cobrar mais, o pessoal não ia querer. A gente falou, “vamos 
dar um tempo nele”. E a gente tem os personalizados, que 
tipo, unicórnio... a gente vai lançar nessa semana, na outra, a 
caixa de Halloween também, que a gente faz. Caixas 
temáticas. Eu acho muito importante. 

Item com desperdício vs 
manutenção no portfólio;  
 
Itens fixos vs itens 
sazonais. 

Se um item do portfólio 
estava dando desperdício 
e consequentemente 
sendo mais caro e os 
clientes não respondiam 
bem, então optou-se por 
retirar este item do 
portfólio; 
 
 Se existem períodos 
sazonais ou datas 
comemorativas em que os 
clientes buscam algo 
diferente, então são 
incluídos itens 
sazonais/temáticos no 
portfólio 
temporariamente. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que diz respeito à definição de portfólio, no que diz respeito à inovação 

e melhorias, nota-se que há o dilema com o feedback dos clientes e com a necessidade 

de pesquisa e testes baseados em resultados de outros países, uma vez que o mercado 

de donuts no Brasil ainda está prematuro. 

Quadro 24: Configuração de valor: pesquisa e testes para melhorias 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então a gente estava sempre procurando melhorar (...) A 
gente teve muita reclamação também de algumas coisas, 
tipo, “ah, está muito oleoso, está muito assim, está muito 
assado”. Que eu falo que o feedback do cliente é a coisa 
mais importante para a empresa, pode ser o pior feedback 
da vida, mas com ele que você consegue mudar. Então a 
gente sempre foi muito na base do feedback (...) Vamos 
mudar? Então a gente sempre pesquisou muito. A Mari 
como ela entende de gastronomia, ela estudou panificação, 
não é? Então ela procura muito, então a gente foi atrás de 
receita, testava receita nova (...) Então sempre foi muita 
pesquisa, tanto que a gente até hoje pesquisa muito, porque é 
um mercado aqui no Brasil muito inexistente, não é? 
Então a gente pesquisa muita coisa lá de fora, Estados 
Unidos, Europa. Muitas receitas de lá de fora para cá. 

Feedback do cliente 
vs melhorias e 
inovação nos 
produtos;  
 
Necessidade de 
pesquisa vs mercado 
prematuro no Brasil. 

Se a empresa busca 
inovar e melhorar o 
produto, então ela deve 
buscar o feedback dos 
clientes;  
 
Como é necessário 
sempre pesquisar para 
buscar melhorias e 
inovações, mas não há 
pesquisas voltadas 
para donuts no Brasil, 
então são buscadas 
pesquisas de fora. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto à questão de investimento inicial, assim como a empresa A, a empresa 

B não o teve. Nota-se, portanto, o dilema entre a viabilização do negócio e o aporte 

inicial.  

Quadro 25: Configuração de valor: decisões sobre investimento inicial 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

E a gente começou assim, “ah, vamos fazer, vamos fazer”, 
fomos para o mercado comprar umas coisas e fizemos. 
Não teve um investimento assim, sabe? (...) É, quando a 
gente começou a gente decidiu pelos sabores que a gente 
ia fazer. Então a gente falou, “bom, vamos montar o 
cardápio, que aí a gente vai no mercado e compra de 
acordo com o que a gente quer servir”. Embalagem a gente 
falou, “vamos procurar... a gente pode encontrar 
embalagem”. Que mais? E funcionário a gente não pensou 
não, a gente só foi indo. (...) Batedeira, tudo que tinha em 
casa, na época tinha uma batedeirinha mesmo, de bolo 
assim, sabe? Bem simples.  Comprando tudo no mercado, 
sem fazer pesquisa de preço, nada. 

Investimento inicial vs 
viabilidade do negócio 

Como não houve 
investimento inicial, as 
compras de insumos 
foram feitas conforme 
portfólio definido 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à divisão do trabalho, nota-se na empresa B o mesmo dilema da empresa 

A em relação ao aumento de demanda e a necessidade de recursos (mão de obra). No 

início, houve também o dilema entre dedicar-se integralmente ao novo negócio ou 

manter o foco parcial no trabalho antigo. 

Quadro 26: Configuração de valor: recursos e divisão de tarefas 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

No começo a Mari era 100 por cento focada, então eu 
trabalhava ainda, então ela fazia de manhã às vezes, aí eu 
entregava de manhã um pouquinho, aí à tarde ela saia para 
entregar. Aí depois a gente foi começar a entregar de Uber, 
então a Mari saia para entregar. Era no Uber, ia fazendo a 
entrega. Um gasto assim... ((riso)). Então. Aí a gente ficou 
por uns 6 meses fazendo esse esquema (...) a Mari 
acordava 5 horas da manhã, fazendo na batedeira. A gente 
fazia na bateiras, várias massas. Nossa, era um caos. E a 
gente fazia na batedeira todos os dias, a Mari acordava de 
manhã, ela começava às 05:00, umas 6, 7 horas ela me 
chamava. Aí eu já tinha que ir para o trabalho, então ela já 
montava as caixas já. A Mari começava a fazer, ela era 
focada 100 por cento. Aí eu ia fazer as entregas, aí 
respondia cliente, ia para o trabalho, ficava respondendo 
cliente, trabalhando ((acha graça)) respondendo cliente e à 
noite ia para a aula, um caos. E aí a Mari à tarde saia às 
vezes para fazer entrega na rua, no metrô (...) Só nós duas, 
sempre só nós duas (...) A gente em agosto – faz um ano – 
em agosto de 2017, a gente introduziu uma social-mídia, 
porque estava ficando fora de controle. Aí depois disso a 
gente introduziu o motorista e o entregador de metrô. 

Divisão de tarefas vs 
recursos e parceiros;  

Se ainda não há certeza 
de que o negócio dará 
certo, então uma das duas 
se dedicou somente 
parcialmente.  
 
Se a demanda ficou alta, 
então fez sentido 
contratar um funcionário 
e estabelecer parcerias 
para entrega, logo, as 
atividades foram 
divididas entre eles e as 
empreendedoras. 
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Então atualmente a gente tem atendente, não é? O entregador 
de metrô, o motorista e nós duas. (...) Na produção nós. É, 
produção, marketing, essas coisas. Compras. E na questão 
de atendimento é ela, entrega do metrô é outra menina. E 
o motorista que faz as entregas por São Paulo. (...) eu 
monto a rota e aí eu passo para a menina, ela bota em ordem 
e passa para o motorista. (...) Hoje a Mari faz a parte da 
massa, eu faço a parte do confeito. E aí depois a Mari 
termina a massa, ela me ajuda um pouco no confeito. 
Então é bem assim, bem dividido.   

Fonte: elaborado pela autora. 

No que tange à concorrência, percebe-se que os dilemas principais que 

diferenciam a empresa B das demais estão entre qualidade (de produto e até mesmo de 

comunicação visual) e o posicionamento/status da marca, o que se reflete também na 

questão de preço, e entre a capacidade inovadora e de melhoria contínua com o sucesso 

e a sustentabilidade do negócio. 

Quadro 27: Configuração de valor: análise dos concorrentes 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Acho que o nosso objetivo sempre foi fazer uma coisa 
diferente, então a gente sempre buscou proporcionar o 
diferente, o surpreender mesmo, sabe? Oferecer um 
produto que você não vai achar em qualquer lugar. Porque 
inclusive umas das coisas que aconteceram durante esse 
período que a gente surgiu, muitas lojas de donuts 
surgiram também. E muitas lojas de donuts surgiram e 
fecharam, porque elas ficavam na mesmice. E o produto 
também não evolui. (...) Mas você vê que a comunicação 
visual deles é outra. Eles não têm muita estrutura assim, o 
design deles é feio, é tudo feio. É muito amador. Então eu 
não considero ele um concorrente assim, eu acho que a 
gente fornece muito mais status. Que a gente busca o 
reconhecimento, ser a referência. Porque é fácil você fazer 
um donut, ir você e botar um recheio de qualquer marca. 
Porque Happy Donuts é um concorrente, mas eu não 
considero tanto porque é totalmente industrializado. (...) 
é um recheio qualquer, não é um brigadeiro bom, eles 
usam uma Nutella misturada. E é muito ((enfatizou)) 
diferente, muito diferente. A qualidade assim, do produto. 

Inovação e melhoria 
contínua vs 
manutenção e sucesso 
do negócio; 
 
Comunicação visual 
ruim vs nível de 
profissionalismo; 
 
Qualidade 
(ingredientes, caseiro 
e artesenal) vs preço; 

Se não há inovação e 
melhoria no produto, 
então a empresa está 
fadada ao fracasso;  
 
Se a comunicação 
visual não é boa, 
então é considerado 
um concorrente 
amador e não é visto 
com status de marca 
de referência;  
 
Se o produto é feito 
artesanalmente e com 
qualidade superior, 
então o preço também 
será diferenciado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quando a empresa B recebeu seu primeiro grande pedido, nota-se um dilema 

entre estrutura necessária e a viabilização do atendimento de maior quantidade. Como 

a empresa começou sem muito planejamento, investimento e estrutura, o atendimento 

do primeiro grande pedido ocorreu de forma conturbada. 
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Quadro 28: Configuração de valor: atendimento do primeiro pedido grande 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

(...) e aí dezembro a gente pegou a nossa 
primeira grande encomenda, que foram 100 big 
donuts, que é um donuts assim, desse tamanho. E 
a gente ficou louca, foi horrível ((acha graça)) 
porque a gente não tinha estrutura, a gente 
virava a noite assim, fazendo donuts. A gente 
ficou 2 dias sem dormir, para você ter noção. Foi 
um caos. E aí... mas tipo assim, a gente olha para 
trás, a gente ri, porque foi o caos, mas tipo, o que 
seria da gente sem aquilo?  

Estrutura vs 
viabilização de 
atendimento 

Como não houve uma 
preparação, 
investimento inicial e 
planejamento de fato, 
então houve dificuldade 
na execução do primeiro 
grande pedido. Contudo, 
se não fosse o caos e a 
dificuldade iniciais, 
então não seriam como 
são hoje. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Atualmente, já com a ocorrência de investimentos gradativos em utensílios e já 

com as duas empreendedoras totalmente dedicadas à produção/confecção dos donuts, 

nota-se um dilema entre recursos e eficiência, podendo recursos estarem associados à 

mão de obra de produção ou à equipamentos mais tecnológicos e estrutura e insumos 

mais práticos. 

Quadro 29 Configuração de valor: definição de produção/confecção dos donuts 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A Mari acordava 5 horas da manhã, fazendo na batedeira. A 
gente na época tinha uma batedeirinha mesmo, de bolo 
assim, sabe? Bem simples. A gente fazia na bateiras, várias 
massas. Nossa, era um caos. (...) A Mari faz a parte da 
massa, eu faço a parte do confeito. E aí depois a Mari 
termina a massa, ela me ajuda um pouco no confeito. 
Então é bem assim, bem dividido. (...) Embalagem a gente... 
no começo a gente usava uma embalagem do mesmo 
fornecedor, mas que dobrava. Ela era toda de dobrar, 
dobrar, dobrar e dava muito trabalho. Aí a gente começou 
a fazer embalagem de... pegou uma outra embalagem deles, 
que é uma embalagem de bolo, que era mais alta, melhor. E 
era mais fácil de montar também, mais prática, que a gente 
não perdia muito tempo, e a gente começou a usar ela. E aí 
desde então é a mesma embalagem sempre, a gente nunca 
mudou. 

Recursos vs 
eficiência;  
 
Melhoria de 
equipamento vs 
eficiência;  
 
Tipo de embalagem 
vs eficiência. 

Se todos os recursos 
estão focados na 
operação, então a 
eficiência na produção 
é maior;  
 
Como no início não 
tinha a batedeira 
adequada, então 
perdia-se eficiência;  
 
Como a embalagem 
antiga demandava 
muito tempo para 
montar, então foi 
trocada a emabalgem 
por um modelo mais 
prático. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que diz respeito ao atendimento ao cliente, nota-se, assim como na empresa 

A, o dilema entre um atendimento mais padronizado e a necessidade de atendimento 

mais personalizado, dependendo do tipo de dúvida que o cliente tiver. Outro dilema que 
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se nota está no tipo de abordagem e estilo de comunicação utilizado com o cliente 

(amistoso) e a proposta de ser uma marca próxima dos clientes. 

Quadro 30: Configuração de valor: definição de atendimento ao cliente 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

A funcionária fica o tempo inteiro na rede social, 
respondendo cliente, montando formulário de 
pedidos. Tipo, tem algum problema, ela que 
resolve. (...) a gente faz reunião semanal, a pega os 
insights, vê o que ela está achando, os clientes. 
Porque os clientes têm muitas dúvidas, por mais 
que a gente tenha muita coisa mastigada, também 
tem muita coisa que a gente não imagina que os 
clientes vão ter dúvida. (...) a gente tem o FAQ 
que ela sabe, Frequently Asked Questions, mas a 
gente recebe muita dúvida, que a gente nem 
esperava que tinha. Então a gente sempre tem esse 
apoio dela, para estar resolvendo esses problemas e 
tudo mais. (...) Então tanto que quando a gente 
estava contratando uma pessoa, a gente falava, 
“olha, quando você for responder um cliente, 
você tem que tratar como se você estivesse 
tratando sua amiga” (...) você tem que 
compreender o cliente, você tem que se pôr no 
lugar do cliente, ser amigo do cliente. (...) Porque 
eu dou muita atenção para o cliente. Então 
sempre que eu vejo um post, que eu vejo alguma 
pessoa reclamando, uma pessoa elogiando, eu falo 
“ah, muito obrigada, ficamos felizes, não sei o 
que lá”. Quando a pessoa está reclamando, “me 
conta o que aconteceu, o que é que você não 
gostou? O que deu problema?”. 

Tipo de atendimento 
(padronizado ou 
personalizado) vs tipo 
de dúvidas; 
 
Abordagem amistosa 
com o cliente vs 
qualidade do 
atendimento;  
 
Contato pós venda vs 
garantia de satisfação 
e feedbacks para 
melhorias. 

Se existem perguntas 
frequentes e comuns feitas 
pelos clientes, então foram 
estabelecidas algumas 
respostas padrão. 
Contudo, como podem 
surgir dúvidas inesperadas 
de alguns clientes, a pessoa 
que faz o atendimento deve 
saná-las de maneira 
personalizada;  
 
Se me preocupo em manter 
um relacionamento mais 
próximo com os clientes, 
então a qualidade do 
atendimento pode ser um 
diferencial em relação aos 
concorrentes;  
 
Se prezam por este bom 
relacionamento com o 
cliente, então busca-se ter 
contato pós venda para ter 
feedbacks e, 
eventualmente, identificar 
pontos de melhoria. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já no que diz respeito à gestão dos pedidos, que atualmente são controlados 

tendo a quantidade de trinta e cinco pedidos como número máximo diário, nota-se o 

dilema entre ter este controle do número máximo de pedidos versus a abertura de um 

site também para recebimento de pedidos. Outro dilema percebido está relacionado à 

mudança feita com a introdução de um formulário  (Google Docs) como meio de 

recebimento do pedido e a ausência de pedidos no período em que os recursos (mão de 

obra de atendimento) estão ausentes. 
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Quadro 31 Configuração de valor: gerenciamento e controle dos pedidos 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Só vendemos via Instagram. Formulário... (...) A 
gente até está pensando em fazer um site, mas 
fica muito complicado, porque site não consegue 
ter controle, “tal dia a gente precisa... a gente só 
atende 35 pedidos por dia. Então a gente não 
consegue ter esse controle num site, entendeu? 
(...) a pessoa acha o Instagram, aí ela vai lá e faz o 
pedido pelo formulário. A gente direciona para o 
formulário, a pessoa faz o pedido. Aí no dia 
anterior da entrega, que a gente já deixa até avisado 
no formulário, a gente fala que vai entrar em 
contato.  (...) Ah, uma mudança bem importante 
que foi para a gente, foi a gente inserir o 
formulário, porque antes era tudo por direct. E 
foi surreal. Surreal. Porque, antes, por exemplo, a 
gente entrava de férias e aí dependia de ter alguém 
para responder, para que quando a gente voltasse 
ter pedido. Agora não. Agora a pessoa quer fazer 
um pedido, ela pede no formulário e vai receber 
quando ela quiser. Então, tipo, mudou muito. 

Abertura de site para 
vendas vs controle do 
número máximo de 
pedidos diário;  
 
Recebimento dos 
pedidos via formulário 
vs controle dos 
pedidos e gap de 
atendimento. 

Como há um limite 
máximo de pedidos por 
dia (35) que deve ser 
controlado, então 
estabelecer o 
recebimento de pedidos 
também via site ainda 
não parece viável.  
 
Como dependiam de ter 
alguém para responder 
as pessoas por 
mensagem para terem 
pedidos colocados 
(inclusive quando 
estavam de férias), então 
introduzir o formulário 
para solicitação de 
pedidos ajudou a não ter 
mais gap de 
atendimento, além de 
facilitar o controle da 
gestão de pedidos;  

Fonte: elaborado pela autora. 

No que diz respeito à distribuição e entrega dos produtos, a empresa B sofreu 

algumas alterações na forma de fazer em especial por conta dos dilemas entre mão de 

obra (recursos) e aumento de demanda, entre pulverização das entregas e ineficiência e 

entre meio utilizado para entrega e custo. 

Quadro 32: Configuração de valor: definição de distribuição/entrega 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então ela fazia de manhã às vezes, aí eu entregava de 
manhã um pouquinho, aí à tarde ela saia para entregar. 
Aí depois a gente foi começar a entregar de Uber, 
então a Mari saia para entregar. Era no Uber, ia fazendo 
a entrega. Um gasto assim... ((riso)). Então. Aí a gente 
ficou por uns 6 meses fazendo esse esquema (...) E aí a 
Mari à tarde saia às vezes para fazer entrega na rua, no 
metrô. No começo a gente fazia vários metrôs, então 
se o cliente falava, “olha, eu quero retirar na Vila 
Matilde”, a gente ia lá na Vila Matilde. “Ah, eu quero 
retirar”, sei lá... a gente só não fazia trem, mas todo 
metrô a gente fazia. Sério, um caos. A gente não 
parava um minuto. E não tinha horário determinado 
(...) Então, eu monto a rota e aí eu passo para a menina, 
ela bota em ordem e passa para o motorista. (...) A 
questão que a gente mudou também, do metrô. Que 
antes a gente fazia várias estações e agora a gente só faz 

Forma de entrega vs 
diferença de custo;  
 
Pulverização e 
horário de entregas 
no Metrô vs 
ineficiência;  
 
Crescimento do 
negócio vs recursos 
(mão de obra). 

Como no início faziam 
entrega via Uber, então o 
custo era muito elevado, 
logo, percebeu-se a 
inviabilização de seguir 
com este tipo de meio de 
entrega;  
 
Como no começo 
entregavam em qualquer 
estação do metrô e em 
qualquer horário, então não 
tinham controle e a 
operação ficava dificultada. 
Logo, determinaram 
estações específicas e 
horários para entrega;  
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em quatro. Todos os dias. Tudo todos os dias. Só o ABC 
que é de 15 em 15 (...) Aí depois disso a gente 
introduziu o motorista e o entregador de metrô. 

 
Como no começo 
entregavam em qualquer 
estação do metrô e em 
qualquer horário, então 
faltava tempo e isto se 
mostrou ineficiente e 
insustentável. Logo, 
determinaram estações 
específicas e horários para 
as  entregas;  
 
Como houve crescimento 
do negócio, então foi 
necessário estabalecer 
parceria com o motorista e 
o entregador (Metrô). 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na parte de divulgação da empresa e publicidade, nota-se o dilema entre os tipos 

de publicidades importantes para o negócio (via redes sociais, feiras e “boca a boca”) e 

os impactos sobre o público. Ademais, nota-se na empresa B dilemas em relação à 

publicidade via redes sociais, especialmente via Instagram: entre a qualidade e 

padronização das postagens e o impacto sobre a imagem da empresa, entre o tipo de 

abordagem e comunicação a ser utilizado nas publicações e o impacto sobre o 

engajamento do público, e entre o impulsionamento de uma publicidade via blogueiros 

e influenciadores digitais versus o custo deste tipo de publicidade. 

Quadro 33: Configuração de valor: definição de divulgação e publicidade 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Mas é tudo orgânico, nada que a gente paga. A gente fez 
com a Maju Trindade, várias vezes. Da primeira vez que a 
gente mandou para ela, bombou muito. Muito, muito. A 
gente estava com dez mil seguidores e a gente ficou com 
15 mil seguidores, em um dia. Surreal o poder dessa 
menina. Sério, surreal. (...) no começo quando era só a Mari, 
que foi tipo assim, uns 20 dias no máximo, ela que fazia tudo. 
Ela postava tudo, você pode ver até o nosso Instagram – 
se você for fazer um histórico de comunicação que as fotos 
estavam totalmente de celular. Aí depois quando eu entrei 
que aí você vê a diferença, que aí eu comecei a fazer foto 
profissional. (...) Por exemplo, eu incentivo as pessoas a 
marcarem no stories, porque aí a pessoa vê e aí ela quer 
também. Porque não é todo mundo que conhece, então a 
gente tenta incentivar muito isso também, de marcar no 
stories para a pessoa conhecer. (...) já chamaram a gente 
para fazer feira, mas a gente não gosta muito de feira. Porque 
eu não sei, eu ainda não acredito muito no poder das feiras, 
para ser sincera. Eu acho que claro, é muito bom você ir lá 
e ser visto. Mas eu não sei, eu não gosto muito de feira. Eu 
gosto de feira que tem um nome grande, por exemplo, a 

Impulsionamento de 
publicidade em redes 
sociais vs mídia 
espontânea;  
 
Tipo de divulgação vs 
alcance e impacto.  
 
Qualidade e padronização 
das postagens vs 
qualidade da empresa;  
 
Publicidade nas redes 
sociais vs comunicação e 
abordagem com os 
clientes. 

Como a divulgação por 
meio de influenciadores 
digitais tem um bom 
efeito, então tenta-se 
mídia espontânea.  
 
Se o impacto no público é 
maior pelas redes sociais 
do que pelas feiras, então 
dá-se mais atenção a isto.  
 
Se  há qualidade e a 
padronização das fotos e 
postagens nas redes 
sociais, então a empresa 
tende a ser vista como 
boa.  
 
Se eu me aproximo do 
cliente e crio uma 
percepção de "marca 
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do Instagram, que tem o nome do Instagram junto, então 
você carrega muita credibilidade. (...) Porque eu acho que 
um feed bonito é um feed feliz. Um feed bonito é feed de 
uma loja boa assim. Por mais que a gente não tenha um 
padrão de comunicação, as nossas fotos são praticamente 
iguais. E é difícil achar uma loja que seja assim. (...) a gente 
está sempre sendo amigo do cliente. Então o nosso feed a 
gente pode ter a foto, mas a gente fala, “olha, marca uma 
pessoa”. Está vendo? Quem gosta disso? “Sugere alguma 
coisa”, a gente está sempre se envolvendo com o cliente. 
Então o nosso objetivo da marca, ser sempre muito 
próximo. A gente não quer tipo, “olha, eu sou a marca, você 
é o cliente”, a gente quer ser todo mundo amigo. (...) 
Porque eu dou muita atenção para o cliente, porque eu 
acho que o boca a boca é o que importa para a gente, 
porque a gente não tem loja, então é importante que a 
pessoa goste e que a pessoa fale para um amigo dela que 
ela gostou. 

amiga" por meio da 
publicidade, então a 
divulgação que ocorre 
"boca a boca" tende a ser 
melhor e, como a 
empresa não tem loja, 
este tipo de publicidade é 
importante. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já a respeito da gestão de estoque e de compras, assim como na empresa A, na 

empresa B notam-se os dilemas entre a gestão de compras e o tamanho do estoque e o 

espaço físico de armazenagem, e o uso de tecnologia para controle do estoque versus 

fazê-lo “no olho”. Outro dilema notado é entre a padronização dos insumos e 

fornecedores e a facilidade de gestão do estoque sem uso de tecnologia. 

Quadro 34 Configuração de valor: definição de gestão de estoque e de compras 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

A gente já tem tudo padronizado, então a gente tem o 
fornecedor de farinha, o fornecedor de embalagem, o 
fornecedor de chocolate. Então a gente já tem tudo 
padronizado, então é sempre as mesmas coisas. E tudo a 
gente compra em atacado ou fornecedor. (...) A gente 
ainda não compra muita quantidade, porque não tem 
onde guardar, entendeu? Mas no atacadão a gente vai e 
compra um saco grande, e aí a gente compra semanal, 
quinzenal, porque não dá para armazenar mensal. Porque o 
apartamento não é tão grande assim ((acha graça)) (...) A 
gestão é no olhômetro ((riso)). É porque como a gente deixa 
tudo na cozinha de casa, um pouco no quarto, digamos que é 
o nosso atelier, não é? Então não tem muito como, ah, você 
vê, “está acabando isso, então quando a gente for no mercado 
tem que comprar isso”. Mas como a gente já está muito 
padronizada as coisas, é muito fácil a gente ter noção do 
que vai precisar, entendeu? É uma coisa mais padronizada, 
então a gente tem mais noção assim, porque quando a gente 
compra, a gente já compra meio fechado para a semana. 
Claro, às vezes do nata surge uma grande encomenda, então 
altera um pouquinho esse esquema, essa dinâmica. Mas de 
resto, é bem padronizado. 

Facilidade gestão do 
estoque vs 
padronização insumos 
e fornecedores;  
 
Gestão de estoque e de 
compras vs espaço de 
armazenagem;  
 
Gestão de estoque 
automatizada vs gestão 
de estoque "no olho". 

Como as compras não 
são feitas em grandes 
quantidades e como não 
há software de gestão de 
estoque, a gestão é feita 
"no olho".  
 
Como os insumos são 
padronizados e o 
número de pedidos 
diários controlado, então 
a gestão de estoque "no 
olho" não é tão difícil;  
 
Como não há muito 
espaço de 
armazenamento dos 
insumos, então as 
compras não são feitas 
em grandes quantidades. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto à gestão financeira e contábil, nota-se novamente um dilema entre a 

execução da gestão e a falta de recurso (tempo) para executá-la, sendo este, de acordo 

com a própria empresa, o seu maior problema. 

Quadro 35: Configuração de valor: gestão financeira e contábil 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Esse é o nosso pior problema. A gente só controla dos 
donuts assim, quanto a gente faz por mês. (...) Mas enfim, a 
gente precisa desse fluxo de caixa. A gente até tem uma 
tabela de fluxo de caixa, mas é muita correria para a gente, 
eu não consigo sentar e bater, “olha, a gente gastou x reais em 
farinha, x reais nisso”, não dá. Então a tabela é ótima 
inclusive, é do Sebrae inclusive, a minha mãe me mandou. 
Mas é impossível de tipo, “ah, não. Bom, a gente foi no 
mercado hoje, então vou sentar aqui, vou anotar: a gente 
gastou tanto de farinha, aí no primeiro dia do mês a gente fez 
x reais”, a gente não segue. Mas a gente tem o controle tipo, 
quanto a gente faz por dia, quantas unidades de donuts a 
gente faz por dia e quanto a gente ganha, não é? Total de 
cliente também.  

Gerir fluxo de caixa 
vs falta de recurso 
(tempo);  

Como não há tempo e 
nem mão de obra 
suficientes, então 
ainda não 
conseguiram 
estabalecer controles 
financeiros e 
contábeis. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Pensando no futuro, a empresa pensa em investir e abrir uma loja. Contudo, há 

um dilema em relação ao cenário econômico desfavorável e aos riscos de prejuízo. 

Outro dilema percebido, assim como na empresa A, é entre investir de forma mais 

gradativa e cautelosa e a aceleração do crescimento da empresa (inclusive para uma 

operação de pronta entrega), a qual está condicionada à melhorias na estrutura. 

Quadro 36: Configuração de valor: planejamento e investimento futuros 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

E aí depois de um tempo a loja, só que acho que no 
momento assim, o nosso objetivo não é uma loja, por conta 
do cenário econômico do país. Muita gente está abrindo e 
fechando, eu acho que tem que ter uma estabilizada bem 
grande para você conseguir abrir alguma coisa nesse 
cenário que a gente está.  (...) A gente fazia na minicozinha, 
e aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente 
não quer atirar lá em cima, para cair muito rápido, sabe? 
Porque aquela famosa frase, não é? Quanto mais alto você 
vai, maior é a queda. Então a gente quer gradativamente ir 
consolidando (...) Porque eu acho muito importante a gente 
estar pesquisando sempre (...) eu pesquiso muito coisa lá 
de fora. Então, essa questão da distribuição, a questão dos 
sabores diferentes, das caixas diferentes, fazer isso diferente. 
A gente está sempre pesquisando lá de fora as referências 
para trazer para cá. (...) Então a gente busca expandir... (...) 
a gente busca expandir o negócio, como a cozinha, porque 
aí a gente consegue fazer delivery, aplicativos, o Rappi, o 

Cenário econômico 
brasileiro desfavorável 
vs investimento e 
abertura de loja;  
 
Crescer de forma 
gradativa e cautelosa vs 
investir de forma mais 
agressiva;  
 
Investimento em 
estrutura vs 
crescimento. 

Como o cenário 
econômico não está 
favorável, então opta-se 
por um crescimento 
gradativo, por mais que 
seja mais moroso;  
 
Se a empresa almeja 
crecer e  trabalhar com 
pronta entrega, então 
uma estrutura maior é 
necessária e, 
consequentemente, 
investimentos também 
são.   
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iFood, o Uber Eats. E a gente consegue fazer a pronta-
entrega, não é? Com um cozinha, ter mais estrutura. E é 
isso o foco.  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

c) Empresa C:  

Assim como as empresas A e B, a empresa C também surgiu a partir de uma 

ruptura profissional. A origem da empresa C está marcada pelo dilema entre se manter 

na carreira atual ou migrar para o empreendedorismo e trabalhar com culinária, o que 

foi sempre desejado e até mesmo mapeado pelo entrevistado, Sérgio. 

 Quadro 37: Criação de valor: origem do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Sempre trabalhei na indústria farmacêutica, área de 
marketing, área comercial. E durante esse período todo 
assim, trabalhando em outro seguimento, eu acabei fazendo 
alguns cursos de culinária, esse tipo de coisa. Em determinado 
momento dessa trajetória, eu comecei a pensar assim, 
“enfim”, sempre dá aquela vontade de empreender, não é? 
(...) E foi aí que eu falei, “bom, eu gosto de cozinha, eu 
cozinho relativamente bem, tenho feito alguns cursos, 
então tenho um certo conhecimento”. Já meio que 
planejando um pouco uma ideia de um plano B, “se 
eventualmente alguma merda acontecer eu vou fazer tal 
coisa”, sabe? Daí na verdade, depois de algum tempo ainda 
eu fui desligado do laboratório onde eu trabalhava. Eu falei, 
“bom, então agora é a hora de eu colocar em prática o meu 
planejamento, enfim”.  

Origem do negócio 
vs ruptura 
profissional; 
 
  
Escolha do negócio 
vs paixão pela 
culinária. 

Como houve uma 
ruptura profissional na 
carreira do 
empreendedor, então 
percebeu-se a 
oportunidade de 
empreender. 
 
Como sempre gostou 
de culinária, então 
optou por iniciar um 
negócio neste ramo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Como o entrevistado sempre foi apaixonado por culinária e já mapeava as 

possibilidades caso algum dia precisasse de um “plano B”, quando decidiu 

empreendedor, já sabia que seria na área de alimentação e que envolveria culinária. 

Contudo, quanto à escolha do negócio de fato, nota-se um dilema em relação aos nichos 

de mercados mais promissores. No caso da empresa C, foi o escolhido o nicho de 

alimentação saudável. 
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Quadro 38: Criação de valor: escolha do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 

(significados 

ocultos) 

SILOGISMOS 

Bom, na verdade eu tenho... eu optei pelo ramo da 
alimentação a princípio, por eu ser um apaixonado por 
cozinha, tá? Isso assim, de longa data. Eu não era do ramo de 
alimentação. Bom, a partir do momento que eu decidi que eu 
iria montar o meu próprio negócio, e que seria dentro da 
alimentação, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, 
quais eram os nichos mais interessantes, de que maneira que 
eu poderia me posicionar dentro deles. Enfim, em termos da 
alimentação saudável, é claro que eu pesquisei outros 
nichos, mas foi meio que por uma certa até... sei lá, foi meio 
óbvio assim, sabe? A gente sempre está tendo notícia que o 
crescimento do mercado do saudável, essas coisas assim. 
Então automaticamente gera uma curiosidade ou até mesmo 
uma tendência, para que a gente opte para aqueles mercados 
onde a gente vê as informações, os índices mais positivos, 
entendeu? Mas é claro, que depois que eu optei pelo saudável 
também fui... tive uma pesquisa para saber se era aquilo 
mesmo, não é? 

Escolha do nicho vs 
mercado aquecido 

Se o mercado de 
alimentação saudável 
se mostrou promissor, 
então optou-se por ele. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à definição da proposta de valor, notam-se alguns dilemas. O primeiro é 

em relação ao tipo de produto a ser ofertado. A ideia inicial era ofertar marmitas 

saudáveis. Com o dilema entre o produto a ser ofertado e a necessidade de uma estrutura 

enxuta com alta produtividade, então acabou optando pela oferta do produto congelado 

a vácuo, o que resolve outro dilema entre a apresentação do produto (marmita ou 

congelado) e praticidade e o conforto desejados pelo público. 

Outro dilema percebido está entre oferecer opções saudáveis mais diferenciadas 

e sofisticadas do que os concorrentes e, ao mesmo tempo, oferecer um paladar familiar 

e reconhecível para não causar estranheza. 

Quadro 39: Criação de valor: definição da proposta de valor  

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A ideia inicial era para fazer tipo, marmita fresca, saudável 
também, mas marmita, nada congelado. Quando conheci um 
pouco mais esses equipamentos, que daí eu consegui modelar 
para o que eu realmente queria e pensar na proposta do 
congelado, já que eu também queria produtividade e 
estrutura enxuta. (...) A pessoa já está comendo na casa dela, 
ao mesmo tempo que ela quer algo diferente, ela quer algo 
que ela já reconheça do paladar, da memória dela, 
entendeu? Então ao mesmo tempo, tem que ser diferente, 
mas também não pode ser absurdamente diferente para 

Tipo de produto vs 
estrutura desejada.  
 
Produto congelado 
vs praticidade;  
 
Algo diferenciado vs 
algo reconhecível.  

Se estava pensando em 
ofertar marmitas 
saudáveis, mas 
conheceu 
equipamentos que 
permitiriam uma 
estrutura enxuta com 
alta produtividade, 
então optou pela oferta 
de congelados.  
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que as pessoas estranhem. Porque na verdade, uma das 
propostas e um dos nossos diferenciais também, que os 
equipamentos que eu tenho que fazem com que isso seja 
viável é que a sensação que dá é que o alimento acabou de 
sair da panela, a coloração ela permanece quase que intacta. 
(...) Então as pessoas estão optando já para uma alimentação 
mais natural, mais saudável, então elas estão optando pelo 
conforto (...) e nós oferecemos produtos um pouco mais 
gourmet. 

 
Se os clientes buscam 
opções saudáveis que 
ofereçam praticidade e 
conforto, então são 
oferecidas opções 
prontas congeladas 
com a sensação de que 
acabaram de ser feitas.  
 
Se quer oferecer 
opções diferentes e 
mais gourmet, então 
tenho que ter cautela 
para não gerar 
estranheza no paladar 
do cliente. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda quanto à origem do negócio, a empresa C notou um dilema entre a 

inexperiência profissional na área e a necessidade de validação do negócio. Sendo 

assim, optou por fazer teste durante um período de quatro meses.  

Quadro 40: Criação e configuração de valor: teste para validação de viabilidade do negócio  

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Por se tratar de um ramo que era novo para mim, que eu 
não tinha experiência profissional nem como 
empreendedor assim, também nem como cozinheiro, que a 
ideia começou a nascer nisso, a minha paixão e tudo. Então 
eu fiz uma espécie de um laboratório, onde na verdade eu 
fiquei acho que 4 meses eu fazendo tudo. Eu fazendo as 
minhas coisa e tudo mais, entendeu? Isso na verdade durou 
uns 4 meses, depois desses 4 meses que na verdade eu optei... 
eu já tinha empresa aberta, mas foi aí que eu quis mostrar 
um pouco mais a cara para o mercado. 

Inexperiência 
profissional vs 
validação do negócio 

Como não tinha 
experiência no ramo da 
culinária e nem como 
empreendedor, então 
preferiu testar o 
negócio durante um 
período antes de abrir 
de fato pro mercado 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à validação e a percepção de viabilidade do negócio, nota-se o dilema 

com o recebimento de feedbacks e de pedidos de pessoa fora do círculo de conhecidos. 

Quadro 41: Criação e configuração de valor: percepção de viabilidade do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Quando na verdade o feedback das pessoas começou a ser 
positivo, e começaram a chegar pedidos de pessoas da qual 
eu não conhecia, então deixou daquele círculo de amizade. 

Viabilidade do 
negócio vs feedbacks 
positivos e pedidos 
de pessoas 
desconhecidas 

Como começou a 
receber pedidos de 
pessoas fora do círculo 
de amizades e 
feedbacks positivos, 
então percebeu que o 
negócio era viável. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa C, diferentemente das demais empresas estudadas, houve um 

investimento inicial no negócio após o período de teste e validação da viabilidade do 

negócio. Contudo, assim como nas demais empresas estudadas, nota-se o dilema entre 

a necessidade de investimento e a insegurança, e a preocupação em  realizar um 

investimento que não descapitalize o empreendedor completamente, exatamente por 

conta desta insegurança em relação ao sucesso do negócio. 

Outros dilemas envolvendo investimento inicial também podem ser notados, 

como o dilema entre a necessidade de uma estrutura enxuta ao mesmo tempo em que se 

deseja alta produtividade, e entre que tipo de recurso investir mais investir inicialmente: 

em equipamentos ou em mão de obra.  

Quadro 42: Criação e configuração de valor: investimento inicial 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

E também o que eu levei muito em consideração – que na 
verdade até hoje eu levo com certeza – é o volume de 
investimento, não é? Então assim, ao mesmo tempo que era 
uma decisão bastante concreta da minha parte, mas assim, 
uma baita insegurança, não é? Então assim, eu também não 
queria me descapitalizar totalmente, para que se 
eventualmente desse ‘ruim’, eu não ficaria totalmente sem 
grana nenhuma para nada. : Então assim, eu comecei a 
tentar formatar, e as minhas pesquisas de mercado elas 
começaram a ser elaboradas, dentro de um plano de negócio 
que eu pudesse moldar a minha empresa de uma maneira 
mais enxuta possível, onde na verdade eu não precisasse ter 
um investimento muito grande. Alguns amigos chefes de 
cozinha me mostraram alternativas de equipamentos que 
pudessem me dar uma produção muito grande com mão 
de obra baixa. (...) Então, mas enfim, tive que montar a 
cozinha, não é? De acordo tudo com o que a vigilância 
permite. Todas as normas e tudo mais. Daí veio a vigilância e 
falou, “não, na verdade você precisa montar um outro espaço 
de estocagem”, então eu tive que montar uma outra sala, com 
outro revestimento para colocar só os freezers ali dentro.  

Necessidade de 
investimento vs 
insegurança.  
 
Estrutura enxuta vs 
alta produtividade;  
 
Investir em 
equipamento vs 
investir mão de obra. 

Como estava inseguro 
sobre o sucesso do 
negócio, não fez 
investimentos muito 
altos com receio de se 
descapitalizar.  
 
Como queria ter uma 
estrutura enxuta mas 
com alta produtvidade, 
optou por investir em 
equipamentos que 
garantam isso e não em 
mão de obra. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à definição de portfólio, notam-se alguns dilemas na empresa C. O primeiro 

deles é entre o nível de sofisticação dos produtos a serem oferecidos e o público alvo. Como a 

empresa atende um público classificado como B ou B+, então procura oferecer produtos mais 

sofisticados além dos triviais. Contudo, nota-se outro dilema que também ocorreu na definição 

da proposta de valor, que é o dilema entre o nível de sofisticação do alimento e a capacidade de 

reconhecimento no paladar do cliente, para que não seja gerada estranheza. 
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Quadro 43: Criação e configuração do valor: definição de portfólio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Bom, dentro também assim um pouco de um diferencial e 
tudo mais, eu optei por... porque assim, dentro da 
alimentação saudável, o que se encontra mais são alimentos 
– vamos dizer assim – mais triviais, entendeu? Eu optei por 
opções mais, vamos dizer assim mais gourmetizadas, 
entendeu? Então desde o início eu comecei a trabalhar um 
pouco o desenvolvimento de produtos e pesquisas, em cima 
desses produtos assim, que tivessem um pouco mais essa 
pegada um pouco mais gourmet, que fazem sentido pro 
meu público-alvo, que é um público classe B, B+. Assim 
como também eu tenho no cardápio, um tenho um modelo 
de... são os kit. (...)  Então assim, às vezes eu não quero 
levar muito o choque da pessoa, por exemplo, um salmão 
com... sei lá, com molho de framboesa que fica uma delícia, 
mas acho que daí já seria muito diferente, entendeu?  

Trivialidade ou 
diversidade gourmet 
vs público alvo;  
 
"Gourmetizada" vs 
reconhecimento no 
paladar 

Como o público alvo é 
de uma classe mais 
alta, então são 
oferecidas alémd as 
opções triviais, opções 
mais gourmet.   
 
Apesar de oferecer 
algo diferenciado, 
deve-se fornecer um 
paladar que seja 
reconhecível.  

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda em relação à definição de porfólio, outro dilema que pode ser percebido 

na empresa C é entre as decisões sobre os produtos a serem oferecidos e os inputs 

recebidos pelas consultorias com as nutricionistas parceira do negócio. 

Quadro 44: Criação e configuração do valor: definição de portfólio (decisões de produtos 

em vista dos inputs de nutricionistas) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Eu tenho parceria com nutricionistas e com médicas, tá? 
Uma dessas nutricionistas é a nutricionista que está um pouco 
de maneira mais efetiva, e que me ajuda bastante em alguns 
ingredientes que são bacanas incluir no cardápio. Ou que 
as pacientes... ou enfim, ou determinado ingrediente que na 
modinha, entendeu? Que a mulherada está procurando para 
caramba. O meu cardápio é mais ou menos do jeito que eles 
falam para o paciente, entendeu? Então também essa 
classificação de proteína, de carboidrato, de vegetal, de 
snacks e doces, também acho que facilita essa identificação. 
Para mim ela me dá uma espécie de consultoria e dá toda 
essa orientação de cardápio. (...) além de trazer indicações 
dos pacientes delas, elas sempre estão indicando a gente (...) 
Também dão aquelas sugestões de alimentos que devem ser 
ingeridos, um pouco mais na parte, às vezes até de benefício 
do alimento para a saúde em si. 

Decisões sobre os 
cardápios vs inputs 
da consultoria com 
nutricionistas e 
médicas;  

Se deseja oferecer 
opções saudáveis e que 
sejam procuradas, 
então buscam-se 
inputs de nutricionistas 
parceiras; 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que diz respeito à decisões de portfólio, nota-se na empresa C a 

necessidade de assegurar a qualidade e durabilidade dos produtos congelados e 

embalados a vácuo vs a necessidade de realização de testes. 
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Quadro 45: Criação e configuração do valor: definição de portfólio (realização de testes) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Os teste de congelamento, até hoje a gente faz. Lá no início 
do negócio eu tive que fazer um teste através da universidade, 
que uma conhecida minha aqui de Mogi, uma pesquisadora, 
tinha que fazer testes de validação de validade para quando 
que vigilância viesse aqui, eu ter essa validação de que o 
produto vai ficar válido por 6 meses. Então eu tive que fazer 
primeiro, esse teste de 6 meses do produto, se ele realmente 
não perde nada, enfim, se está dentro da validade. E fora 
isso, daí em cima do produto, daí eu também faço teste com 
o produto que eu fiz o produto e embalei, congelei. O produto 
depois de uns 15 dias, depois de 10 dias, depois de 30 dias. 
Agora eu vou aquecer o produto, aqueço no micro-ondas, 
aqueço em banho-maria. Vejo como é que ficou a textura do 
alimento, enfim, se mudou alguma coisa.  

Assegurar qualidade 
e durabilidade vs 
necessidade de 
realização de testes 

Como deseja-se um 
produto mais 
duradouro e de alta 
qualidade, então foi 
necessário realizar 
testes antes da abertura 
do negócio. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à gestão de recursos e divisão de tarefas, nota-se o dilema entre a 

disponibilidade de tempo (recurso) e a dedicação ao negócio, bem como o dilema entre 

o nível de dedicação à gestão do negócio de fato e o impacto nas vendas. 

Quadro 46: Configuração do valor: divisão de tarefas e gestão de recursos 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Comecei, comecei sozinho, hoje eu já tenho funcionário. 
(...) Bom, coisas que eu faço são funções assim, diárias 
minhas. Compras, tá? Compra quase que diariamente. (...) Eu 
na verdade, eu tenho... eu falei um funcionário, que é um 
funcionário, mas a minha esposa também ela está aqui 
junto comigo, ela não é a minha sócia, mas ela está aqui junto 
comigo diariamente. Então ela cuida bastante da parte de 
atendimento, atendimento ao cliente, alguma solicitação, 
enfim, colher feedback, esse tipo de coisa. Eu faço mais a 
compra, estou sempre ali em cima da qualidade. 
Desenvolvimento de produto e buscando parcerias, 
entendeu? (...) eu comecei a perceber que eu estava muito 
envolvido na cozinha, que é importante. E eu estava 
deixando uma questão do negócio um pouco de lado. 
Durante muito tempo eu acabei centralizando todas as 
atividades somente comigo. Mesmo eu não... somente eu 
não estou na cozinha, mas eu não tinha funcionários. O tempo 
todo eu contratava freelancer, freelancer freelancer. E às 
vezes o freelancer não é o mesmo, então eu sempre tinha que 
estar na cozinha. Ou seja, eu fiquei muito tempo na cozinha, 
cuidando do processo, cuidando do produto, cuidado do 
sabor, enfim. Cuidando do que é o principal e deixando a 
gestão de lado (...) eu perdi muito tempo, muito tempo. 
Isso teve impacto nas vendas, teve impacto no marketing. 

Gestão de recurso 
(tempo) cs dedicação 
ao negócio;  
 
Gestão do negócio vs 
impacto nas vendas. 

Como estava 
dedicando muito 
tempo na cozinha, 
então Sérgio acabou se 
afastando das 
atividades de 
gerenciamento do 
negócio.  
 
Como havia se 
afastado das demais 
funções, então notou 
impacto na redução do 
número de pedidos. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quanto às definições de produção, mais específicamente no que diz respeito ao 

gerenciamento de recursos, é possível notar um dilema entre custo e eficiência, que se 

relaciona ao investimento realizado na compra de um forno industrial multifuncional 

que substitui até dois funcionários gerando alta eficiência. Outro dilema que nota-se na 

empresa C está entre o aumento de demanda e a necessidade de mais mão de obra 

(recurso), o que geralmente culmina na necessidade de freelancers e temporários. 

Quadro 47: Configuração do valor: definição de produção (gestão de recursos) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Existe dentro das grandes cozinhas assim, existe um forno 
que chama forno combinado, tá? É um forno que faz tudo. É 
um forno que ele assa, ele cozinha a vapor, ele faz arroz, 
ele faz pudim, ele faz tudo que você quiser, ele faz aqui 
dentro desse forno. E esse forno na verdade é um 
equipamento caro, mas ele te dá uma produção muito 
rápida, comparado ao um forno convencional ou comparado 
ao fogão normal, entendeu? Então na verdade assim, esse 
forno combinado, ele substitui 2 funcionários. Então o que 
me gera uma maneira de estocar, até por conta de eu ser 
congelado, então por isso que eu só tenho um funcionário. 
Quando eu preciso mais, quando eu preciso cozinhar muito 
mais, sei lá, alguma coisa, daí eu contrato freelancer, seja 
dois, três, entendeu?  

Custo vs eficiência.  
 
Demanda vs 
necessidade de 
recurso (mão de 
obra). 

Se o produto é caro, 
porém, oferece alta 
produtividade com 
pouca mão de obra, 
então foi viável o 
investimento.  
 
Se há alta de demanda 
esporádica, então é 
necessária mais mão 
de obra e são 
chamados freelances 
para auxiliar. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que diz respeito às definições de produção, mas mais específicamente 

à operação, nota-se o dilema entre a organização e a programação da cozinha (definição 

dos dias de produção de cada item do portfólio) e a estrutura enxuta e eficiência. 

Quadro 48: Configuração do valor: definição de produção (operação) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

O funcionário fica responsável pelo espaço ali da cozinha, 
tá? Quando chega a mercadoria, ela começa o processo de 
higienização, picar os alimentos, enfim. A gente tem... a gente 
criou um método assim, para não ficar aquela coisa, para eu 
também ser uma empresa enxuta e com eficiência. Eu 
estipulei uma maneira de produzir onde na verdade assim, as 
proteínas a gente geralmente produz no mesmo dia. As 
verduras, os salgados também num dia só, para não ficar 
aquela zona, aquela bagunça, que vira uma zona e uma 
bagunça a cozinha se não tiver métodos, organização e 
planejamento. Enfim, ele vai para a parte de picar as coisas, 
se tem que picar. E a partir daí ele começa o processo mesmo 
de forno, de fogão, de resfriamento. E daí geralmente mais 
para o final do dia, para o meio da tarde se inicia o processo 
de embalagem. Daí, embalou, é freezer. 

Organização e 
programação da 
cozinha vs estrutura 
enxuta e eficiência 

Se deseja uma 
estrutura enxuta com 
eficiência, então deve 
haver organização e 
programação na 
cozinha. 



94 
 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto ao atendimento ao cliente, notam-se alguns dilemas enfrentados pela 

empresa C. O primeiro deles é entre o canal de comunicação com o cliente e 

recebimento de pedidos (Whatsapp) e o timing da venda. Como a comunicação pode 

ser “quebrada” por pausas nas respostas das mensagens, uma venda pode demorar um 

pouco a sair. Outro dilema identificado é entre o perfil do cliente (cliente antigo ou 

cliente novo) e o tipo e o fluxo de atendimento. 

Quadro 49: Configuração do valor: definição de atendimento ao cliente 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Como eu trabalho basicamente em cima das mídias sociais, 
WhatsApp, Facebook e Instagram, 85 por cento dos meus 
pedidos são pelo WhatsApp. Então assim, daí tem aquele 
cara que pede sempre o mesmo ou varia de um kit para o 
outro, mas ele não vai ficar escolhendo muito, sabe? E tem 
aquela pessoa também que é o primeiro pedido dela, ela 
sei lá, acabou de passar por uma nutricionista, ela está meio 
perdidona do que ela pode, o que ela não pode comer. Ela 
pede o nosso auxílio, mas ao mesmo tempo meio desesperada 
ainda, não é? Ela fala, “puxa, purê de batata é low carb ou não 
é?”, sabe assim? Com uma série de dúvidas. O cliente... se é 
um cliente novo ele solicita o cardápio, tira as dúvidas.  
Então às vezes no WhatsApp, eu acabo conversando com um 
cliente, demoro às vezes um dia inteiro para fechar o pedido, 
mas não porque ela está na dúvida, é porque realmente a 
pessoa às vezes está ocupada. E enfim, ela manda uma 
mensagem, depois demora para responder. Então esse 
processo às vezes ele não é tão rápido, de imediato, a não 
ser que a pessoa já seja um cliente e seja mais acostumado, 
mas geralmente demora mesmo assim, sabe? O concluir a 
venda, demora. E se são clientes novos, eles têm geralmente 
algum dúvida, principalmente em relação às entregas. Eu já 
tenho alguns scripts prontos. (...) depois da entrega, depois 
de alguns dias assim, eu sempre tento bater um papo com o 
cliente, para saber se está tudo bem, entendeu? Alguma coisa. 
Principalmente essa preocupação acontece mais quando é o 
primeiro pedido. 

Meio de 
comunicação com o 
cliente vs timing da 
venda;  
 
Fluxo de 
atendimento para 
cliente antigo vs 
fluxo de atendimento 
para cliente novo. 

Como o principal meio 
de counicação com o 
cliente é o Whatsapp, 
geralmente uma venda 
demora a ser 
concretizada pelas 
pausas na conversação.  
 
Como os clientes 
novos demandam mais 
atenção e tem mais 
dúvidas, então o 
atendimento é 
diferenciado e foram 
criados scripts com 
algumas informações 
sobre dúvidas 
frequentes. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto às definições de divulgação e publicidade da empresa C, notam-se dois 

dilemas principais. Um deles entre o network do empreendedor devido à sua experiência 

profissional anterior e a facilidade de contato com nutricionistas e médicos para 

consecução de parcerias para divulgação e indicação. O outro dilema se dá entre a 

qualidade da publicidade e a simplicidade. Para o empreendedor, é preferível fazer uma 

publicidade simples do que deixar de fazê-la. 
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Quadro 50: Configuração do valor: definição de divulgação e publicidade 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

As parcerias que temos com nutricionistas, é também de 
trazer indicações dos pacientes delas, elas sempre estão 
indicando. Eu na verdade acabo visitando bastante 
nutricionistas assim. (...) , eu trabalhava na indústria 
farmacêutica e durante um tempo eu trabalhei como 
propagandista. Os endócrinos e também algumas nutrólogas. 
Enfim, já conhecendo o perfil, então daí é como se fosse 
realmente para mim não muda nada assim, é como se fosse o 
trabalho de um propagandista, só que eu falando da minha 
empresa. O que facilitou também uma certa abertura, 
porque o dos médicos eles são um pouco mais criteriosos 
em relação a quem eles vão receber. Então como eu já tinha 
um conhecimento deles e tudo mais, então tive portas 
abertas. (...) Eu já trabalhei de todas as formas assim, já 
chamei algumas empresas para fazer foto, já contratei 
também empresas para cuidar um pouco da questão de 
mídia mesmo. E eu já fiz foto, eu também já trabalhei um 
pouco essa questão das mídias. Mas o processo de 
campanhas, alguma coisa, alguma ação e tudo mais que vai 
ser feito, tudo sou eu que faço. (...) O simples quer dizer que 
é simples, mas ele tem a qualidade, enfim. Está se 
comunicando da forma que tem que se comunicar. 

Network anterior vs 
facilidade parcerias. 
Qualidade vs 
simplicidade. 

Se a empresa deseja 
divulgar a empresa por 
meio de indicação de 
médicos e 
nutricionistas, então o 
network anterior do 
empreendedor foi 
fundamental para êxito 
nas negociações. Se a 
empresa deseja fazer 
uma publicidade via 
redes sociais e ela for 
de qualidade, então 
não é um problema se 
ela também for 
simples. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já no que tange às definições de distribuição e entrega dos pedidos, nota-se o 

dilema entre realizar as entregas de forma customizada, ou seja, de acordo com o melhor 

dia e horário para o cliente e o estabelecimento de um prazo máximo para realização 

das entregas (48 horas). 

Quadro 51: Configuração do valor: definição de distribuição e entrega 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A gente é só uma cozinha de produção. Na verdade a gente 
produz aqui, os pedidos podem ser retirados aqui, mas a 
grande maioria pede para entregar. Eu opto em fazer a 
entrega diariamente e a gente trabalha muito em cima das 
entregas, as entregas são feitas de acordo com o melhor 
horário que a pessoa pode, entendeu? É claro que eu tento 
às vezes fazer aqueles ajustes, de tentar, as entregas ser as 
concentradas possíveis em determinados horários, que eu já 
tenho para facilitar essa entrega para o motoboy, esse tipo de 
coisa. Mas assim, a gente tenta fazer o máximo possível 
personalizado. Então eu estipulei também que as minhas 
entregas elas são feitas em até 48 horas. Em até 48 horas 
mesmo, mas na prática assim é geralmente 24 horas. 

Entregas com 
horários 
personalizados vs 
tempo de entrega 
determinado 

Como a empresa tenta 
realizar as entregas de 
forma personalizada, 
ou seja, no dia e no 
horário que for melhor 
para o cliente, então foi 
estabalecido o prazo 
máximo de 48h para 
entregas. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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No que diz respeito à análise da concorrência, notam-se dois dilemas principais. 

O primeiro em relação à sofisticação dos produtos oferecidos pela empresa C e o 

consequente diferencial frente aos concorrentes. O segundo em relação ao pioneirismo 

da empresa C quanto à utilização de máquina de embalo a vácuo na região onde atua 

versus o alcance da concorrência que já se igualou em termos tecnológicos.  

Quadro 52: Configuração do valor: análise da concorrência 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Um diferencial, eu tenho opções no cardápio que às vezes 
outros correntes aqui em Mogi não possuem, entendeu? 
Então o que dá uma certa sofisticação, enfim. O que o meu 
público está procurando, a gente está fazendo. Eu fui a 
primeira empresa aqui em Mogi das Cruzes que trouxe 
esse esquema a vácuo, ninguém conhecia. Hoje em dia 
aqueles concorrentes que estão comigo desde que eu comecei, 
ou às vezes tem até um pouco mais de tempo que eu, também 
tem opção a vácuo. E os novos também estão entrando.  

Sofisticação vs 
diferenciação; 
Pioneirismo vs 
alcance da 
concorrência. 

Como a empresa 
oferece produtos mais 
sofisticados e opções 
diferenciadas, erntão 
se diferencia da 
concorrência; Apesar 
de ter sido pioneira na 
região quanto à 
embalagem a vácuo, os 
concorrentes já se 
igualaram neste ponto. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à gestão de estoques e de compras, notam-se alguns dilemas na empresa 

C. Mais específicamente no que diz respeito à compras, nota-se o dilema entre a 

execução da atividade a o recurso de tempo. Quanto ao gerenciamento de estoque, nota-

se o dilema entre realizar a atividade de forma manual ou de forma automatizada, via 

software. Um terceiro dilema se dá entre os dias estabalecidos para produção de 

determinados itens e os consequentes dias estabelecidos para compra dos insumos. 

Quadro 53: Configuração do valor: definição de gerenciamento de estoque e compras 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A parte de compras é bem chata assim, sabe? Bem chata, 
porque toma muito tempo, não é? (...) eu consigo ter um 
estoque, mas também não é um estoque muito grande. Eu 
consigo ter um estoque para atender ali meus clientes uns 
dois dias (...) Que eu utilizo aqui para... como minha 
ferramenta de gerenciamento de estoque, de fluxo de 
caixa e tudo mais, é uma ferramenta que é cedida pelo 
SEBRAE, é uma ferramenta que chama MarketUp. Na 
verdade é uma ferramenta bem completa. (...) Geralmente na 
segunda-feira eu faço o pedido dessas coisas, e daí chega 
para mim terça ou na quarta, ou na terça e na quarta, depende 
um pouco da minha produção e da minha necessidade de ter 
o produto naquele dia. Peixes, geralmente são comprados 
de quinta-feira ou sexta-feira, porque daí são os dias que a 
gente prepara os peixes (...) Agora em relação ao atacadista, 

Execução da 
atividade vs recurso 
(tempo);  
 
Gerenciar estoque e 
compras 
manualmente vs 
gerenciar via 
ferramenta;  
 
Dia de produção dos 
itens vs dia de 
compra dos insumos. 

Como a atividade de 
compras exige muito 
tempo, então o 
empreendedor não 
gosta de fazê-la.  
 
Como há uma 
ferramenta cedida pelo 
SEBRAE, então o 
gerenciamento de 
estoque é feito por ela.  
 
Como existem dias da 
semana 
predeterminados para a 
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por exemplo, ou até mesmo carnes, frangos, daí depende um 
pouco, porque varia demais o preço.  

produção de cada item 
do cardápio, logo 
existem dias 
predeterminados para a 
compra dos insumos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já no que diz respeito às definições de gerenciamento financeiro e contábil, dois 

dilemas principais são notados, sendo o primeiro entre a classificação da empresa (hoje, 

como Microempresa) e as obrigatoriedades de controles, e os segundo sendo entre a 

execução da atividade versus as habilidades necessárias para executá-la. 

Quadro 54: Configuração do valor: definição de gerenciamento financeiro e contábil 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Bom, eu tenho um contador que cuida dessas questões mais 
contábeis. Eu realmente sou um zero à esquerda em termos 
de contabilidade. Deixo realmente tudo por conta dele 
mesmo. Como somos Microempresa, temos algumas 
obrigações que precisam ser cumpridas e prefiro deixar tudo 
a cargo do contador. 

Classificação da 
empresa vs 
obrigatoriedade de 
controles; 
 
Habilidades 
necessárias vs 
execução da atividade 

Como a empresa é 
classificada como ME, 
então alguns controles 
são obrigatórios.  
 
Como o empreendedor 
não tem as habilidades 
necessárias para 
controlar finanças e 
contabilidade, então 
deixa a cargo de um 
contador. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto ao planejamento futuro, mais específicamente quanto às possíveis 

alterações em relação a público alvo, nota-se o dilema entre nichos de mercado pouco 

explorados e as oportunidades que podem haver. 

Quadro 55: Configuração do valor: planejamento futuro (clientes focais) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Estou sempre colhendo feedback deles, os feedbacks, porque 
essa é a única maneira de eu saber o que é que está dando 
certo, o que é que está gostoso, o que é que não está. (...) eu 
acho que muita coisa tem que ser melhorada, melhor 
estruturada. Então é um nicho bastante interessante também 
assim, que eu tenho... eu comecei a elaborar algumas coisas 
dentro dos produtos sem glúten, os meus produtos já não 
contém lactose. Mas a minha intenção é, por exemplo assim, 
partir um pouquinho, fazer alguns experimentos de produtos 
sem leite também. Para trabalhar um pouco mais nichado, 
sabe?  

Nichos de mercado 
pouco explorados vs 
oportunidade 

Como o nicho de 
produtos com restrição 
de componentes ainda 
é pouco explorado, 
então pretende-se 
trabalhar nesta 
oportunidade 
futuramente. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Ainda no que diz respeito ao planejamento futuro, mas com foco em mudanças 

nas atividades e produção e distribuição/entrega, nota-se o dilema entre trabalhar com 

pronta entrega e distribuir via aplicativos de delivery e consequentes alterações no 

processo produtivo. 

Quadro 56: Configuração do valor: planejamento futuro (distribuição e produção) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

A minha intenção é em breve começar a fazer alguns testes, 
algumas validações assim, tentar introduzir um aplicativo 
de delivery que possa ser um novo canal, um outro meio 
além do WhatsApp, entendeu? Fazer esse aplicativo com 
que eu consiga desenvolver campanhas, para que as pessoas 
tenham um acesso maior dentro desse aplicativo. O problema 
do iFood é que ele não autoriza que a comida seja 
congelada. Então eu quero tentar pegar um outro público, 
que é aquela galera que come no trabalho, come marmita no 
trabalho. Só que eu não quero... daí eu quero trabalhar em 
cima do iFood. Dentro do iFood é um público que não é meu. 
Se eu for mudar um equipamento de marmita, eu já teria que 
mudar o processo e não seria pouco. Eu abriria o meu 
saquinho de produto congelado, eu iria descongelar, colocaria 
na opção regenerar, ia dar aquela estufada, ia ficar mais 
bonito. Colocaria na marmita, o motoboy e o cliente. Mas isso 
tudo, se eu fizesse isso, já vai mexe no meu processo de 
produção, já vai mexer bastante. 

Trabalhar com 
pronta entrega via 
aplicativos vs 
alterações no 
processo produtivo 

Como deseja 
futuramente operar 
com pronta entrega via 
aplicativos de delivery, 
então o processo 
produto (dentre outros) 
precisará ser 
modificado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

d) Empresa D: doces finos 

Assim como nas demais empresas entrevistadas a origem do negócio está 

marcada pelo dilema entre a manutenção da carreira atual do empreendedor e alguma 

ruptura nesta carreira anterior. Na empresa D a origem do negócio também enfrentou 

este dilema, sendo a ruptura a crise econômica brasileira e a necessidade de um “plano 

B”.  

Quadro 57: Criação de valor: origem do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Bom, eu sou arquiteta, eu me formei em 2005 alguns 
anos atrás. E eu estava com um escritório já há um ano, 
com uma amiga. E quando eu abri o meu escritório, o 
Brasil estava começando aquela crise terrível, eu já tinha 
um ano de escritório. E eu percebi que eu precisava de 
um plano B, não é? Precisava pagar as minhas 
contas. (...) Mas até então eu não tinha pensando em 
largar a arquitetura. Passado mais ou menos 1 ano e 
meio de Petit, eu percebi que aquilo tinha tomado conta 

Crise econômica vs 
manutenção da 
carreira;  
 
Se manter na 
arquitetura vs 
iniciar novo 
negócio; 

Se o cenário 
econômico não estava 
favorável para o 
negócio anterior, 
então foi necessário 
pensar em um plano 
B;  
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absurda, muito maior do que a arquitetura na minha 
vida. E aí eu estava totalmente envolvida com a Petit 
Formiga e não mais com a F2, que era o meu escritório. 
Isso depois de 1 ano e meio de Petit. E aí eu realmente 
largueia a arquitetura e de 1 ano e meio para cá. 

Se o novo negócio 
tomou uma proporção 
maior do que o 
anterior, então foi 
necessário se dedicar 
somente a ele. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que diz respeito à origem do negócio da empresa D, notam-se os 

dilemas  entre a ausência de planejamento e o surgimento da empresa e entre a escolha 

do negócio e a aptidão da empreendedora, bem como a identificação de algo que 

desperte sua paixão. 

Quadro 58: Criação de valor: escolha do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então na verdade, eu resgatei coisas que eu sabia fazer na 
minha adolescência, porque eu vendia esses doces na escola. 
E outras eu fui pesquisando na internet, fui criando. E eu 
comecei com a palha italiana. E comecei sem querer mesmo 
(...) quando eu vi eu já estava num negócio assim. Foi muito 
sem querer, foi crescendo sem eu perceber. Não foi uma 
coisa que eu falei assim, “eu vou abrir uma doceria, eu vou 
abrir um negócio”, entendeu? Foi sem querer mesmo. (...) É 
muito louco, porque assim, é o que eu te falo, eu ainda não 
ganho o que eu queria, não é? Mas realmente, eu depois de 
tantos anos – porque eu já tenho 37 anos – depois de 
arquitetura, depois de tantas coisas que eu fiz, eu percebi isso. 
Então, realmente eu acho que quando você é 
empreendedor, se você não for completamente 
apaixonado pelo que você faz, esquece, você não vai passar 
do primeiro ano. Você vai desistir. Então isso já é um 
começo, você descobrir que você ama aquilo, para você ir 
até o fim. 

Planejamento do 
negócio vs acaso;  
 
Negócio totalmente 
novo vs resgatar 
experiências 
passadas.  
 
Paixão do 
empreendedor vs 
sucesso do negóco. 

Como precisava de um 
plano B, então 
resgatou o que fazia na 
adolescência e 
resolveu vender alguns 
doces. Como o 
resultado se mostrou 
positivo, então 
percebeu que aquilo 
havio virado um 
negócio. Se o 
empreendedor é 
apaixonado pelo que 
faz, então a chance de 
o negócio dar certo e 
haver sucesso é maior. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda no que tange à criação do valor, a definição dos clientes focais da empresa 

D evidencia um dilema entre a manutenção do foco em clientes que compram para 

consumo próprio ou a mudança de foco para clientes que buscam os produtos para festas 

ou como lembrancinhas e brindes. 

Quadro 59: Criação de valor: identificação dos clientes focais 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

No primeiro ano até um ano e meio, dois anos, eu 
vendia pra quem estava "ah, estou com vontade de 
comer uma caixa de brigadeiro", “ah, tá bom”. “Ah, 
estou com vontade de comer um brownie”. Hoje não, 

Vendas mais 
focadas para 
consumo final vs 
vendas com foco em 

Como no começo as 
vendas estavam mais 
concentradas para 
consumidores finais, 
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hoje eu vendo para festas (...)  Eu comecei a fazer 
muito batizado, bem-nascido, docinho para 
maternidade, vai.  (...) Era primeiro aquelas 
pequenas vendas, depois foi aumentando e esse ano 
como eu te falei, eu vendi para muita mãe, coisas de 
batizado, não sei o quê.  

festas e 
lembrancinhas. 

então focava-se nisso. 
Hoje, com o 
crescimento do 
negócio, as vendas 
estão mais focadas em 
festas e 
lembrancinhas, então 
este se tornou o 
principal seguimento. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que tange à definição da proposta de valor, fica evidenciado que o grande 

diferencial da empresa D, além da qualidade dos produtos está no atendimento. Logo, 

notam-se na empresa D os dilemas entre atendimento de qualidade e diferenciação da 

empresa frente aos concorrentes (vantagem competitiva), entre a qualidade e beleza dos 

produtos e entre a qualidades dos produtos e a paixão da empreendedora pelo que ela 

faz.  

Quadro 60: Criação de valor: definição da proposta de valor 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então, eu tenho certeza que o que me diferencia, é a 
forma com que eu atendo e falo com as pessoas, não 
é? Exatamente, porque a raiz de tudo isso é o amor 
pelo que eu faço. E é o que eu te falei agora a pouco, se 
não for verdadeiro, eu não vou vender, eu não vou fazer. 
Se eu achar ruim, se eu achar mais ou menos, esquece. 
Eu não entrego, entendeu? Eu nem faço. Então assim, 
eu acho que é a base de tudo, é você amar e acreditar no 
que você faz. Tem que ser verdadeiro. Então eu acho 
que essa é a diferença, porque eu dou o melhor 
atendimento, eu vendo um doce que é bonito, que é 
gostoso. Eu entrego o meu melhor, entendeu? Em 
todos os campos.  

Melhor produto 
(qualidade, beleza) 
vs paixão pelo 
negócio;  
 
Atendimento de 
qualidade vs 
diferenciação. 

Se quer entregar um 
produto de qualidade 
e visualmente bonito, 
então é necessário que 
se dê o melhor e, 
então, é necessário 
amar o que se faz.  
 
Se a empresa tem o 
melhor atendimento 
ao cliente, então isto a 
diferencia das demais. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já no que diz respeito à definição de portfólio, nota-se o dilema entre a 

padronização e a personalização dos produtos, assim como entre apresentações mais 

simples e básicas e apresentações mais sofisticadas. A personalização e as apresentações 

mais sofisticadas foram surgindo como ampliação de portfólio à medida em que o 

negócio foi crescendo e o foco se alterando mais para vendas para festas e eventos do 

que para vendas para consumo próprio. 
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Quadro 61: Criação e configuração de valor: definição de portfólio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Eu comecei com a palha italiana, o pão de mel e 
depois eu fiz o brownie. E aí hoje é muita 
((enfatizou)) coisa assim, eu acho que nem eu 
vou lembrar te falar quantos produtos eu tenho. 
Mas aí eu fui ampliando, comecei a fazer picolé, 
sorvete, bolo, vários tipos de brownie com milhões 
de recheios, coberturas. E aí fui ampliando, outros 
tipos de pães de mel, e aí fui abrindo o leque cada 
vez mais. Pirulito, tudo ((riso)) (...)  Eu não faço 
mais só aquele brownie dentro de uma marmita, 
que foi quando eu comei, o brownie e a palha 
italiana, hoje são outras coisas. É a mesma receita, 
só que mais sofisticada, com coisas mais 
personalizadas. E aí foi chamando mais isso para 
festa. (...) É dia da secretária? Vamos fazer. É 
carnaval? Eu fiz também esse ano, vários docinhos 
coloridos. Então assim, essas coisas temáticas que 
a gente tem muito no Brasil, e também puxa de 
culturas de outros lugares, não é? E aí isso, essa 
coisa de personalizar, foi puxando para esse 
caminho das festas infantis, não é?  

Padronização de 
produtos vs 
personalização de 
produtos.  
 
Opções mais comuns 
vs mais sofisticadas.  

Como no início não 
sabia como seria, então 
começou com apenas 
alguns produtos 
padronizados e com 
apresentações mais 
básicas. Contudo, com o 
crescimento do negócio, 
então foi ampliado o 
portfólio, inclusive com 
opções personalizadas e 
mais sofisticadas;  

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda relacionado à definição de portfólio, a empresa D busca sempre testar as 

receitas para assegurar a qualidade antes de introduzí-las em seu portfólio, ou antes de 

mudar a receita de algum produto que já é vendido. Nota-se, portanto, o dilema entre a 

qualidade dos produtos e os testes iniciais. Ademais, nota-se o dilema entre sabor dos 

produtos e estética. 

Quadro 62: Configuração de valor: testes de receitas 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então,Todos os picolés que eu tenho eu fui testando, 
este está mais cremoso, porque tem creme de leite. 
Assim, a cozinha é química, não é? ((riso)) Então eu 
fui testando. O picolé de chocolate, por exemplo, é o 
mesmo chocolate que eu fazia na escola, só que eu faço 
ele num ponto mais duro, porque eu sei que ele vai... não 
vai ter problema de derreter. E os demais são receitas 
mesmo que eu tinha, mas a maioria dos novos, tipo, 
brigadeiro belga, brigadeiro de nozes, essas coisas eu 
fui pegando na internet e testando. (...) Recentemente 
– vou dar um exemplo – eu fiz uma festa de aniversário 
de um menino de 7 anos. E essa receita de cupcake era 
nova, eu pesquisei na internet e falei, “tem cara de ser 
bem boa”, porque lembrava muito um bolo de chocolate 
que a minha mãe fazia. Testei, maravilhosa, só que eu 
tinha comprado uma forminha ruim, de uma 
qualidade ruim, uma forma mole dessas de cupcake. 

Testar produtos vs 
qualidade;  
 
Sabor vs estética 

Se quer introduzir ou 
melhorar um produto, 
então deve-se testá-lo 
para assegurar 
qualidade.  
 
Se um produto ficou 
gostoso, porém 
estéticamente deixou 
a desejar, então não 
deve-se vende-lo. 
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Ou seja, eles ficaram horríveis, deliciosos, mas muito 
feios. Então dá-lhe distribuir para a minha família, para 
os meus amigos comerem ((acha graça)) mas eu não 
podia vender. Mas eu sempre faço isso, sempre testo 
sim. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à percepção da viabilidade do negócio, nota-se um dilema com relação 

ao aumento e ocorrência das vendas. O negócio foi percebido como rentável e realmente 

viável quando as vendas se mostraram constantes e cada vez maiores. 

Quadro 63: Criação, configuração e apropriação de valor: percepção da 

viabilidade/rentabilidade do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Então, é exatamente depois desse tempo, mais ou 
menos de 1 ano e meio, eu comecei a perceber 
uma crescente. Mas esse ano de 2018, é que eu 
senti que eu cresci mais. Não só na evolução dos 
meus doces, da estética, não é? (...) Então depois 
desse tempo eu percebi que era rentável. Claro 
que eu ainda não ganho o que eu ganhava na 
arquitetura, mas esse ano eu senti uma crescente 
muito grande. E eu percebi que assim, eu já vendo 
tanto... no primeiro ano até um ano e meio, dois 
anos, eu vendia pra quem estava "ah, estou com 
vontade de comer uma caixa de brigadeiro", “ah, tá 
bom”. “Ah, estou com vontade de comer um 
brownie”. Hoje não, hoje eu vendo para festas. 
Claro que eu tenho situações de pessoas que 
querem dar um presente, dias dos professores, sei 
lá, o ano inteiro eu vendo.  

Vendas esporádicas ou 
sazonais vs vendas 
contantes;  
 
Aumento do número 
de vendas vs 
viabilidade e 
rentabilidade do 
negócio. 

Conforme a demanda 
pelos produtos 
aumentou, então o 
negócio se mostrou 
viável;  
 
Como as vendas 
começaram a ocorrer 
durante o ano inteiro e 
não esporadicamente ou 
de forma sazonal, então 
foi percebida a 
viabilidade do negócio. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto ao tema de investimento inicial, assim como as demais empresas 

entrevistadas, a empresa D não teve investimento de fora ou aportou um investimento 

próprio no início. Conforme o crescimento da empresa foi ocorrendo, os investimentos 

foram sendo feitos. Evidencia-se, portanto, o dilema entre investimento e crescimento 

mais gradativo. 
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Quadro 64: Configuração do valor: investimento inicial (recursos) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Quando eu comecei eram as coisas que eu tinha 
em casa, ((riso)) não é? Mas aí, logo no começo, 
nos primeiros meses eu fui vendo que não dava. 
Então aí fui comprando, por exemplo, eu 
comecei com as marmitinhas, então foi a 
primeira coisa que eu comprei, foram as 
marmitinhas, para poder colocar a palha 
italiana. Aí de aparelhagem aqui em casa, eu 
comprei um forno elétrico, comprei uma 
batedeira nova, que mais? Muita coisa de 
utensílio assim, aquela pazinha que a gente usa. 
Assim, a maioria de utensílios domésticos. Fuê, 
não é? Que é inclusive o símbolo da Petit, que é 
aquele batedor de ovos. E aí foi, milhões de 
fôrmas, fôrma acho que é o que eu mais tenho 
assim, dessas de fazer chocolate temático e tal. 
Isso esse ano eu comecei a comprar muito, da 
páscoa para cá. Mas eu não tive um capital inicial 
assim, eu não tive um investimento assim, “ah, 
vou começar”. Porque não teve um 
planejamento, não é? Então assim, “ah, vou pegar 
10 mil reais e vou comprar fôrma... ”. Porque eu 
nem sabia ainda o que eu estava fazendo, então 
eu fui aprendendo à medida em que eu fui 
fazendo mesmo e quebrando a minha cara 
várias vezes. 

Investimento vs 
crescimento 
sustentável (equilíbrio 
financeiro) 

Como o negócio 
começou sem muito 
planejamento e 
expectativas, então não 
houve investimento 
inicial.  
 
Como foi tomando 
forma e a demanda foi 
aumentando, alguns 
investimentos 
gradativos em 
utensílios, 
principalmente, foram 
necessários. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quanto à divisão de tarefas e recursos (mão de obra) para produção, nota-se o 

dilema entre demandas maiores (esporádicas) e necessidade de suporte com mão de obra 

extra (também temporária), além do dilema entre utilização de recursos mais 

tecnológicos ou de produção manual. 

Quadro 65: Configuração do valor: divisão de tarefas na produção (recursos/mão de obra) 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados ocultos) 

SILOGISMOS 

Então eu comecei sozinha, continuo no dia a dia 
sozinha. E quando eu tenho situações que 
demandam mais coisas, aí eu tenho uma pessoa que 
me ajuda, que é a Sandra, que inclusive mora aqui no 
meu prédio. Ela fez curso no Sebrae, não sei o quê, 
trabalhou com isso muito tempo e me ajuda quando 
precisa. Mas assim, é só em casos bem extremos 
mesmo, no dia a dia sou eu sozinha sempre ((acha 
graça)). Ela me ajuda basicamente... todas as vezes que 
ela veio, ela veio para me ajudar a enrolar 
brigadeiro, por incrível que pareça, porque é a 
única coisa que eu não gosto de fazer. Enrolar o 
brigadeiro eu não gosto, eu faço tudo, passo no 
granulado, abro a caixa, monto a caixa. Mas enrolar não 
é comigo. Então normalmente quando as pessoas 

Maior demanda vs 
necessidade de recurso (mão 
de obra).  
 
Uso de 
equipamentos/tecnologia vs 
produção manual; 

Se existe uma 
demanda maior em 
algum período, então 
é necessária mais mão 
de obra para 
conseguir atender 
(temporário);  
 
Como não há 
necessidade de 
utilizar equipamentos 
como batedeira para 
todas as receitas, 
logo, a maior parte 
das tarefas é 
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pedem brigadeiro enroladinho, que é o tradicional, 
pedem uns 100, nunca é uma quantidade pouca. Então 
nesses momentos ela me ajuda. Mas assim, se precisar 
abrir forminha, não sei o quê, isso ela também faz. 
(...) Olha, por incrível que pareça a maioria das coisas 
que eu faço são na mão mesmo. Eu uso batedeira para 
fazer só o brownie fit e para fazer a mousse de 
chocolate. E quando eu faço sorvetes, eu também uso a 
batedeira e o liquidificar, mas os sorvetes eu faço mais 
assim, no verão mesmo. Mas no dia a dia, o que eu uso 
mais é o fuê, que é aquele batedor de ovos. 

executada 
manualmente. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda em relação à produção, percebe-se outro dilema entre planejamento 

antecipado do que será produzido e organização da sequência de trabalho e a eficiência 

na produção. 

Quadro 66: Configuração do valor: definição de produção 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então assim, antes de qualquer coisa, acho que como 
qualquer cozinheiro, confeiteiro, sei lá, qualquer pessoa 
que está na cozinha, é você olhar para ver se tem todos 
os ingredientes, não é? Eu separo tudo, deixo tudo já 
medido e tal, bem separadinho. E começo. De 
preferência sozinha. Ah, não tem muito segredo, eu 
separo tudo, faço. Assim, normalmente no dia 
anterior eu já escrevo tudo que eu tenho que fazer no 
dia seguinte, para eu não me atrapalhar. E anoto no 
começo da semana, anoto todos os pedidos da 
semana, se eu já souber. E aí vou seguindo aquilo, 
entendeu? Como uma lista mesmo de sequência de 
trabalho, para não perder muito tempo, já que eu sou 
sozinha. 

Planejamento e 
organização vs 
eficiência;  

Se há planejamento 
anterior de tudo que 
precisa ser produzido 
e da sequência de 
trabalho necessária, 
então a eficiência é 
maior na produção;  
 
Se há preparação 
prévia, organização e 
separação dos 
ingredientes, então há 
mais eficiência na 
produção. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda na parte de produção, nota-se na empresa D um dilema entre produzir 

conforme pedido (make to order) e a produção para formar estoque (make to stock). A 

empresa aprendeu com o tempo – e com as perdas – que a produção conforme pedido 

seria o modelo ideal. Mais ainda, entendeu que para alguns produtos precisaria 

estabelecer uma quantidade mínima de compra para que não tivesse perdas. 
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Quadro 67: Configuração do valor: aprendizados sobre estratégia de produção e quantidade 

mínima por pedido 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Só que esse tipo de brigadeiro ele açucara em alguns 
dias, não é? Então essa foi uma das coisas que eu 
quebrei a minha cara, assim, de cara. Eu já percebi, eu 
falei, “espera aí, calma. Eu perdendo muito material, 
porque eu fazia, colocava nas marmitas, aí o pessoal 
pedia, mas às vezes pedia dali a dois dias, mas eu ainda 
tinha. Então assim, aí jogava fora ou deixava para comer 
na minha casa, ou eu comia, sabe assim? Eu faço isso 
até hoje, vou produzindo conforme chega o pedido. 
Só que nesse começo tinha dias começou a pedir uma 
galera. E aí eu fiquei meio em pânico ((acha graça)) 
(...) Davam sempre quatro marmitas uma receita, não é? 
Então, se alguém me pedisse três, entendeu? Aí eu fui 
entendendo com o tempo que eu tinha que falar 
assim, “olha, se você quiser a palha italiana, tem que 
ser no mínimo quatro”, entendeu? Então assim, essas 
quebradas de cara, era uma coisa meio básica, mas 
eu não sabia, então ((acha graça)) eu fui aprendendo ali. 
Então essas pequenas coisas que parece meio óbvio, 
eu também tive muito prejuízo com pão de mel, porque 
eu fazia uma receita que davam, sei lá, 35 e eu vendia 
10. Aí tudo bem, ele tem uma duração boa, mas eu sou 
muito criteriosa assim, eu gosto de fazer no dia ou pelo 
menos um dia antes. Então eu vendia uma parte, mas 
sempre ficava na minha casa, alguém comia, sabe? Aí 
eu falava, “não, espera aí, isso aqui é um negócio, isso 
aqui... ”, quer dizer, “está virando um negócio, isso aqui 
não é a comida de casa”. Então eu fui assim, a duras 
penas percebendo isso ((acha graça)). 

Make to order vs 
make to stock; 
 
Perdas e prejuízo vs 
mudança de 
processo. 

Como tinha medo no 
início de não dar 
conta da produção, 
então produzia para 
gerar estoque. 
Contudo, como se 
tratavam de itens com 
curta durabilidade, 
então teve perda de 
produto;  
 
Como percebeu que 
estava perdendo 
produto e tendo 
prejuízo, então 
alterou o processo 
estabalecendo a 
quantidade mínima 
por pedido. 

Fonte: elaborado pela autora. 

No que diz respeito ao atendimento ao cliente, nota-se, assim como nas demais 

empresas entrevistada, um dilema entre um atendimento mais padronizado e um 

atendimento mais personalizado. Ademais, nota-se o dilema entre vantagem 

competitiva (diferenciação) e a qualidade do atendimento ao cliente. 

Quadro 68: Configuração do valor: definição de atendimento ao cliente 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Então, como você já sabe, eu sou tudo na empresa 
((riso)) Basicamente assim, se a pessoa me achar pela 
internet, e ela vai me chamar ou no inbox ou no 
WhatsApp, eu vou esclarecer tudo que ela me 
perguntar. Então, “quantos vêm? Quanto custa? 
Como é que eu faço para pagar?”. Normalmente eu 
tenho tudo salvo aqui, número de conta, não sei o quê. 
Só que como são vários produtos, então essas coisas 

Qualidade do 
atendimento vs 
diferencial;  
 
Informações 
padronizadas vs 
informações 
personalizadas. 

Como algumas 
dúvidas dos clientes 
são frequentes, então 
foram estabelecidas 
algumas respostas 
padrão. Contudo, 
como á também 
dúvidas e 
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de preço e tal, eu não deixo em bloquinho pronto 
não. A não ser que seja, por exemplo, esse do 
halloween, que ontem eu postei e todo mundo me 
pedindo. Então eu já fiz um bloco escrito, e eu vou 
mandando para todo mundo igual, entendeu? Então, eu 
tenho certeza que o que me diferencia, é a forma com 
que eu atendo e falo com as pessoas, não é? 
Exatamente, porque a raiz de tudo isso é o amor pelo 
que eu faço.  

questionamentos não 
frequentes, então o 
atendimento precisa 
ser personalizado.  
 
Se tenho um bom 
atendimento ao 
cliente, então me 
diferencio da 
concorrência. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Quando se olha para a questão de divulgação e publicidade, notam-se na 

empresa D dilemas entre o tipo de publicidade (nas redes sociais ou boca a boca) e o 

alcance no público, entre a beleza dos produtos e da postagem e da repercussão e 

engajamento do público, e entre o horário das postagens nas redes sociais e o impacto e 

repercussão no público. 

Quadro 69: Configuração do valor: definição dos meios de divulgação e publicidade 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Hoje já não, hoje em dia foi no boca a boca mesmo 
(...)  na internet, por exemplo, é pela hashtag, que eu 
acho muito importante, eu tenho colocar o máximo 
que cabe lá. Mas a maioria... assim, a internet tem 
uma força muito grande e eu tenho esse retorno. 
Mas, o boca a boca ainda é muito... acho que é o 
princípio de tudo. Eu vou dar um exemplo: hoje, eu 
atendi três pessoas que eu não conheço pelo WhatsApp 
– elas me chamam aqui ou às vezes pelo inbox do 
Instagram – que comeram um brownie numa festa e 
gostaram e vão ter uma festa no domingo, as três. E 
não deixa de ser um boca a boca, elas estavam na 
festa, elas comeram, gostaram. (...) Agora, o que eu 
uso é o Instagram basicamente. Paguei poucas vezes 
no Instagram, porque eu acho que eu tenho uma 
resposta boa. Eu percebo que as pessoas vão muito 
pelo que é belo, o que for de mais bonito, pode ser 
qualquer hora, vai ter curtida. As coisas mais básicas 
vão ter aquela curtida básica normal de 50, 60, 80, que 
tem todo dia. (...) E normalmente eu posto meio dia, 
que eu sei que é a hora de comida, de doce, que todo 
mundo vai amar, vai achar o máximo. E se não der 
tempo, eu posto às 09:00, que eu sei que é um horário 
bom também. Mas eu prefiro sempre ao meio dia, que 
é a hora que todo mundo pira.  

Tipo de divulgação 
vs alcance e 
resultado no 
público;  
 
Produtos e 
postagens 
visualmente bonitas 
vs repercussão e 
engajamento do 
público nas redes 
sociais;  
 
Horário da 
postagem na rede 
social vs 
repercussão. 

Como ambas as 
formas de divulgação 
funcionam, logo, 
mantem-se tanto a 
publicidade pela 
internet (redes 
sociais) como a 
estimulação da 
divulgação pelo boca 
a boca. Contudo, para 
o público com foco 
em festas e eventos a 
publicidade no "boca 
a boca" é mais 
interessante. Logo, 
dá-se mais 
importância a ela.  
 
Se os produtos, as 
fotos e as postagens 
são bonitas, então a 
repercussão nas redes 
sociais será maior.  
 
Como se trata de um 
negócio do ramo de 
alimentação, se as 
postagens são feitas 
próximo ao meio dia, 
então a repercussão 
será maior;  

Fonte: elaborado pela autora. 
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A definição da forma de entrega dos pedidos também explicita dilemas. Nota-se 

que há um dilema entre os erros e aprendizados ocorridos no início do negócio e as 

mudanças feitas na operação de entrega. Ademais, nota-se outro dilema entre a forma 

de entrega do pedido e o custo do frete, já que nem todo cliente está disposto a pagar 

um adicional de taxa de entrega. 

Quadro 70: Configuração do valor: definição da forma de entrega dos pedidos 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Que era um motoboy, mas assim, fez tudo errado, 
quebrou vários... ah, esse é exemplo clássico que 
coisas que eu aprendi apanhando também. Os 
motoboys levavam para mim, só que motoboy não tem 
cuidado com nada (...) E aí eu falei, “nunca mais”. 
Entendeu? Então foi outra coisa também que eu não faço 
mais, motoboy eu não faço. Então ou é o cara da bike, 
que foi o que levou para você. Ou é o Jair a maioria 
das vezes, que ele leva de carro, como se fosse um 
passageiro do lado dele, ele leva o produto, entendeu? 
Quando ele não pode ou quando a pessoa não quer, 
porque claro, tem que pagar um pouco a mais e nem 
todo mundo quer e fala, “ah, mas com isso aí eu 
comprava mais uma caixa”, “não, realmente. Então 
pode vir aqui retirar”. Aí a pessoa vem, combina um 
horário comigo. E ela passa aqui em casa e eu desço com 
a sacolinha. Entendeu? Mas cada vez mais as pessoas 
têm pedido para entregar, mesmo que seja 10, 15 
reais a mais, porque hoje em dia ninguém tem tempo, 
então acaba que o Jair leva tudo para mim.  

Erros e 
aprendizados vs 
mudanças na 
operação;  
 
Custo frete vs forma 
de entrega;  

Como os motoboys 
estava estragando os 
produtos durante o 
transporte, então 
optou-se por não mais 
usá-los; 
 
Como o custo de frete 
como adicional não é 
algo que todos 
aceitam, então 
também é possível a 
retirada do pedido 
pelo cliente. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já no que tange à gestão de estoque e de compras, notam-se os dilemas entre os 

erros e aprendizados iniciais e as alterações na operação, entre volume das compras e 

preço, entre comprar insumos de forma programada e fazer a gestão do estoque “no 

olho”, e entre o custo do transporte para chegada até os locais de compra dos insumos e 

o volume adquirido (diluição dos custos). 

Quadro 71: Configuração do valor: definição de gestão de estoque e compras 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Uma coisa muito simples, numa loja que é caríssima 
inclusive, em Santos, mas ((acha graça)) eu não sabia, 
então foi meio que inexperiência. Aí depois eu 
comecei, pelo volume eu falei assim, “bom, vai ser 
impossível eu comprar aqui nessa loja, porque é 
preço de quem compra 5, e não preço de quem 
compra ((acha graça)) sei lá, 400, 1000, entendeu? 

Erros e 
aprendizados inicias 
vs mudanças na 
operação;  
 
Volume vs preço;  
 

Como no início não 
havia muito 
planejamento e a 
demanda era menor, 
então parte das 
compras foram feitas 
em lojas muito caras. 
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Mas isso levou um tempo até eu perceber, não é? (...) 
Então, não tem uma dia fixo, porque eu nunca vendo 
a mesma quantidade sempre. Então, por exemplo, na 
páscoa e no final do ano, natal e ano novo, eu já sei que 
eu tenho que comprar não sei quantos quilos de tal 
chocolate. Assim, isso é mais programado, porque eu 
sei que é um negócio que vai pegar fogo e se eu não 
comprar de uma vez depois eu estou ferrada. Nos 
demais meses, que são mais comuns – vamos dizer 
assim – tipo agora, eu tenho halloween, estou lotada de 
coisa para fazer, mas sempre... quando eu vejo que já 
está para acabar (...) pego o VLT, não é? Porque eu 
compro todo o material em São Vicente que é mais 
barato. Então eu pego o VLT – que a gente tem essa 
facilidade agora aqui – compro tudo e levo uma 
mala, não é? Aí eu volto com a malinha e com uma 
mochilinha e trago o máximo de coisa que eu puder 
carregar ((risos)) Até para poder diluir esse dinheiro 
do transporte nos materiais. Mas não tem um dia fixo 
não, depende sempre da demanda mesmo. 

Compras fixas 
programadas vs 
"olhômetro";  
 
Custo transporte vs 
volume de compra 
de insumos; 

Como houve 
incremento do 
volume, então foi 
necessário procurar 
um fornecedor mais 
barato;  
 
Como nunca há uma 
mesma quantidade de 
venda ou de pedidos, 
então a gestão do 
estoque é feita no 
"olhômetro";  
 
Como precisa pegar 
transporte público 
para se locomover 
para outra cidade para 
efetuar a compra de 
insumos, então tenta 
trazer o máximo de 
insumos possível para 
diluir os custos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Assim como nas demais empresas entrevistadas, no que tange à gestão e controle 

financeiro e contábil, a empresa D também tem um dilema entre disponibilidade de 

tempo (recurso) e a execução da gestão. 

Quadro 72: Configuração do valor: definição de gestão financeira e contábil 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SLOGISMOS 

E aí eu vou anotando, vou tendo controle do que 
eu vendi naquela semana, o quanto eu gastei. 
Assim, isso eu preciso melhorar muito também. 
Às vezes eu não tenho certeza, eu não tenho 
tempo. Não é que eu não tenho certeza, eu sei 
quanto custa cada receita, mas às vezes eu não 
tenho tempo de botar isso no papel. Isso também é 
uma coisa que me apavora um pouco. Eu tenho 
noção, mas às vezes não tão precisamente. Eu sei 
que vai, sei lá, eu vendi x, “40 por cento disso, 35 
por cento disso é o meu custo”, entendeu? É o 
quanto eu gastei. 

Falta de tempo 
(recurso) vs 
execução e 
qualidade dos 
controles 
financeiros e de 
contabilidade 

Como não há tempo 
(recurso) suficiente, então o 
controle 
financeiros/contábil não é 
bem executado. 

Fonte: elaborado pela autora. 

A respeito de planejamento futuro, a empresa D encontra o dilema entre seguir 

com ações individuais ou buscar parceria complementar para focar em um mercado 

idealizado, em especial por conta do mercado em que deseja dar mais foco no futuro, 

que é o das festas infantis. Quanto a este ponto, nota-se o dilema entre a escolha do foco 

do negócio e a rentabilidade que o mercado pode proporcionar. Ademais, percebe-se o 



109 
 

dilema entre o crescimento do negócio e a necessidade de melhorar a estrutura, seja com 

uma cozinha fora de casa e específica para o negócio, seja com a compra de novos 

equipamentos. Ou seja, nota-se a necessidade de investimentos. 

Quadro 73: Configuração do valor: planejamento futuro do negócio 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Quando você fala de futuro, assim, uma coisa que eu 
penso muito e a gente já está fazendo, eu e uma amiga. 
Ela também é da área de arquitetura, a gente se 
conhece e tudo. E a gente está entrando num novo 
negócio de festas infantis. Por quê? É um nicho 
totalmente a ver com o que eu faço, com o tempo eu 
fui percebendo isso também. Era primeiro aquelas 
pequenas vendas, depois foi aumentando e esse ano 
como eu te fale, eu vendi para muita mãe, coisas de 
batizado, não sei o quê. Então, é um campo que me 
encanta assim, que eu acho muito legal. E que é mega 
rentável, porque ninguém economiza com crianças, 
não é? (...) Já pensei muitas vezes em sair de casa, mas 
você sabe como é difícil, não é? O quanto que a gente 
tem de imposto, nã-nã-nã. Assim, são degraus que 
você vai subindo, subindo. Não é uma coisa assim, 
da noite para o dia. Eu só tenho vontade que tenha 
um volume maior. E para fazer as festas, eu preciso 
ter uma cozinha maior e não a cozinha da minha 
casa. E se esses equipamentos, tipo, um outro forno 
maior, melhor, geladeiras, freezers.  

Ações individuais vs 
parcerias 
complementares; 
 
Crescimento do 
negócio vs melhoria 
de estrutura. 
 
Rentabilidade vs foco 
do futuro.  

Como para festas 
infantis geralmente os 
clientes estão mais 
abertos a gastar, então 
pode ser uma área 
mais rentável a 
explorar;  
 
Como festas infantis 
geralmente requerem 
decoração 
personalizada, então 
idealiza-se uma 
parceria 
complementar.  
 
Como idealiza mais 
volume, então precisa 
de uma cozinha 
específica. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Ainda na temática de planejamento futuro da empresa D, nota-se que o dilema 

entre o crescimento do negócio e a necessidade de investimentos. Consequentemente, 

notam-se os dilemas entre os recursos limitados da empresa e a necessidade de 

investimento externo (via empréstimo, por exemplo) e a necessidade de investimento 

externo e os medos e receios da empreendedora. 

Quadro 74: Configuração do valor: crescimento do negócio e necessidade de investimento 

FRAGMENTOS OPOSIÇÕES 
(significados 
ocultos) 

SILOGISMOS 

Já pensei muitas vezes em sair de casa, mas você sabe 
como é difícil, não é? O quanto que a gente tem de 
imposto, nã-nã-nã. Então assim, muitas vezes eu 
recuei, mas não por falta de vontade de ter um 
negócio, é por medo mesmo, de dar aquela falência 
maravilhosa. (...) Você tem que ter dinheiro também. 
Então assim, eu penso sim e eu preciso, eu acho que são 
duas coisas que já passou da hora de eu fazer, o Sebrae 
e qualquer outro tipo de curso. Se não for o bolo, 
qualquer outra coisa. (...) Eu só tenho vontade que tenha 

Planejamento de 
crescimento futuro 
vs necessidade de 
investimento.  
 
Receio quanto à 
investimentos 
externos vs recursos 
limitados. 

Se o crescimento 
futuro está 
relacionado à 
melhoria de estrutura, 
então investimentos 
serão necessários.  
 
Como os recursos 
financeiros são 
limitados, então um 



110 
 

um volume maior. E para fazer as festas, eu preciso 
ter uma cozinha maior e não a cozinha da minha 
casa. E se esses equipamentos, tipo, um outro forno 
maior, melhor, geladeiras, freezers. Então assim, não 
tem jeito, ou eu vou ter que pedir um empréstimo, 
enfim. (...) a gente até tem uma grana guardada, mas 
eu acho que todo pequeno empreendedor tem medo, 
não é? Ou você ganha aquilo, ou você ganha. Então, eu 
acho que é uma das outras coisas também. O dinheiro, 
o medo de dar errado, que eu acho que é o que segura 
todo mundo. Agora, o que eu preciso daqui para a 
frente é volume, é ter cada vez mais festas para entrar 
dinheiro, para poder fazer tudo isso que eu te falei. 
Agora, quem sabe assim? O empréstimo eu penso, mas 
eu tenho medo, eu não sei se eu teria coragem de 
fazer. Não é que eu não tenha vontade, sabe? (...) Então 
eu acho que isso tem muito a ver também com o 
quanto você sabe usar aquele seu dinheiro, 
entendeu?  

investimento externo 
talvez seja necessário;  
 
Como os recursos 
financeiros são 
limitados, então 
existe certo medo de 
investir. 

Fonte: elaborado pela autora. 

5. Discussão 
Retomando a premissa desta pesquisa de que a configuração do valor, em 

especial em empresas nascentes ou em estágio inicial, prevê uma abordagem estratégica 

dinâmica e emergente, a partir da análise dos dados percebe-se que de fato os dilemas 

do processo de tomada de decisão (evidenciados pela análise de narrativas) e as rupturas 

na execução das atividades de configuração do valor (evidenciadas pela análise com 

base no framework) fazem parte da rotina destas empresas estudadas, demonstrando que 

o entendimento da configuração do valor (implementação de oportunidade), em especial 

quando se trata de empresas nascentes e/ou em estágio inicial, na prática também requer 

uma perspectiva processual e dinâmica, e não linear e categórica.  

Desta maneira, o modelo final desta pesquisa é apresentado na Figura 6. Nele, 

notam-se as principais atividades (envolvendo recursos e tecnologias, clientes e 

parceiros (stakeholders)) no centro do processo contínuo de configuração do valor, o 

qual ocorre em uma constante de contradições (oposições), ações e desfechos das 

oposições (silogismos), de aprendizagens, de modificações e de evolução.  

Adicionalmente ao modelo conceitual proposto na seção 2.4, foram identificadas 

atividades antecedentes às de configuração do valor, i.e., atividades de criação do valor, 

as quais também ocorrem de maneira sistêmica e processual. Estas atividades de criação 

do valor, conforme evidencia a Figura 6, condicionam o processo de configuração do 

valor. Alterações nestas atividades antecedentes culminam, inclusive, em 



111 
 

contradições/rupturas nas atividades de configuração do valor, conforme observado na 

análise de dados e na análise a partir do framework da Teoria da Atividade. 

Figura 6: Processo de configuração do valor em empresas nascentes e/ou em estágio 

inicial do ramo de serviços de alimentação 

Fonte: elaborada pela autora. 

No Quadro 75 são apresentadas as principais atividades identificadas 

(metacategorias) e os principais pontos que emergiram na análise de cada uma delas 

(categorias), além dos principais dilemas (contradições/oposições) no processo de 

tomada de decisão destas empresas que estão configurando o valor. 

Quadro 75: Principais atividades de configuração do valor e principais 

dilemas identificados 

Atividades 
(Metacategorias) 

Categorias Principais dilemas identificados 

Decisão sobre a proposta de 
valor e clientes focais 

Identificação de gap de mercado, 
necessidade a ser suprida e benefícios, 
identificação dos benefícios pelos 
clientes focais, diferenciação, alteração 
de foco no decorrer do tempo, 
necessidade de ensinar o consumidor 

- Qualidade vs preço; 
- Mercado inexistente vs oportunidade; 
- Produto artesanal vs produto 
industrializado.  
- Escolha do nicho vs mercado aquecido; 
- Status vs público alvo. 
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sobre o valor do produto, condicionante 
da configuração do valor 

Decisões sobre portfólio 
(Pequisa, desenvolvimento 
de produtos e testes para 
melhorias) 

Teste de receitas de produtos, escolha de 
produto fixos ou a serem retirados, 
introdução de produtos sazonais e 
temporários, ampliação de portfólio 
com o passar do tempo, necessidade de 
inovação e melhorias contínuas, testes 
para desenvolvimento de novas receitas 
ou para ampliação de portfólio, 
especialização e ampliação de 
conhecimentos 

- Itens fixos vs itens sazonais; 
- Desperdício vs manutenção no portfólio;  
- Padronização de produtos vs 
personalização de produtos;  
- Opções mais comuns vs mais sofisticadas; 
- Sabor vs estética. 

Atendimento ao cliente e 
gestão de pedidos 

Importância das redes sociais, alteração 
de processo dependendo do tipo de 
cliente e da finalidade do produto, 
alteração da ferramenta utilizada 
dependendo do tipo de cliente, controle 
do número de pedidos, qualidade do 
atendimento e abordagem/comunicação 
utilizada com o público 

- Tipo de cliente vs meio de comunicação 
(rede social); 
- Fluxo de atendimento vs tipo de cliente; 
- Tipo de atendimento (padronizado ou 
personalizado) vs tipo de dúvidas; 
- Abordagem amistosa com o cliente vs 
qualidade do atendimento;  
- Contato pós venda vs garantia de 
satisfação e feedbacks para melhorias. 
- Abertura de site para vendas vs controle 
do número máximo de pedidos diário;  
- Recebimento dos pedidos via formulário 
vs controle dos pedidos e gap de 
atendimento. 
- Meio de comunicação com o cliente vs 
timing da venda;  
- Informações padronizadas vs informações 
personalizadas. 

Produção Necessidade de recursos (mão de obra) 
e equipamentos alterando conforme 
aumento da demanda (contratação de 
funcionários efetivos ou temporários), 
divisão de tarefas, melhorias de 
estrutura, adaptação à equipamentos, 
estratégia de produção 

- Recursos vs eficiência;  
- Custo vs eficiência.  
- Melhoria de equipamento vs eficiência;  
- Estrutura enxuta vs alta produtividade;  
- Investir em equipamento vs investir mão 
de obra; 
- Demanda vs necessidade de recurso (mão 
de obra). 
- Organização e programação vs eficiência; 
- Uso de equipamentos/tecnologia vs 
produção manual; 
- Make to order vs make to stock; 

Divulgação Importância das redes sociais, diferentes 
tipos de meios de divulgação com 
impactos diferentes, estratégia de 
abordagem e comunicação com o 
público alvo, importância da qualidade 
das fotos e do planejamento das 
publicações para engajamento do 
público 

- Tipo de público vs tipo e canal de 
publicidade 
- Planejar publicações vs alcance e 
engajamento; 
- Tipo de mídia vs porte da empresa.  
- Impulsionamento de publicidade em redes 
sociais vs mídia espontânea;  
- Tipo de divulgação vs alcance e impacto.  
- Qualidade vs simplicidade. 
- Horário da postagem na rede social vs 
repercussão. 

Compras e gerenciamento 
de estoque 

Base comum e padronização de 
insumos, restrições de espaço físico, 
pesquisa de preço, controle manual e 
“no olho”, sem uso de tecnologia, 
fornecedores padronizados 

- Execução manual (“no olho”) vs execução 
automatizada; 
- Necessidade de estoque  vs demanda. 
- Facilidade gestão do estoque vs 
padronização insumos e fornecedores;  
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- Gestão de estoque e de compras vs espaço 
de armazenagem;  
- Volume vs preço;  
- Custo transporte vs volume de compra de 
insumos; 

Distribuição/entrega Mudanças com contratação de 
funcionários ou estabelecimento de 
parcerias, modalidade de entrega de 
acordo com destino e/ou tamanho do 
pedido ou preferência do cliente, custo 
extra 

- Localidade de entrega vs meio e custo de 
entrega. 
- Tamanho dos pedidos vs meio de entrega. 
- Pulverização e horário de entregas vs 
ineficiência;  
- Trabalhar com pronta entrega via 
aplicativos vs alterações no processo 
produtivo; 

Análise da concorrência Pioneirismo, concorrência neessária 
para criação de consciência de produto, 
diferenciação via qualidade dos 
produtos e do atendimento e pela 
qualidade da comunicação visual 

- Concorrência como algo prejudicial vs 
concorrência como algo benéfico, 
vantajoso. 
- Comunicação visual ruim vs nível de 
profissionalismo; 
- Qualidade (ingredientes, caseiro e 
artesenal) vs preço; 
- Pioneirismo vs alcance da concorrência. 

Gestão financeira e 
contábil 

Dificuldade para as empresas, falta 
recurso (tempo ou mão de obra) para 
executar devidamente, obrigações 
dependendo da classificação da empresa 
(MEI, ME...) 

- Execução manual vs execução 
automatizada; 
- Classificação da empresa vs 
obrigatoriedade de controles; 
- Gerir fluxo de caixa vs falta de recurso 
(tempo); 

Planejamento futuro Crescimento e mudanças condicionados 
à melhoria de estrutura e/ou 
estabelecimento de parcerias, decisões 
sobre investimentos, preocupação com 
cenário econômico do país, cautela e 
receio quanto à investimentos externos 
(empréstimos, por exemplo) e 
preferência por investimentos 
gradativos, porém, que acompanhem o 
crescimento da empresa, por mais que 
seja mais moroso, mapeamento de 
nichos pouco explorados e/ou mais 
rentáveis 

- Investimento de fora vs velocidade do 
crescimento; 
- Necessidade de investimento vs 
insegurança; 
- Estrutura enxuta vs alta produtividade;  
- Investir em equipamento vs investir mão 
de obra; 
- Investimento vs crescimento sustentável 
(equilíbrio financeiro); 
- Ampliação de potfólio vs nível de estoque;  
- Investimentos vs estrutura e mão de obra; 
- Cenário econômico brasileiro 
desfavorável vs investimento e abertura de 
loja;  
- Crescer de forma gradativa e cautelosa vs 
investir de forma mais agressiva;  
- Investimento em estrutura vs crescimento. 
- Nichos de mercado pouco explorados vs 
oportunidade. 
- Ações individuais vs parcerias 
complementares; 
- Crescimento do negócio vs melhoria de 
estrutura. 
- Receio quanto à investimentos externos vs 
recursos limitados. 

Fonte: elaborado pela autora 

Nota-se que a primeira atividade identificada é, na verdade, uma atividade de 

criação do valor. Assim como visto na RSL, mais específicamente pelo grupo de 

configuração do valor na perspectiva de atividades da cadeia de valor com foco em 
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clientes, a escolha do cliente focal bem como a identificação da proposta do valor são 

atividades geralmente condicionantes da configuração do valor (SIMON, 2014). De 

acordo com o autor, a cadeia de valor é definida baseando-se no que o cliente procura, 

i.e., na criação de valor, e não somente na relação atividades-tecnologia e no processo 

produtivo. Sendo assim, faz sentido que esta atividade antecessora seja identificada na 

análise dos dados. 

Para as demais atividades identificadas – atividades de configuração do valor – 

foi aplicada a análise a partir do framework da Teoria da Atividade com o intuito de 

entender como as atividades de configuração do valor se desenvolvem nas empresas 

estudadas de acordo com os grupos identificados na RSL e para entender como as 

rupturas/contradições (i.e., oposições) e as ações (i.e., silogismos) se dão na prática 

destas atividades. 

Como explanado no item 2.4, o framework da Teoria da Atividade proporciona, 

concomitantemente, uma visão integrada dos três aspectos das atividades que são 

abordados na literatura de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor 

(recursos, clientes e parceiros), porém numa perspectiva processual, em que os atores 

ou a comunidade de atores envolvidos no processo de configuração do valor 

implementam a oportunidade a partir de um processo de ação, contradição e resultado. 

Conforme visto no item 2.4, uma das principais proposições desta teoria é que 

as mudanças nos sistemas de atividade são desencadeadas por contradições, i.e., 

desajustes dentro de um dado elemento do sistema de atividades, entre diferentes 

elementos dentro do sistema, ou entre diferentes sistemas de atividade (KUUTTI, 1996), 

indicando uma falta de ajuste ou conexão dentro de elementos, entre eles, entre 

diferentes atividades ou diferentes fases de desenvolvimento de uma mesma atividade.  

A Teoria da Atividade vê as contradições como fontes de desenvolvimento, uma 

vez que atividades reais estão praticamente sempre no processo de resolução de algumas 

dessas contradições. Neste sentido, as contradições/rupturas encontradas nas atividades 

podem ser entendidas como parte das oposições encontradas na análise de narrativas, 

assim como as ações tomadas sobre estas contradições, i.e., o desfecho das contradições, 

podem ser entendidas como os silogismos encontrados na análise de narrativas 

(FELDMAN et al., 2004) que, por sua vez, geralmente culminam em uma alteração na 

atividade, o que reitera a adequação da Teoria da Atividade para esta pesquisa. 
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Neste sentido, a Teoria da Atividade contribui para o entendimento da 

configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor, já que tem como core o aspecto 

de análise de atividades, uma vez que capta o papel dos atores (e da comunidade de 

atores) na execução das atividades e uma vez que captar as contradições do processo 

decisório (resultado esperado, contradições e ações, ou seja, i.e., oposições e 

silogismos), complementando a literatura de configuração do valor na perspectiva da 

cadeia de valor ao propiciar esta perspectiva dinâmica e sistêmica em torno da atividade 

e por propiciar a noção dos dilemas e da evolução por meio de tentativa e erro, 

característica de empresas em geral mas, mais ainda, de empresas nascentes e/ou em 

estágio inicial. 

Do ponto de vista da configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor 

com base em recursos e tecnologias, a literatura se desenvolve primordialmente em 

torno da cadeia de valor tradicional de Porter (1985), denotando uma característica mais 

linear cujo foco está na articulação dos recursos que criam valor para o cliente e para a 

empresa e a maneira como estes elementos interagem.  

Johnson et al. (2008), em uma perspectiva que enfatiza recursos e processos, 

entendem “configuração do valor” como “recursos e processos chave”. Para os autores, 

toda empresa tem pessoas, tecnologias, produtos, instalações, equipamentos e marcas 

necessários para entregar a proposta de valor aos seus clientes-alvo, assim como tem 

processos (treinamento, fabricação, serviço) para alavancar estes recursos. 

Uma das atividades identificadas na análise dos dados para a qual percebe-se o 

foco em recursos é a produção. 

A empresa A começou com as duas empreendedoras, mãe e filha, e a atividade de 

produção, no início da empresa, era realizada somente pelas duas. 

“Só nós duas, a gente fazia tudo, inclusive os potes mesmo. Todas as camadas, os potes 

são compactados um a um, camada por camada. A gente desenvolveu uma ferramenta para 

compactar e aí era a gente mesmo que fazia, inclusive os potes”. (E1) 

No caso da empresa A, duas rupturas na atividade de produção podem ser identificadas, 

as quais fizeram com que o processo fosse alterado. A primeira ruptura diz respeito à 

contratação de uma funcionária para a realização da atividade. 
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“E aí desde 2016 a gente tem uma funcionária, contratada, registrada e aí hoje em dia a 

gente não faz os produtos, a gente não produz mais os produtos.” (E1) 

Ademais, quando há demandas maiores de produção, são chamados funcionários 

temporários. 

“E quando tem uma demanda de um pedido muito grande que ela não dá conta sozinha, 

aí a gente contrata funcionários temporários, para aquele pedido.” (E1) 

Uma outra ruptura que ocorreu na atividade de produção da empresa A foi a introdução 

– e a posterior retirada – de uma mesa vibratória como tecnologia para auxiliar no processo de 

montagem dos potes.   

Aí a gente foi atrás de uma pessoa, desenvolveu tipo um vibrador assim, que é uma 

mesa que vibra, ele tem as divisórias dos potes e aí a ideia era colocar a farinha, 

colocar na mesa e aí vibrar para... porque assim, depois que você coloca a farinha, não 

dá já para compacta ela direto com essa ferramenta que a gente tem de compactar. 

Tem que dar uma batida no pote para a farinha primeiro descer e depois compactar. 

Então a ideia seria eliminar esse processo com a mão, de bater e deixar a mesa 

vibrando e aí descer a farinha e depois compactar. Aí fui, demorou, fomos atrás e etc. 

Fizemos a mesa. Mas a gente não usa ((acha graça)). (E1) 

Houve dificuldade na adaptação dos funcionários para o uso da mesa vibratória, o que 

acarretou em ineficiência, em vez de melhorar a realização da atividade. Desta forma, a 

atividade continuou sendo realizada de forma inteiramente manual. 

E aí hoje em dia também eu já desencanei desse negócio de arranjar máquina para as 

coisas (...) E não adianta, a Rosana também que é a nossa funcionária, ela não se 

acostumou com a mesa de vibrar, tentei de todos os jeitos fazer ela usar, ela não usou 

de jeito nenhum. Quando vieram as pessoas temporárias... não adianta, ninguém quis 

usar o negócio. (E1) 
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Figura 7: Atividade de produção – empresa A 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já a empresa B começou tendo apenas uma pessoa na produção (uma das 

empreendedoras) e, posteriormente, teve como ruptura a agregação da outra empreendedora 

na atividade. Hoje elas se dividem basicamente entre a produção da massa e a decoração. 

“A Mari faz a parte da massa, eu faço a parte do confeito. E aí depois a Mari termina a 

massa, ela me ajuda um pouco no confeito. Então é bem assim, bem dividido.” (E2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeito: funcionária contratada e 
eventuais temporários. 

Artefatos mediadores: potes de 
vidro, ingredientes, adesivos, 
rótulos, mesa vibratória. 

Objeto: produzir os 
potes com mix de 
ingredientes. 

Resultado: atender 
os clientes. 

Divisão do trabalho: a funcionária contratada 
faz toda a parte de produção, mais de 20 
processos, todos eles feitos a mão, por exemplo: 
esterilizar vidros, pesar todas as camadas, 
compactar todos os ingredientes (um por vez), 
lacrar, adicionar rótulo nutricional, amarrar a tag 
com elástico, adesivar a tampa. 

Comunidade: Ana Clara e Claudia, 
a funcionária contratada, eventuais 
funcionários temporários,  os 
clientes, os fornecedores, os 
prestadores de serviços de entrega 
etc. 

Regras: receita atual 
dos mixes de 
ingredientes. 
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Figura 8: Atividade de produção – empresa B 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A empresa C, por sua vez, teve algumas rupturas na atividade de produção. O primeiro 

formato da atividade foi durante o período inicial de teste da empresa, o que durou 

aproximadamente quatro meses. Neste período, quem executava a atividade era o próprio 

empreendedor, Sérgio. 

“Então eu fiz uma espécie de um laboratório, onde na verdade eu fiquei acho que 4 

meses eu fazendo tudo.” (E3) 

A primeira ruptura foi, portanto, a contratação de um funcionário para a execução da 

atividade de produção após o teste de aproximadamente quatro meses e a adequação da cozinha 

aos requerimentos feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

“Então isso durante um bom tempo... hoje eu tenho um funcionário (...) Então, mas 

enfim, tive que montar a cozinha, não é? De acordo tudo com o que a vigilância permite. Todas 

as normas e tudo mais.” (E3) 

Sujeito: sócias empreendedoras, 
Carolina e Mariana. 

Artefatos mediadores: batedeira, 
fritadeira, saco de confeitas, 
utensílios de cozinha etc. 

Objeto: produzir os 
donuts. 

Resultado: atender 
os clientes. 

Divisão do trabalho: Mariana faz a 
massa e confeita; Carolina apenas 
confeita e embala. 

Comunidade: Mariana e Carolina, 
os clientes, os entregadores, a 
funcionária de SAC. 

Regras: receita atual 
dos donuts. 
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Uma segunda ruptura na atividade diz respeito à compra de um forno combinado e 

adaptação da atividade para utilização do equipamento, o qual aumenta consideravelmente a 

eficiência da atividade. 

 

Figura 9: Atividade de produção – empresa C 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Já na empresa D, uma ruptura na execução da atividade de produção ocorre quando uma 

funcionária temporária é chamada para suportar uma demanda maior que a empreendedora 

sozinha não conseguiria dar conta.  

Então eu comecei sozinha, continuo no dia a dia sozinha. E quando eu tenho situações 

que demandam mais coisas, aí eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Sandra, que 

inclusive mora aqui no meu prédio. Ela fez curso no Sebrae, não sei o quê, trabalhou 

Sujeito: o funcionário contratato 
e eventuais funcionários 
temporários. 

Artefatos mediadores: forno combinado, 
bancada, freezer, sala para estocagem, 
embalagens plásticas, máquina a vácuo, 
ingredientes, balança, utensílios de cozinha em 
geral etc. 

Objeto: produzir os itens 
do portfólio com maior 
eficiência (por conta do 
forno combinado). 

Resultado: atender 
os clientes. 

Divisão do trabalho: o funcionário contratato 
executa todas as etapas desta atividade: 
higienização dos alimentos, picar os alimentos, 
cozinhar, embalar a vácuo, resfriar etc. 

Comunidade: o funcionário 
contratado, eventuais funcionários 
temporários, Sergio e Adriana, os 
clientes, os fornecedores, os 
concorrentes. 

Regras: receitas 
definidas para cada 
item do portfólio. 
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com isso muito tempo e me ajuda quando precisa. Mas assim, é só em casos bem 

extremos mesmo, no dia a dia sou eu sozinha sempre. (E4) 

Uma outra ruptura na atividade de produção foi começar a separar e medir os 

ingredientes antes de iniciar a atividade, ou seja, organizar melhor o processo. 

“Então assim, antes de qualquer coisa, acho que como qualquer cozinheiro, confeiteiro, 

sei lá, qualquer pessoa que está na cozinha, é você olhar para ver se tem todos os ingredientes, 

não é? Eu separo tudo, deixo tudo já medido e tal, bem separadinho.” (E4) 

Figura 10: Atividade de produção – empresa D 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Outra atividade identificada nas empresas estudadas para a qual percebe-se um foco em 

recursos é a gestão financeira e contábil. 

A empresa A utiliza um aplicativo de gestão financeira e contrata um contador para 

auxiliá-la na atividade, uma vez que já não está mais cadastrada como MEI (Micro 

Sujeito: Patricia, 
empreendedora. 

Artefatos mediadores: ingredientes, 
utensílios gerais de cozinha, forno, fogão, 
batedeira, formas, confeitos, 
liquidificador, fouet etc. 

Objeto: produzir os 
itens do portfólio. 

Resultado: atender 
os clientes. 

Divisão do trabalho: Patricia realiza todas as 
etapas desta atividade: no dia anterior faz lista 
do que precisava fazer no dia seguinte, anota 
todos os pedidos da semana para sequência de 
trabalho, separa e mede os ingredientes etc. 

Comunidade: Patricia, clientes, 
concorrentes, entregadores, 
fornecedores. 

Regras: receitas de 
cada item do 
portfólio. 
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Empreendedor Individual), mas sim como ME (Microempresa), o que caracteriza uma primeira 

ruptura por agregar mais obrigações à empresa. Ademais, a empresa assume que o fato de ter 

sua classificação alterada foi o que motivou o controle mais adequado das entradas e saídas e 

reconhece que esta atividade é um dos pontos mais difíceis de se executar quando se é uma 

empresa pequena e em estágio inicial 

Sim, a gente usa um aplicativo, um software que chama Bling, não sei se você 

conhece (...) No passado, em novembro a gente mudou, a gente saiu da 

categoria MEI e virou Micro Empresa. E aí desde então também a gente tem 

que mandar todo mês as notas para o nosso contador. Então também obrigou 

a ter um controle maior, certinho de todo mês as coisas, o que foi bom, porque 

às vezes... isso é uma coisa que muitos amigos meus que fazem feira comigo, 

que tem também marcas pequenas, às vezes se organizar com essa parte do 

financeiro é o mais difícil assim. (E1) 

 

Figura 11: Atividade de gestão financeira e contábil – empresa A 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Sujeito: Ana Clara e Claudia, 
sócias empreendedoras e o 
contador. 

Artefatos mediadores: celular, 
aplicativo de gestão financeira, contas 
bancárias, PagSeguro. 

Objeto: receber pagamentos e 
efetuar pagamentos. 

Resultado: 
apropriação do valor 
e liquidez. 

Divisão do trabalho: Ana Clara desempenha 
todas as etapas destas atividades. 

Comunidade: Ana Clara e Claudia, 
os clientes, funcionária, 
entregadores (empresas 
contratadas), fornecedores e 
parceiros de cada insumo e de 
embalagens e adesivos. 

Regras: preço de cada insumo, 
preço acordado para o serviço 
prestado, preços acordados 
para venda dos produtos, 
legislação PME. 
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Na empresa B, que ainda está classificada como MEI, a gestão financeira e contábil não 

ocorre, conforme salientado na fala da entrevistada, reiterando que, de fato, esta é uma das 

atividades mais difíceis de serem executadas pelos pequenos negócios. Percebe-se que a 

principal causa da ruptura da atividade para a empresa é a falta de tempo. 

“Esse é o nosso pior problema. A gente só controla dos donuts assim, quanto a gente faz 

por mês. É muito complicado pra uma empresa pequena conseguir ter tempo e tudo mais e 

controlar isso certinho” (E2) 

Já a empresa C faz o controle financeiro e contábil via software fornecido pelo 

SEBRAE. Assim como a empresa A, a empresa C é cadastrada como ME. 

“É uma ferramenta que chama MarketUp. Na verdade é uma ferramenta bem completa 

assim, sabe? Você consegue até emitir nota fiscal (...) esse controle é obrigatório quando é ME 

(...) Mas enfim, essa ferramenta que eu trabalho, que tem fluxo de caixa”. (E3) 

Figura 12: Atividade de gestão financeira e contábil – empresa C 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Sujeito: Sergio, Adriana. 

Artefatos mediadores: celular, software de 
gestão financeira (Market up – SEBRAE), 
contas bancárias, Maquininha de cartão. 

Objeto: gerir as entradas e 
saídas, resultado da empresa. 

Resultado: 
apropriação do valor 
e liquidez. 

Divisão do trabalho: Sergio e Adriana recebem 
os pagamentos via transferência bancária, 
efetuam os pagamentos aos fornecedores e 
Sergio faz a gestão de fluxo de caixa pelo 
software utilizado. 

Comunidade: Sergio e Adriana, os 
clientes, funcionário, entregador 
(motoboy), fornecedores e parceiros 
de cada insumo e de embalagens. 

Regras: preço de cada insumo, 
preço acordado para o serviço 
prestado, preços acordados 
para venda dos produtos, 
legislação. 
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Já a empresa D, assim como a empresa B, também está classificada como MEI e não 

executa a atividade, pelo menos não da forma apropriada. Percebe-se que a ruptura se dá 

também pela ausência de tempo.  

É, eu sei porque eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu sei quanto eu tenho banco. 

Então o que entrou eu tenho bem... mas assim, como eu tenho que comprar muita 

coisa sempre, não é uma coisa assim, “ah, fiz uma compra e fico até o final do mês”, 

não. Tem coisas que duram muito, mas têm coisas que acabam muito rápido, como: 

os chocolates, ovos, coisas que eu uso muito. Eu tenho noção, mas às vezes não tão 

precisamente. Eu sei que vai, sei lá, eu vendi x, “40 por cento disso, 35 por cento disso 

é o meu custo”, entendeu? É o quanto eu gastei. (E4) 

Outro grupo de autores que surgiu na RSL incorpora em suas considerações sobre 

configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor não somente aspectos referentes às 

atividades e seus recursos, tecnologias e capacidades relacionados, mas também aborda a 

figura do cliente e a lógica de criação de valor como pontos importantes no entendimento 

de configuração do valor. Neste sentido, para alguns autores, o cliente e a proposta de valor 

aparecem como condicionantes da configuração das atividades da cadeia de valor.  

Esta discussão proposta por Simons (2014) se mostra importante na discussão de 

configuração do valor na medida em que ela é um contraponto à visão de cadeia de valor 

tradicional de Porter (1985), ao passo que o autor define a cadeia de valor baseando-se no 

que o cliente procura, i.e., na criação de valor, e não somente na relação atividades-

tecnologia e no processo produtivo. 

Algumas atividades identificadas como principais nas empresas entrevistadas podem ser 

entendidas como tendo um foco maior em recursos e em clientes, concomitantemente.  

Uma das atividades identificadas cujo foco está em recursos e clientes, 

concomitantemente, é a atividade de atendimento ao cliente. 

A empresa A realiza a atividade de atendimento ao cliente de formas distintas 

dependendo do tipo de cliente e da finalidade do pedido (para consumo próprio ou para 

lembrancinhas e presentes, por exemplo). Existem dois fluxos distintos e inclusive 

ferramentas distintas (aplicativos) dependendo do tipo de atendimento que é necessário 

(mais padronizado ou mais customizado). Ou seja, há uma ruptura na execução da atividade 

dependendo de qual fluxo deve-se seguir. 

Então eu até hoje não coloquei um WhatsApp e não acho que faz falta. Porque quando 

a pessoa começa a falar, principalmente no Instagram, ela perguntar e aí eu mando 



124 
 

inbox e etc. se a conversa começa a avançar eu até falo, “olha, então tá, então vamos 

fechar e etc. me passa o seu WhatsApp que eu te mando, ou me passa seu e-mail que 

eu formalizo a proposta”, e aí eu vou para uma outra plataforma (...) Porque senão, 

normalmente as pessoas perguntam como compra, eu falo, “olha, você é de que 

cidade?”, pergunto se é de São Paulo, se for de São Paulo eu passo as opções, se não 

for de São Paulo eu passo o site e a pessoa compra. Mas lembrancinha que requer 

mais esse atendimento mesmo. E principalmente com o público... quando é 

lembrancinha para aniversário de criança, quando lida com o público infantil, as mães 

elas gostam bastante de conversar assim, então a gente... normalmente é via inbox no 

Instagram no início, e aí depois eu passo... a gente muda para e-mail ou WhatsApp, 

dependendo do que precisar assim. (E1) 

Figura 13: Atividade de atendimento ao cliente – empresa A 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já na empresa B, a atividade em questão apresenta outros tipos de rupturas. A atividade 

no início era executada pelas empreendedoras, assim como todas as outras atividades e um 

dos canais de comunicação do cliente com a empresa era o número de Whatsapp 

Sujeito: Ana Clara, sócia 
empreendedora. 

Artefatos mediadores: aplicativo 
Instagram, site, e-mail, aplicativo 
WhatsApp. 

Objeto: tirar dúvidas dos 
clientes, receber pedido, 
confirmar pedido, confirmar 
pagamento, coletar e passar 
informações gerais. 

Resultado: cliente 
atendido e satisfeito. 

Divisão do trabalho: Ana Clara: 
contato tirar dúvidas, receber pedido, 
confirmar pedido, confirmar 
pagamento, coletar e passar 
informações gerais. 

Comunidade: Ana Clara, Claudia, a 
funcionária contratada e os clientes. 

Regras: tratar bem o cliente. 
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disponibilizado. Com o tempo, as empreendedoras notaram que era inviável a 

disponibilização do número, pois as mensagens de clientes fugiam do controle.  

“E aí a gente fazia tudo, então era responder cliente. Aí no começou a gente também 

tinha contato com o cliente por Instagram, por Facebook e por WhatsApp, então a gente era 

louca assim.” (E2) 

Depois de certo tempo, com o crescimento da demanda, outra ruptura ocorreu na 

atividade, e foi necessário contratar uma pessoa para ficar dedicada exclusivamente ao 

atendimento aos clientes. 

A gente em agosto – faz um ano – em agosto de 2017, a gente introduziu uma social-

mídia, porque estava ficando fora de controle (...) o tempo inteiro na rede social, 

respondendo cliente, montando formulário de pedidos. Tipo, tem algum problema, ela 

que resolve. (E2) 

Uma terceira ruptura se deu com a introdução de um formulário para recebimento dos 

pedidos dos clientes. De acordo com a entrevistada, o formulário ajudou a empresa a ter o 

controle do número de pedidos diário estabelecido, bem como a receber pedidos sem a 

necessidade de uma pessoa específica. Quando estão ausentes do atendimento, o 

recebimento de pedidos não é interrompido. 

Porque a gente recebe os pedidos pelo... a gente tem o formulário do Google. Então 

é, tipo, chega o pedido, a gente atualiza a planilha e vê os pedidos que entraram (...) 

uma mudança bem importante que foi para a gente, foi a gente inserir o formulário, 

porque antes era tudo por direct. E foi surreal. Surreal. Porque, antes, por exemplo, a 

gente entrava de férias e aí dependia de ter alguém para responder, para que quando a 

gente voltasse ter pedido. Agora não. Agora a pessoa quer fazer um pedido, ela pede 

no formulário e vai receber quando ela quiser. Então, tipo, mudou muito. (E2) 
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Figura 14: Atividade de atendimento ao cliente – empresa B 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já na empresa C, a atividade de atendimento ao cliente desde o início está concentrada 

na figura do empreendedor e de sua esposa. Contudo, a atividade teve uma ruptura com a 

introdução de “scripts” com respostas à perguntas recorrentes, principalmente quando se 

trata de atendimento para clientes novos. Segundo o entrevistado, ter estas respostas prontas 

auxilia na aceleração da conclusão do pedido, já que o processo como um todo demora 

algumas horas. 

“Eu já tenho alguns scripts prontos, por conta exatamente do que eu te falei, não é? Pra 

ganhar tempo (...) até o fechamento da venda, às vezes demora algumas horas para ser 

concluída.” (E3) 

Sujeito: Carolina e Mariana, 
sócias empreendedoras, e 
funcionária. 

Artefatos mediadores: aplicativo 
Instagram e formulário Google. 

Objeto: tirar dúvidas dos 
clientes, receber pedido, 
confirmar pedido, confirmar 
pagamento, coletar e passar 
informações gerais. 

Resultado: cliente 
atendido e satisfeito. 

Divisão do trabalho: funcionária: contato 
com o cliente para tirar dúvidas, receber 
pedido, confirmar pagamento, coletar e 
passar informações gerais. Carolina e 
Mariana: esporadicamente, somente se 
realmente necessário 

Comunidade: Carolina e Mariana, 
funcionária, os clientes e os 
entregadores (motorista e Metrô). 

Regras: tratar o cliente como 
se fosse um amigo, sem gírias, 
mas cordialmente. 
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Figura 15: Atividade de atendimento ao cliente – empresa C 

Fonte: elaborado pela autora. 

A empresa D, por sua vez, não teve rupturas que fossem evidenciadas no processo de 

atendimento até o momento. Contudo, conforme enfatiza a empreendedora entrevistada, a 

maneira pela qual ela atende os clientes é o que a diferencia dos concorrentes. 

“...eu tenho certeza que o que me diferencia, é a forma com que eu atendo e falo com as 

pessoas, não é? Exatamente, porque a raiz de tudo isso é o amor pelo que eu faço.” (E4) 

Sujeito: Sergio e Adriana. 

Artefatos mediadores: scripts elaborados 
com informações padrão, celular, aplicativo 
Instagram, aplicativo Whatsapp. 

Objeto: tirar dúvidas do 
cliente de forma mais 
eficiente, receber pedido, 
confirmar pedido, confirmar 
pagamento, coletar e passar 
informações gerais. 

Resultado: cliente 
atendido e satisfeito. 

Divisão do trabalho: Adriana e 
Sergio: contato com o cliente para 
tirar dúvidas, receber pedido, 
confirmar pagamento, coletar e 
passar informações gerais; Sergio: 
contato pós venda, busca de 
feedbacks. 

Comunidade: Sergio, Adriana, os 
clientes, concorrentes, funcionário, 
entregador, fornecedores. 

Regras: tratar bem o cliente, 
informações padrão de 
dúvidas recorrentes usadas nos 
scripts. 
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Figura 16: Atividade de atendimento ao cliente – empresa D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Outra atividade identificada na análise dos dados que combina tanto o foco em recursos 

e tecnologias como o foco em clientes é a divulgação/publicidade das empresas estudadas. 

Na empresa A, a atividade de divulgação e publicidade ocorre basicamente de duas 

formas: por meio das redes sociais (mais específicamente do aplicativo Instagram) ou por 

meio das feiras e eventos específicos. Para o foco atual da empresa, as feiras tem sido um 

importante meio para a divulgação do negócio, uma vez que o foco está cada vez mais em 

atender pedidos de lembrancinhas, seja para festas, seja para eventos corporativos.  

A gente faz feiras (...) para a gente ainda funciona bastante. Principalmente para a 

divulgação, mais até do que para venda, porque os pedidos grandes que a gente pegou 

de brindes para agências, praticamente todo mundo conheceu a gente nessas feiras, 

então para a gente é muito importante continuar tendo esse contato com o público por 

feira. (E1) 

Sujeito: Patricia. 

Artefatos mediadores: celular, aplicativo 
Instagram, aplicativo Whatsapp. 

Objeto: tirar dúvidas do 
cliente, receber pedido, 
confirmar pedido, confirmar 
pagamento, coletar e passar 
informações gerais. 

Resultado: cliente 
atendido e satisfeito. 

Divisão do trabalho: Patricia 
realiza todas as etapas desta 
atividade: contato com o cliente para 
tirar dúvidas, receber pedido, 
confirmar pagamento, coletar e 
passar informações gerais; contato 
pós venda, busca de feedbacks. 

Comunidade: Patricia, os clientes, 
concorrentes, entregador, 
fornecedores. 

Regras: tratar bem o cliente – 
melhor atendimento. 
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Em feiras, usualmente são utilizados materiais como folders impressos e, nas redes 

sociais, o foco principal são as imagens bonitas e as publicações bem feitas e programadas, 

que aumentam o engajamento do público.  

“...fiz um material, por exemplo, tem um folder de brindes. E aí, principalmente em 

algumas feiras que a gente vai, que a gente sabe que é um pessoal que trabalha bastante com 

isso, que é de agência.” (E1) 

Pelas redes sociais, a empresa também já fez divulgação com influenciadores digitais 

(“blogueiras”).  

“A gente fez com algumas blogueiras, a gente... muitas vezes a gente manda para as 

blogueiras alguns produtos, mas esperando mídia espontânea mesmo.” (E1) 

Contudo, reconhecem que esta forma de divulgação precisa ser como mídia espontânea 

pelo custo, e reconhecem as realidades distintas entre empresas grandes e pequenas e que 

nem sempre o que funciona para uma , funcionará para outra. 

Mas uma empresa grande, que tem uma verba para anúncio, eles querem que reverta 

em venda, mas é muito mais a propaganda e etc. Então é outra história (...) o que 

funciona para uma empresa grande, não é a mesma coisa que vai funcionar para a 

gente, sabe? Não tem como ser a mesma coisa. (E1) 
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Figura 17: Atividade de divulgação/publicidade – empresa A 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa B, diferentemente da empresa A, as feiras já não são tão bem vistas como 

forma efetiva de divulgação da empresa, a não ser que tenha uma marca forte por traz que 

traga mais credibilidade. 

(...) eu ainda não acredito muito no poder das feiras, para ser sincera (...) eu não gosto 

muito de feira. Eu gosto de feira que tem um nome grande, por exemplo, a do 

Instagram, que tem o nome do Instagram junto, então você carrega muita 

credibilidade. (E2) 

Nota-se uma ruptura a partir do momento em que as fotos das publicações nas redes 

sociais começaram a ser tiradas a partir de câmera profissional – e não mais de celular – e 

tratadas devidamente. Segundo a empresa, a beleza nas publicações nas redes socias (foco 

no Instagram) é importante para a imagem da empresa. 

Sujeito: Ana Clara, sócia-
empreendedora. 

Artefatos mediadores câmera 
fotográfica profissional, computador, 
photoshop, celular, aplicativo 
Instagram, blog. 

Objeto: fotos e 
publicações nas redes 
sociais, confecção de 
material impresso e 
prospecção de clientes. 

Resultado: divulgar 
a empresa e atrair 
clientes. 

Divisão do trabalho Ana Clara 
desempenha todas as etapas desta 
atividade: tira e edita fotos, idealiza 
posts, idealiza material impresso de 
divulgação etc.). 

Comunidade: Ana Clara e Claudia, 
os clientes, a funcionária, os 
fornecedores, potenciais clientes, os 
concorrentes, as blogueiras e “digital 
influencers”. 

Regras: conhecimento 
adquirido pela Ana Clara no 
curso de Jornalismo e no curso 
de fotografia específico para 
culinária. 
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“que as fotos estavam totalmente de celular. Aí depois quando eu entrei que aí você vê 

a diferença, que aí eu comecei a fazer foto profissional (...) Porque eu acho que um feed 

bonito é um feed feliz. Um feed bonito é feed de uma loja boa assim.” (E2) 

Figura 18: Atividade de divulgação/publicidade – empresa B 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa C a divulgação é feita também primordialmente por meio das redes sociais. 

Nota-se uma ruptura quanto à utilização de fotos amadoras ou profissionais nas publicações, 

bem como a gestão sendo feita pelo próprio empreendedor ou por uma empresa contratada 

para gerenciar as mídias sociais. 

Tá. Eu já trabalhei de todas as formas assim, já chamei algumas empresas para fazer 

foto, já contratei também empresas para cuidar um pouco da questão de mídia mesmo. 

E eu já fiz foto, eu também já trabalhei um pouco essa questão das mídias, entendeu? 

(E3) 

Sujeito: Carolina, sócia 
empreendedora. 

Artefatos mediadores: câmera 
fotográfica profissional, computador, 
photoshop, celular, aplicativo 
Instagram. 

Objeto: fotos e 
publicações nas redes 

Resultado: divulgar 
a empresa. 

Divisão do trabalho: Carolina 
desempenha todas as etapas desta 
atividade. 

Comunidade: Mariana e Carolina, 
os clientes, os concorrentes, as 
blogueiras. 

Regras: conhecimento 
adquirido pela Carolina como 
estudante de Publicidade e 
Propaganda. 
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Figura 19: Atividade de divulgação/publicidade – empresa C 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa D, por sua vez, o foco também está nas redes sociais. A empreendedora, 

inclusive, tenta controlar o horário das publicações para gerar maior engajamento, já que se 

trata de serviços de alimentação. 

E normalmente eu posto meio dia, que eu sei que é a hora de comida, de doce, que 

todo mundo vai amar, vai achar o máximo. E se não der tempo, eu posto às 09:00, que 

eu sei que é um horário bom também. Mas eu prefiro sempre ao meio dia, que é a hora 

que todo mundo pira. (E4) 

 

 

 

 

Sujeito: Sergio e eventuais 
fotógrafos contratados, donos de 
blogs parceiros. 

Artefatos mediadores: câmera 
fotográfica, computador, photoshop, 
celular, aplicativo Instagram, blogs. 

Objeto: confecção de 
material para publicações 
nas redes sociais. 

Resultado: divulgar 
a empresa e atrair 
clientes. 

Divisão do trabalho Sergio tira as 
fotos ou contrata fotógrafo 
profissional para fazê-lo; Sergio faz 
postagens nas redes sociais com 
inforemações sobre os produtos, a 
empresa e eventuais promoções; 
donos de blogs parceiros fazem 
postagens nos respectivos blogs. 

Comunidade: Sergio, Adriana, o 
funcionário, clientes, concorrentes, 
fornecedores, entregador. 

Regras: o conhecimento do 
Sergio sobre a empresa, os 
produtos e eventuais 
promoções, o conhecimento 
do fotógrafo, as informações 
sobre alimentação saudável 
dos blogs parceiros. 
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Figura 20: Atividade de divulgação/publicidade – empresa D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Outras atividades que foram identificadas nas empresas entrevistadas podem ser 

entendidas com foco tanto em recursos e tecnologias e em parceiros (stakeholders). 

Conforme visto na RSL, além do foco em recursos e tecnologias e em clientes, 

tem-se ainda o foco em parceiros (stakeholders), representado pelas redes de valor. Ao 

contrário da teoria da cadeia de valor linear, os modelos de negócios baseados em rede 

veem a criação de valor de uma perspectiva de processo, de agrupar recursos e 

competências de diferentes parceiros e não somente as atividades de atores de cadeia de 

valor individuais (AHTONEN; VIROLAINEN, 2009; ANDERSON et al., 1998).    

  O objetivo principal é encontrar e mapear os atores na rede que poderiam ajudar 

o processo de entrega a fornecer o melhor valor para os clientes. A rede mais forte de 

parceiros de fornecimento de valor e as proposições do modelo de negócios distintivo 

Sujeito: Patricia. 

Artefatos mediadores: (câmera 
fotográfica, computador, photoshop, 
celular, aplicativo Instagram, texto 
promocional. 

Objeto: confecção de 
material para publicações 
nas redes sociais. 

Resultado: divulgar 
a empresa e atrair 
clientes. 

Divisão do trabalho Patricia tira as 
fotos, programa as publicações 
sasonais, prepara o texto 
promocional/publicitário etc. 

Comunidade: Patricia, clientes, 
concorrentes, fornecedores, 
entregadores. 

Regras: o conhecimento que a 
Patricia adquiriu em curso de 
fotografia. 
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podem sustentar e maximizar a entrega de valor (DELLYANAA; SIMATUPANGB; 

DHEWANTOC, 2016). Neste sentido, os atores da rede são fatores chato a serem 

considerados quando se coordenam para inovar os modelos de negócios para criar mais 

valor (DELLYANAA; SIMATUPANGB; DHEWANTOC, 2016). 

A rede de valor seria como uma extensão da cadeia para fora da organização englobando 

todos os parceiros envolvidos no processo de entrega de valor para o cliente e representando 

o nível em que o valor é capturado e compartilhado entre as partes interessadas. Ela reúne 

todos os parceiros (fornecedores, subcontratados, distribuidores etc.) envolvidos neste 

mesmo processo (MOINGEON; LEHNABB-ORTEGA, 2010). 

Neste sentido, umas das atividades identificadas nas empresas entrevistadas e que 

denota foco tanto em recursos e tecnologias como em parceiros é gestão de estoques e 

compras.  

Na empresa A, a atividade se dá de acordo com as necessidades que são percebidas pelas 

empreendedoras “no olho”, sem utilização de controles de estoque. Como a base de insumos 

é comum, as empreendedoras não notam dificuldade em executar a atividade desta forma. 

...mas, muito sinceramente, a gestão de estoque é uma coisa que a gente faz ali a olho. 

Tipo, nas prateleiras a gente olha, “ah, precisa comprar tal coisa”, eu não faço isso via 

aplicativo. Assim, o aplicativo vai avisar, “tal produto está com... farinha está 

acabando”, não, a gente é que está lá mesmo, a gente consegue ter esse controle do 

que precisa, então é mais amador assim (...) Isso é uma coisa boa assim, que a maioria 

dos nossos produtos eles têm como a base deles de produtos, não é? Muda uma gota 

ou outra, mas basicamente a gente usa muito as mesmas coisas, então a gente não 

tem... a gente tem esse número de insumos reduzido, então é mais fácil para a gente 

gerenciar. (E1) 

Uma ruptura que nota-se na execução a atividade está na introdução de quantidades 

mínimas de compra que melhoraram o preço com o aumento de volume que a empresa 

ganhou ao longo do tempo.   

“(...) pra alguns insumos hoje temos uma quantidade mínima, não é? E hoje já 

conseguimos trabalhar com essas quantidades porque ganhamos volume, então isso 

mudou.” (E1) 
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Figura 21: Atividade de gestão de estoques e compras – empresa A 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa B, da mesma forma, a atividade é feita “no olho”, sem maiores controles. 

Assim como na empresa A, como os insumos são padronizados, não é notada pelos 

empreendedores dificuldade de executar a atividade desta forma.  

“(...) No olhômetro. Então não tem muito como, ah, você vê, “está acabando isso, então 

quando a gente for no mercado tem que comprar isso”. Mas como a gente já está muito 

padronizada as coisas, é muito fácil a gente ter noção do que vai precisar” (E2) 

A compra dos insumos é feita pelas empreendedoras em fornecedores geralmente 

padronizados (atacados, por exemplo) sem frequência definida, mas sim dependendo da 

necessidade. 

Sujeito: Ana Clara e Claudia, 
sócias empreendedoras. 

Artefatos mediadores: carro, lojas, 
supermercados. 

Objeto: comprar os insumos 
para produção. 

Resultado: produção 
e entrega dos 
produtos. 

Divisão do trabalho: Ana Clara e Claudia 
compram juntas os insumos, quando percebem 
“no olho” que precisam repor o estoque. 

Comunidade: Ana Clara e Claudia, 
os clientes, funcionária, 
entregadores (empresas 
contratadas), fornecedores e 
parceiros de cada insumo e de 
embalagens e adesivos. 

Regras: preço de cada insumo 
e quantidades necessárias 
baseada na experiência 
empírica das sócias 
empreendedoras, quantidades 
mínimas definidas pelos 
fornecedores. 
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“Então a gente já tem tudo padronizado, então é sempre as mesmas coisas. E tudo a 

gente compra em atacado (...) e aí a gente compra semanal, quinzenal, porque não dá para 

armazenar mensal.” (E2) 

Figura 22: Atividade de gestão de estoques e compras – empresa B 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

A empresa C, por sua vez, controla seu estoque por meio de um aplicativo, até porque 

controla também o estoque de produtos acabados, uma vez que os produtos são embalados 

a vácuo de forma a incrementar a durabilidade. As compras são feitas semanalmente e 

costumam seguir um padrão. 

Que eu utilizo aqui para... como minha ferramenta de gerenciamento de estoque e tudo 

mais, é uma ferramenta que é cedida pelo SEBRAE, é uma ferramenta que chama 

MarketUp (...) então na verdade a compra é feita toda sempre na quinta-feira, na sexta-

feira... (E3) 

 

Sujeito: Carolina e Mariana, 
sócias empreendedoras. 

Artefatos mediadores: carro, lojas, 
supermercados. 

Objeto: comprar os insumos 
para produção. 

Resultado: produção 
e entrega dos 
produtos. 

Divisão do trabalho: Carolina e Mariana 
compram juntas os insumos, geralmente de 
forma semanal ou quinzenal. 

Comunidade: Mariana e Carolina, 
os clientes, funcionária, 
entregadores (motorista e entregador 
do Metrô), fornecedores e parceiros 
de cada insumo e de embalagens e 
adesivos). 

Regras: preço de cada insumo 
e quantidades necessárias 
baseada na experiência 
empírica das sócias 
empreendedoras. 
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Figura 23: Atividade de gestão de estoques e compras – empresa C 

Fonte: elaborado pela autora. 

A empresa D, por sua vez, assim como as empresas A e B, controla as necessidades de 

compra “no olho”, sem maiores recursos de controle. As quantidades necessárias oscilam 

conforme o recebimento de pedidos. A empreendedora procura otimizar as idas aos 

fornecedores comprando o máximo de insumos que consegue de forma a diluir o custo de 

transporte. 

Então, não tem uma dia fixo, porque eu nunca vendo a mesma quantidade sempre. Aí 

como eu não tenho carro, eu pego o VLT, não é? Compro tudo e levo uma mala, não 

é? Aí eu volto com a malinha e com uma mochilinha e trago o máximo de coisa que 

eu puder carregar. Até para poder diluir esse dinheiro do transporte nos materiais. (E4) 

Sujeito: Sergio. 

Artefatos mediadores: carro, lojas, 
supermercados, telefone e computador. 

Objeto: comprar os insumos 
para produção. 

Resultado: produção 
e entrega dos 
produtos. 

Divisão do trabalho: Sergio compra a maioria 
dos insumos Sergio compra a maioria dos 
insumos semanalmente. Sergio faz pesquisa de 
preço; Sergio coloca pedidos com os 
fornecedores de insumos que são entregues. 

Comunidade: Sergio, Adriana, 
funcionário, fornecedores, clientes, 
entregador, concorrentes. 

Regras: preço de cada insumo, 
quantidades necessárias baseada 
na experiência empírica do Sergio 
e definição de padrão semanal, por 
ex., faz pedido de verduras, 
legumes e frutas na segunda para 
receber entre terça e quarta, peixes 
são comprados nas quintas ou 
sextas etc. 
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Figura 24: Atividade de gestão de estoques e compras – empresa D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Outras atividades que foram identificadas nas empresas entrevistadas podem ser 

entendidas com foco tanto em recursos e tecnologias, como em clientes e em parceiros. 

Neste sentido, uma das atividades identificadas na análise de dados que pode ser 

classificada como tendo foco em recursos e tecnologias, clientes e parceiros, 

concomitantemente, é a definição de portfólio, que envolve os testes e desenvolvimentos de 

receitas. 

Na empresa A, a atividade de desenvolvimento e teste de receitas fica a cargo 

específicamente de uma das empreendedoras. O negócio começou, inclusive, pela paixão 

das empreendedoras pela culinária e pela vontade de compartilhar as receitas com as 

pessoas.  

(...) e aí eu falei, ‘nossa mãe, você cozinha tanto, todo mundo sempre fica te 

pedindo receita’ (...) Então, na verdade, isso das receitas da minha mãe, era uma coisa 

Sujeito: Patricia. 

Artefatos mediadores: VLT, lojas, 
supermercados, telefone e computador. 

Objeto: comprar os insumos 
para produção. 

Resultado: produção 
e entrega dos 
produtos. 

Divisão do trabalho: Patricia compra a a maior 
parte dos insumos em lojas e a frequência é 
determinada pela necessidade – no “olho”; 
Patricia faz pesquisa de preço; Patricia coloca 
pedidos com os fornecedores de insumos que 
são entregues. 

Comunidade: Patricia, 
fornecedores, clientes, entregador, 
concorrentes. 

Regras: preço de cada insumo, 
quantidades necessárias baseada 
na experiência e nos pedidos da 
semana. 
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que toda hora as pessoas pediam, as pessoas queriam saber como é que ela fazia. (...) 

‘ah, vamos fazer a minha receita de cookie’, que é uma receita que ela faz desde sempre, ‘vamos 

adaptar a minha receita para esse pote’ (...) Aí sempre a ideia foi ela desenvolver as receitas e 

os produtos. (E1) 

Figura 25: Atividade de definição de portfólio – empresa A 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa B, por sua vez, percebe-se que há uma preocupação constante em melhorar 

as receitas e se manter inovando nos produtos.  

E muitas lojas de donuts surgiram e fecharam, porque elas ficavam na mesmice. E o 

produto também não evolui. Então por exemplo, a nossa receita que a gente usava no 

primeiro mês, não é a mesma receita que a gente usava no terceiro mês, mas também 

não é a mesma receita que a gente usa hoje. Então a gente estava sempre procurando 

melhorar. (E2) 

Sujeito: Claudia, sócia 
empreendedora. 

Artefatos mediadores: 
ingredientes, utensílios gerais de 
cozinha, forno etc. 

Objeto: identificar as 
melhores receitas para o 
propósito de mixes de 
ingredientes; definir 
portfólio. 

Resultado: ter um 
bom portfólio e um 
bom produto. 

Divisão do trabalho: Claudia desempenha 
todas as etapas desta atividade. 

Comunidade: Ana Clara e Claudia, 
os clientes, os fornecedores, os 
concorrentes. 

Regras: 
conhecimento 
empírico e tácito que 
Claudia construiu ao 
longo da vida, 
sempre praticando a 
culinária. 
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As decisões de portfólio ocorrem também baseadas em pesquisas no ramo de 

panificação e também em pesquisas de outros paises mais focadas em donuts 

específicamente. 

Então sempre foi muita pesquisa, tanto que a gente até hoje pesquisa muito, porque é 

um mercado aqui no Brasil muito inexistente, não é? Então a gente pesquisa muita 

coisa lá de fora, Estados Unidos, Europa. Muitas receitas de lá de fora para cá (...) eu 

considero um mercado inexistente, o mercado do donut, porque não tem um estudo 

sobre isso aqui. Então, a gente vai muito pelo mercado de panificação. Mas é muito 

irrelevante, porque um pão é diferente de um donut. (E2) 

Figura 26: Atividade de definição de portfólio – empresa B 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já na empresa C os testes também são um fator importante nas decisões de portfólio. As 

pesquisas e os feedbacks dos clientes, assim como para a empresa B, são importantes para 

este tipo de decisão. 

Sujeito: Carolina e Mariana, 
sócias empreendedoras. 

Artefatos mediadores: batedeira, 
fritadeira, saco de confeitar, utensílios de 
cozinha etc. 

Objeto: melhorar a qualidade 
dos donuts e o portfólio. 

Resultado: clientes 
cada vez mais 
satisfeitos. 

Divisão do trabalho: Carolina: mais focada em 
receber o feedback dos clientes e em pesquisar 
novas tendências; Mariana: pesquisa sobre 
novas receitas, novas técnicas e as testa. 

Comunidade: Mariana e Carolina, 
os clientes, fornecedores, 
concorrentes. 

Regras: receitas diferentes e 
novas técnicas, pesquisas de 
panificação e pesquisas 
externas, gosto dos clientes, 
feedback dos clientes. 
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Então foi assim que eu comecei a pensar e até hoje na verdade, as minhas pesquisas 

de produto que vou colocar no cardápio, qual não vou, testes assim (...) colhendo os 

feedbacks dos clientes. (...) por conta da máquina a vácuo, até teste de congelamento 

eu fiz. (E3) 

Figura 27: Atividade de definição de portfólio – empresa C 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa D nota-se que não é diferente. Os testes para introdução ou melhoria de 

novos produtos no portfólio também são notados. 

“Todos os picolés que eu tenho eu fui testando, este está mais cremoso, porque tem 

creme de leite. Assim, a cozinha é química, não é?” (E4) 

A empreendedora entende que seu histórico profissional em arquitetura a ajuda a pensar 

nos produtos de forma mais visual para que os doces não sejam apenas gostosos, mas 

também bonitos. 

Porque eu acho que o doce é muito visual, e eu trago isso comigo como influência da 

arquitetura (...) E os doces para mim, ainda é um braço do que eu fazia na faculdade 

Sujeito: Sergio, empreendedor. 

Artefatos mediadores: 
ingredientes, utensílios gerais de 
cozinha, forno, fogão etc. 

Objeto: identificar as 
melhores receitas, definir 
portfólio de produtos e 
verificar como os alimentos 
se comportavam nas 
embalagens. 

Resultado: ter um 
bom portfólio e bons 
produtos condizentes 
com a proposta da 
empresa. 

Divisão do trabalho: Sergio desempenhou 
todas as etapas desta atividade. 

Comunidade: Sergio, Adriana, os 
clientes, os fornecedores, os 
concorrentes. 

Regras: 
conhecimento 
empírico e tácito que 
o Sergio construiu ao 
longo da vida, 
sempre praticando a 
culinária. 
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como criação, porque como é muito visual, então ele tem que estar sempre bonito, tem 

que ser proporcional, você tem que saber as cores certas de usar a forminha. (E4) 

Figura 28: Atividade de definição de portfólio – empresa D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Outra atividade identificada na análise de dados que se refere a recursos, clientes 

e parceiros é a de distribuição/entrega.  

Na empresa A, nota-se uma ruptura quanto à forma de entrega e a localização 

do pedido, bem como seu tamanho. Os meios disponíveis para realizar as entregas difere 

se o pedido é grande ou pequeno, e se o local de entrega está dentro ou fora do estado 

de São Paulo. 

Os pedidos de e-commerce a gente manda pelos Correios. E aí os pedidos de 

lembrancinhas para fora do estado de São Paulo, normalmente a gente manda de avião 

ou LATAM Cargo ou Azul Cargo. E para São Paulo muitas vezes a gente manda por 

transportadora, a transportadora que faz São José – São Paulo, quando é para empresa, 

etc. Agora, quando são para esses distribuidores nossos, essas três lojas, normalmente 

Sujeito: Patricia. 

Artefatos mediadores: ingredientes, 
utensílios gerais de cozinha, forno, fogão, 
batedeira, formas, confeitos etc etc. 

Objeto: identificar as 
melhores receitas, definir 
portfólio de produtos e definir 
design, apresentação e 
embalagem. 

Resultado: ter um 
bom portfólio e bons 
produtos condizentes 
com a proposta da 
empresa. 

Divisão do trabalho: Patricia desempenha 
todas as etapas desta atividade. 

Comunidade: Paty, clientes, 
concorrentes, fornecedores. 

Regras: 
conhecimento de 
arquitetura da 
Patricia – enxerga os 
doces como criações 
artísticas. 
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a gente que leva mesmo (...) Mas a gente usa bastante uma transportadora, que também 

acho que dá para considerar que é um fornecedor parceiro nosso. (E1) 

Figura 29: Atividade de distribuição/entrega – empresa A 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já na empresa B, notam-se algumas rupturas. A primeira está na mudança de quem 

executa a atividade. No início, as empreendedoras faziam tudo sozinhas, inclusive as 

entregas, e as efetuavam em qualquer endereço e em qualquer estação do Metrô, sem horário 

limite. Para que as entregas fossem realizadas em diversos endereços, a empresa pagava o 

serviço de Uber e ia entregando os pedidos conforme rota estabalabelecida, o que 

desencadeou um custo elevado. 

(...) aí eu entregava de manhã um pouquinho, aí à tarde ela saia para entregar. Aí 

depois a gente foi começar a entregar de Uber, então a Mari saia para entregar. Era no 

Uber, ia fazendo a entrega. Um gasto assim... (...) No começo a gente fazia vários 

metrôs. E não tinha horário determinado. (E2) 

Sujeito: Ana Clara e Claudia + 
entregadores parceiros 
(empresas contratadas). 

Artefatos mediadores: aplicativo 
Instagram, e-mail, site, whatsapp, 
carro, caminhão, avião, caixas. 

Objeto: entregar os 
pedidos. 

Resultado: cliente 
atendido e 
satisfeito. 

Divisão do trabalho: Ana Clara: consolidação 
de todos os pedidos para a rota, contato com 
prestadores de serviço, contratação das 
prestadoras de serviço (pedidos e-commerce 
pelos Correios, pedidos de lembrancinha/brindes 
fora de SP: avião; pedidos de 
lembrancinha/brindes em SP: transportadora de 
São José-SP ou Correios; Para as lojas parceiras 
em SP: Ana Clara e Claudia levam de carro); 
Correios, transportadora terrestre ou aérea: 
completar a rota e entregar os produtos. 

Comunidade: Ana Clara e 
Claudia, os clientes, entregadores 
(Correios, Transportadora São 
José, Azul Cargo ou Latam 
Cargo). 

Regras: informação de 
endereço de cada cliente, 
relação dos pedidos e rotas 
combinadas; cumprimento 
das datas e dos horários 
específicos de cada entrega. 
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Atualmente, a operação não ocorre mais desta forma. Há estações específicas para 

entrega e horários determinados. As entregas nos endereços indicados pelos clientes 

também possuem uma margem de horário para ocorrência. Ademais, atualmente existem 

outras pessoas que executam essa função: um motorista e o entregador das estações do 

Metrô, ambos parceiros da empresa. 

“Aí depois disso a gente introduziu o motorista e o entregador de metrô. Então 

atualmente a gente tem atendente, não é? O entregador de metrô, o motorista e nós duas.” 

(E2) 

Figura 30: Atividade de distribuição/entrega – empresa B 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa C uma ruptura parecida é percebida. A atividade era executada pelo 

empreendedor no início e, posteriormente, passou a ser executada por um motoboy parceiro 

da empresa.  

“Porque durante muito tempo eu também fiz a entrega. Mas hoje tem um motoboy que 

faz isso.” (E3) 

Sujeito: Funcionária + sócias 
empreendedoras + 
entregadores Metrô e motorista 

Artefatos mediadores: aplicativo 
Instagram, formulário Google, carro, 
Metrô. 

Objeto: entregar os 

Resultado: cliente 
atendido e 
satisfeito. 

Divisão do trabalho: funcionária: consolidação 
de todos os pedidos do dia. Carolina: montagem 
da rota de entrega para motorista e da relação de 
pedidos para entrega em cada estação; Motorista: 
entrega nos locais definidos na rota; Entregador 
Metrô: entrega nas estações nos devidos horários 
(reduzido o número de estações de atendimento). 

Comunidade: Mariana e 
Carolina, os clientes, funcionária, 
entregadores (motorista e 
entregador do Metrô). 

Regras: informação de 
endereço de cada cliente, 
relação dos pedidos e rotas 
combinadas; cumprimento 
dos horários específicos de 
cada estação do Metrô. 



145 
 

Com esta mudança, outra ruptura também ocorreu. Antigamente, quando Sérgio era a 

pessoa que fazia as entregas, era possível conversar com os clientes e coletar feedbacks para 

melhorias. Atualmente, como é o motoboy quem executa esta atividade, este tipo de contato 

não é mais possível e o Sérgio faz o contato em busca de feedbacks via mensagens. 

Porque também enfim, o que eu fazia, a minha maneira de entregar era muito diferente 

do que de um motoboy, porque enfim. Eu tenho ali a relação de empatia com o cliente, 

de tirar dúvidas, de facilitar alguma dificuldade que ele está encontrando, não 

propriamente com o meu produto, mas às vezes até a alimentação. (E3) 

Diferentemente da empresa B, a empresa C procura realizar as entregas nos horários que 

forem mais convenientes para os clientes, sem restrições de horário específicas. 

“E também daí eu opto em fazer a entrega diariamente e a gente trabalha muito em cima 

das entregas, as entregas são feitas de acordo com o melhor horário que a pessoa pode, 

entendeu?” (E3) 
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Figura 31: Atividade de distribuição/entrega – empresa C 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa D nota-se que houve uma ruptura quanto à utilização de motoboy para a 

realização das entregas, o que, conforme salientado pela entrevistada, foi uma aprendizagem 

decorrente de um erro. Pelo tipo de transporte e até pela falta de cuidado, os produtos 

acabavam chegando de forma insatisfatória até o cliente.  

O cara que fazia a entrega para mim, me deixou na mão. Que era um motoboy, mas 

assim, fez tudo errado, quebrou vários... ah, esse é exemplo clássico que coisas que 

eu aprendi apanhando também. Os motoboys levavam para mim, só que motoboy não 

tem cuidado com nada (...) então várias vezes eles quebraram coisa minha, 

amassaram. Mas assim, amassaram (...) E aí eu falei, ‘nunca mais’. Entendeu? Então 

foi outra coisa também que eu não faço mais, motoboy eu não faço. (E4) 

Atualmente a entrega dos pedidos ocorre de duas formas diferentes: com a contratação 

de entregadores que utilizam como transporte bicicleta ou um motorista parceiro da 

Sujeito: Entregador 
(motoboy). 

Artefatos mediadores: aplicativo 
Instagram, whatsapp, moto. 

Objeto: entregar os 
pedidos. 

Resultado: cliente 
atendido e 
satisfeito. 

Divisão do trabalho: Sergio: consolidação de 
todos os pedidos do dia, seguimento da rota, 
entrega dos pedidos. 

Comunidade: Sergio, Adriana, 
funcionário, clientes, 
fornecedores, concorrentes. 

Regras: informação de 
endereço de cada cliente, 
relação dos pedidos e rotas 
combinadas; cumprimento 
das datas e dos horários 
específicos de cada entrega. 
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empresa. Outra opção é a retirada do pedido pelo cliente no local. Como há o incremento 

por conta do custo de frete, nem todos os clientes optam pela entrega.  

Então ou é o cara da bike, que foi o que levou para você. Ou é o Jair a maioria das 

vezes, que ele leva de carro, como se fosse um passageiro do lado dele, ele leva o 

produto, entendeu? (...) Quando ele não pode ou quando a pessoa não quer, porque 

claro, tem que pagar um pouco a mais e nem todo mundo quer, então pode vir aqui 

retirar. Aí a pessoa vem, combina um horário comigo. (E4) 

Figura 32: Atividade de distribuição/entrega – empresa D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Outra atividade identificada que contempla tanto a parte de recursos como a parte de 

clientes e parceiros é a atividade de planejamento futuro. Nesta atividade, as empresas 

estudadas tomam decisões importantes sobre o rumo dos negócios, o público que desejam 

como foco e as necessidades de investimentos futuros.  

No caso da empresa A, nota-se que a atividade tem sido executada atualmente traçando 

planos que envolvem a determinação dos clientes focais. Atualmente, o plano futuro é focar 

Sujeito: Jair (motorista) , 
entregadores via bicicleta 
ou o próprio cliente. 

Artefatos mediadores: 
aplicativo Instagram, 
whatsapp, carro, meio de 
transporte do cliente. 

Objeto: entregar os 
pedidos. 

Resultado: 
cliente atendido 
e satisfeito. 

Divisão do trabalho: Patricia: 
consolidação de todos os pedidos do dia, 
montagem da rota; Jair ou entregadores 
via bicicleta: seguimento do roteiro e 
entrega dos pedidos; Cliente: 
eventualmente retira para não ter o custo 
de entrega. 

Comunidade: Patricia, Jair 
(entregador), entregadores 
via bicicleta, clientes, 
fornecedores, concorrentes. 

Regras: informação de 
endereço de cada cliente, 
relação dos pedidos e rotas 
combinadas; cumprimento 
das datas e dos horários 
específicos de cada entrega 
e dos horários específicos 
de cada entrega. 
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cada vez mais no público de brindes corporativos como clientes focais, bem como extensão 

de portfólio.  

“...seguir cada vez mais para esse caminho de brindes mesmo e talvez ampliar as nossas 

opções de produtos para compor os kits mesmo (...) Eu acho que focar mais nisso mesmo, 

numa variedade assim. Agora tentar uma coisa salgada.” (E1) 

A intenção de ampliar o portfólio talvez requeira maior espaço físico para armazenagem 

e consequente investimento em ampliação de estoque. 

Então eu vou ter que ter um estoque maior desses produtos que eu quiser oferecer, 

como parte do nosso portfólio. E eu vou ter que ter um investimento maior para 

adquirir esses produtos e talvez até um espaço físico maior. Porque hoje em dia o 

nosso espaço ele dá conta, mas assim, se for cresce muito a quantidade de coisas para 

a gente armazenar, talvez nem fisicamente comporte. (E1) 

Figura 33: Atividade de planejamento futuro – empresa A 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Sujeito: Ana Clara e 
Claudia. 

Artefatos mediadores: 
computador, celular, 
pesquisas. 

Objeto: planejar os 
próximos passos da 
empresa. 

Resultado: 
crescimento da 
empresa. 

Divisão do trabalho: Ana Clara e 
Claudia ficam responsáveis pelo 
planejamento e determinação das metas 
de crescimento. 

Comunidade: Ana Clara e 
Claudia, clientes, 
fornecedores, concorrentes. 

Regras: metas da empresa,  
clientes focais, necessidade 
de recursos financeiros. 
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A empresa B, por sua vez, tem executado a atividade com base em pesquisas e definindo 

as metas de crescimento. A empresa planeja atualmente, por exemplo, ampliar sua estrutura 

com uma cozinha própria para que consigam também mudar a distribuição dos produtos. A 

intenção seria atender pedidos também via aplicativos de delivery, ou seja, como pronta 

entrega e eventualmente talvez retirar a opção de entregas via Metrô. 

(..) a gente tem o objetivo de alugar uma cozinha, para a gente expandir, porque a 

gente faz tudo em casa (...) a gente busca expandir o negócio, como a cozinha, porque 

aí a gente consegue fazer delivery, aplicativos, o Rappi, o iFood, o Uber Eats. E a 

gente consegue fazer a pronta-entrega, não é? Com um cozinha, ter mais estrutura. E 

é isso o foco. (...) A gente vai mudar essa questão da distribuição. Não sei se vai 

continuar sendo viável entregar em metrô. Então, são muitas coisas que a gente ainda 

tem que sentar, passar lápis, entender, pesquisar, não é? Porque eu acho muito 

importante a gente estar pesquisando sempre. (E2) 

Nota-se certo receio da empresa em relação a investir em uma loja própria por conta da 

instabilidade econômica no país. 

E aí depois de um tempo a loja, só que acho que no momento assim, o nosso objetivo 

não é uma loja, por conta do cenário econômico do país. Muita gente está abrindo e 

fechando, eu acho que tem que ter uma estabilizada bem grande para você conseguir 

abrir alguma coisa nesse cenário que a gente está. (E2) 



150 
 

Figura 34: Atividade de planejamento futuro – empresa B 

Fonte: elaborado pela autora. 

A empresa C tem executado a atividade buscando entender as movimentações de 

mercado e os nichos mais atrativos no momento com base no interesse e nas necessidades 

do público de alimentação saudável.  

(...) tem um crescimento bastante interessante, até pela falta de opções que o mercado 

tem, como por exemplo, alimentos sem glúten, alimentos sem lactose... Hoje em dia 

as pessoas elas têm essa necessidade (...) eu comecei a elaborar algumas coisas dentro 

dos produtos sem glúten, os meus produtos já não contém lactose. Mas a minha 

intenção é, por exemplo assim, partir um pouquinho, fazer alguns experimentos de 

produtos sem leite também, sabe? Não só sem lactose. (E3) 

Assim como a empresa B, a empresa C também pretende fazer alterações quanto à 

distribuição. A ideia da empresa é também começar a trabalhar com aplicativos de entrega. 

(...) mas em breve começar a fazer alguns testes, algumas validações assim, em termos 

de... por exemplo, um aplicativo de delivery (...) que possa ser um novo canal, um 

outro meio além do WhatsApp, entendeu? Fazer esse aplicativo com que eu 

Sujeito: Mariana e 
Carolina. 

Artefatos mediadores: 
computador, celular, 
aplicativos, livros, artigos, 
pesquisas. 

Objeto: planejar os 
próximos passos da 
empresa. 

Resultado: 
crescimento da 
empresa. 

Divisão do trabalho: Mariana e 
Carolina ficam responsáveis pelo 
planejamento e determinação das metas 
de crescimento. 

Comunidade: Mariana e 
Carolina, clientes, empresas 
de aplicativos de delivery, 
fornecedores, concorrentes, 
investidores. 

Regras: metas da empresa, 
necessidade de recursos, 
análise dos concorrentes 
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consiga desenvolver campanhas, para que as pessoas tenham um acesso maior 

dentro desse aplicativo, entendeu? (E3) 

A inclusão de uma nova forma de distribuição faria com que a empresa focasse em uma 

outra gama de clientes para a qual não trabalha hoje. 

“Então eu quero tentar pegar um outro público, que é aquela galera que come no 

trabalho, come marmita no trabalho. Só que eu não quero... daí eu quero trabalhar em cima 

do iFood. Dentro do iFood é um público que não é meu.” (E3) 

Figura 35: Atividade de planejamento futuro – empresa C 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa D a atividade de planejamento tem sido executada buscando uma parceria 

futura e também repensando os clientes focais. A intenção da empresa é focar cada vez mais 

em clientes para festas – preferencialmente infantis. 

E a gente está entrando num novo negócio de festas infantis. Por quê? É um nicho 

totalmente a ver com o que eu faço, com o tempo eu fui percebendo isso também.   

Então, é um campo que me encanta assim, que eu acho muito legal. E que é mega 

rentável, porque ninguém economiza com crianças, não é? (E4) 

Sujeito: Sergio, 
empreendedor. 

Artefatos mediadores: 
computador, celular, 
aplicativos, pesquisas. 

Objeto: planejar os 
próximos passos da 
empresa. 

Resultado: 
crescimento da 
empresa. 

Divisão do trabalho: Sergio é 
responsável pelo planejamento e 
determinação das metas de crescimento. 

Comunidade: Sergio, 
clientes, empresas de 
aplicativos de delivery, 
fornecedores, concorrentes. 

Regras: metas da empresa, 
redefinição dos clientes 
focais, necessidade de 
recursos, análise das 
necessidades do mercado. 
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Está também nos planos da empreendedora realizar cursos, principalmente para 

aperfeiçoar suas competências de gestão. 

“Preciso fazer cursos em todos os campos assim, gestão. Essas coisas todas que 

envolvem o negócio.” (E4) 

Por outro lado, assim como a empresa A, na empresa D nota-se uma preocupação em 

relação a investimentos futuros como ter a cozinha própria, fora de casa. 

“Já pensei muitas vezes em sair de casa, mas você sabe como é difícil, não é? 

Então assim, muitas vezes eu recuei, mas não por falta de vontade de ter um negócio, 

é por medo mesmo, de dar aquela falência (...) Então assim, eu acho que o maior 

medo – e aí eu posso te falar o porquê é que eu não saí de casa até hoje, 

trabalhando em casa – são os custos, óbvio, não é?” (E4) 

Figura 36: Atividade de planejamento futuro – empresa D 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Sujeito: Patricia. 

Artefatos mediadores: 
computador, celular, 
pesquisas. 

Objeto: planejar os 
próximos passos da 
empresa. 

Resultado: 
crescimento da 
empresa. 

Divisão do trabalho: Patricia é 
responsável pelo planejamento e 
determinação das metas de crescimento. 

Comunidade: Patricia, 
parceira complementar, 
clientes, fornecedores, 
concorrentes. 

Regras: metas da empresa, 
redefinição dos clientes 
focais, necessidade de 
recursos, análise das 
necessidades do mercado. 



153 
 

A última atividade identificada cujo foco está tanto em recursos e tecnologias como em 

clientes e em parceiros (stakeholders) é a análise da concorrência.  

Na empresa A, esta análise é feita por meio de pesquisa em redes sociais – mais 

precisamente em sites e perfis em aplicativos – sobre concorretes diretos e indiretos.  

“...e nós acompanhamos, assim, tentamos acompanhar as outras empresas. Então, vira 

e mexe pesquisamos as que a gente já sabe que existe, olhamos site do e-commerce, perfil 

nas redes sociais e tudo mais.” (E1) 

A empresa A identificou alguns concorrentes que surgiram, mas logo sumiram do 

mercado. 

“...teve uma época que aparecia muito gente fazendo, mas aí sei lá, ficava alguns meses 

e parava.” (E1) 

Para a empresa, a concorrência era vista inclusive de forma positiva no início do negócio 

por ajudá-la a criar consciência do produto no público alvo. 

Mas sabe que para a gente eu até achava muito bom eles existirem assim (...) Tipo, 

criar um mercado, das pessoas saberem que existe aquela possibilidade de um produto 

daquele, sabe? Como a gente não tem essa cultura, para mim era muito legal, eu queria 

que eles vendessem todo supermercado. Porque as pessoas criavam uma cultura 

daquele produto. (E1) 
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Figura 37: Atividade de análise da concorrência – empresa A 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa B a atividade de análise dos concorrentes não ocorre somente na avaliação 

do produto, mas também da comunicação visual deles. Para o negócio, é importante que a 

empresa tenha a comunicação visual bem feita.  

“Mas você vê que comunicação visual deles é outra, eles não têm comunicação visual, 

é tipo uma foto com filtro de Instagram, horrível. Eles não têm muita estrutura assim, o 

designer deles é feio, é tudo feio. É muito amador.” (E2) 

A empresa já teve, inclusive, episódios em que as empresas concorrentes copiaram 

novos produtos oferecidos por ela e em que utilizaram suas imagens para divulgação 

indevida de suas marcas. 

Então depois que a gente começou a bombar muito, aí eles começaram, fizeram... a 

gente fez o unicórnio, ele foram lá e fizeram o unicórnio. Um detalhe que eles 

bloquearam a gente no Instagram. Sério. Eles bloquearam a gente no Instagram, eles 

postaram no dia seguinte uma foto de um unicórnio. (E2) 

A execução da atividade se dá geralmente pela pesquisa de fotos em publicações de 

redes sociais ou sites e pelo teste dos produtos dos concorrentes. 

Sujeito: Ana Clara e 
Claudia. 

Artefatos mediadores: 
pesquisas, celular, aplicativos, 
sites. 

Objeto: analisar os 
concorrentes diretos e 
indiretos. 

Resultado: se 
diferenciar em 
relação aos 
concorrentes 
(vantagem 

Divisão do trabalho: Ana Clara e 
Claudia executam esta atividade em 
conjunto. 

Comunidade: Ana Clara e 
Claudia, concorrentes, 
clientes. 

Regras: ética, 
necessidades e desejos dos 
clientes. 
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“A gente está sempre pesquisando, vendo fotos e tal, mas até agora, até agora sem 

comparação com a nossa qualidade de comunicação visual (...) ah, a gente pede as vezes os 

produtos deles pra testar.” (E2) 

Figura 38: Atividade de análise da concorrência – empresa B 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na empresa C a execução da atividade se dá também por meio de testes com os produtos 

dos concorrentes, bem como pesquisas na internet.  

“... tem que testar os produtos, não é? Pra entender com o que estou lidando. Eu compro, 

eu testo (...) pesquiso sempre na internet pra ver.” (E3) 

A empresa entende que quando entrou no mercado na região em que atua, era o primeiro 

a oferecer produtos com proposta saudável e embalados a vácuo. Hoje em dia, ele tem 

concorrentes com propostas similares e, portanto, entende que deve focar em se diferenciar 

por meio de mudanças e melhorias de portfólio, trabalhando com nichos como alimentos 

sem glúten, sem lactose e até mesmo sem leite. 

Eu fui a primeira empresa aqui em Mogi das Cruzes que trouxe esse esquema a vácuo, 

ninguém conhecia. Hoje em dia aqueles concorrentes que estão comigo desde que eu 

Sujeito: Carolina e 
Mariana. 

Artefatos mediadores: 
pesquisas, celular, aplicativos, 
sites, fotos, publicações. 

Objeto: analisar os 
concorrentes diretos e 
indiretos. 

Resultado: se 
diferenciar em 
relação aos 
concorrentes 
(vantagem 

Divisão do trabalho: Carolina e 
Mariana executam esta atividade em 
conjunto. 

Comunidade: Carolina e 
Mariana, concorrentes, 
clientes. 

Regras: ética, 
necessidades e desejos dos 
clientes, qualidade dos 
produtos e das mídias. 
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comecei, ou às vezes tem até um pouco mais de tempo que eu, também tem opção a 

vácuo. E os novos também estão entrando. Então assim, eu acho que é uma maneira 

de desenvolver os nossos produtos para um público também um pouco... que tem essa 

necessidade, eu acho que é uma saída boa assim, sabe? (E3) 

Figura 39: Atividade de análise da concorrência – empresa C 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Assim como nas demais empresas estudadas, a empresa D também busca testar os 

produtos de seus concorrentes, com o adicional de testar a qualidade de atendimento. 

“Eu já procurei comprar de outras pessoas pra ver como fazem e tal e pra provar o 

produto, ver se é gostoso.” (E4) 

Exatamente por testar os concorrentes, a empresa D entende que o que a diferencia 

frente às demais empresas concorrentes é a qualidade do atendimento que é fruto do amor 

da empreendedora pelo que faz. 

“Então, eu tenho certeza que o que me diferencia, é a forma com que eu atendo e falo 

com as pessoas, não é? Exatamente, porque a raiz de tudo isso é o amor pelo que eu faço.” 

(E4) 

Sujeito: Sergio. 

Artefatos mediadores: 
pesquisas, celular, 
computador, aplicativos, sites, 
fotos, publicações. 

Objeto: analisar os 
concorrentes diretos e 
indiretos. 

Resultado: se 
diferenciar em 
relação aos 
concorrentes 
(vantagem 

Divisão do trabalho: Sergio executa 
esta atividade. 

Comunidade: Sergio, 
concorrentes, clientes. 

Regras: ética, 
necessidades e desejos dos 
clientes, qualidade dos 
produtos. 
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Figura 40: Atividade de análise da concorrência – empresa D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Percebe-se, com a análise a partir do framework da Teoria da Atividade, que as 

atividades de configuração do valor estão em consonância com o que prevê a literatura 

de configuração do valor na perspectiva da cadeia de valor. Todas as principais 

atividades identificadas por meio da análise das narrativas denotam o foco em um ou 

mais grupos salientados a partir da RSL. 

 

 

 

 

 

 

Sujeito: Patrícia. 

Artefatos mediadores: 
pesquisas, celular, 
computador, aplicativos, sites, 
publicações. 

Objeto: analisar os 
concorrentes diretos e 
indiretos. 

Resultado: se 
diferenciar em 
relação aos 
concorrentes 
(vantagem 

Divisão do trabalho: Patrícia executa 
esta atividade. 

Comunidade: Patrícia, 
concorrentes, clientes. 

Regras: ética, 
necessidades e desejos dos 
clientes, qualidade dos 
produtos e do atendimento. 
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6. Considerações finais 
Este capítulo final está dividido em dois tópicos: resultados e atendimento aos 

objetivos propostos; e contribuições e limitações do estudo e recomendações para 

estudos futuros. 

6.1 Resultados e atendimento aos objetivos propostos 
Quanto à resposta ao problema de pesquisa proposto e ao atingimento do 

objetivo geral, conclui-se que as empresas nascentes e/ou em estágio inicial configuram 

valor a partir de um sistema de atividades que incluem: decisões sobre portfólio 

(pequisa, desenvolvimento de produtos e testes para melhorias), atendimento ao cliente 

e gestão de pedidos, produção, divulgação, compras e gerenciamento de estoque, 

distribuição e entrega, análise da concorrência, gestão financeira e contábil e 

planejamento futuro), além de atividades antecedentes de criação do valor (decisão 

sobre a proposta de valor e clientes focais) que condicionam a configuração do valor. 

Estas atividades englobam recursos e tecnologias, clientes e parceiros (stakeholders) e 

foram identificadas nas empresas entrevistadas (algumas atividades em todas elas, 

outras, em algumas).  

Esta conclusão converge com o modelo conceitual proposto por esta pesquisa 

que relaciona as atividades com os diferentes focos identificados na RLS e com o 

dinamismo e a emergência da Teoria da Atividade e que propõe que a configuração do 

valor, ou seja, a implementação de oportunidade, seja de fato, nesta perspectiva, a 

execução destas atividades, uma vez que uma prática é um conjunto de atividades. 

Ademais, esta conclusão converge com o que modelo propõe ao explicitar que a 

configuração do valor não é algo pronto e unicamente estabelecido, mas sim um 

processo constante, em especial quando se trata de empresas nascentes e/ou em estágio 

inicial, assim como previsto pela Teoria da Atividade que afirma que as atividades são 

formações de longo prazo e seus objetos não podem ser transformados em resultados de 

uma só vez, mas sim por meio de um processo que consiste frequentemente em várias 

etapas ou fases (KUUTTI, 1996). 

Ademais, as empresas estudadas configuram valor numa constante de dilemas e 

contradições (oposições) inerentes ao processo decisório (ações, silogismos) e de 

consequentes rupturas na execução das atividades (evidenciados na análise de dados e 

na discussão).  
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Quanto ao atingimento dos objetivos específicos, o primeiro deles (identificar a 

proposta de valor a partir da oportunidade explorada) é apresentado na construção das 

linhas de estória, na seção 4.1. 

Os objetivos específicos seguintes foram atingidos por meio da abertura das 

atividades identificadas com a aplicação do framework da Teoria da Atividade  (no item 

de discussão), uma vez que cada uma das atividades principais de configuração do valor 

identificadas são abertas e entendidas e em sua execução e em suas 

contradições/rupturas e alterações. Ou seja, as atividades de configuração do valor do 

ponto de vista de ações, contradições e resultados com foco em recursos e tecnologias, 

clientes e parceiros (stakeholders) se desenvolvem por meio dos componentes da Teoria 

da Atividade, ou seja, pelos atores, pelas ferramentas, pelas regras, pela comunidade, 

pela divisão de tarefas, pelo objeto e pelo resultado. Este último, por sua vez, pode ter 

uma consecução inesperada que gera as rupturas/contradições nas atividades ou no 

sistema de atividades, o que se relaciona com as oposições do processo de tomada de 

decisão. Logo, estas atividades de configuração do valor se desenvolvem também por 

meio das contradições e oposições que eventualmente as empresas encontram e que 

representam, geralmente, aprendizados e identificação de uma forma melhor de 

executar determinada atividade (ações, silogismos). 

Os resultados obtidos nesta pesquisa representam algo inédito na literatura de 

Modelos de Negócio. A proposta de entendimento da configuração do valor por meio 

da articulação com a Teoria da Atividade é uma abordagem inovadora e que abre 

diversas outras possibilidades de pesquisa. A emergência das atividades e a maneira 

como o desenvolvimento delas ocorre na constante de contradições, ações e resultados 

abre caminho para um entendimento que até então faltava na literatura e amplia os 

horizontes de pesquisa em modelos de negócio. Utilizar a Teoria da Atividade como 

abordagem estratégica pura e não como parte componente de uma outra teoria 

estratégica também é algo inovador. 

6.2 Contribuições e limitações do estudo e recomendações para estudos 
futuros 
Este estudo contribuiu para a discussão de Modelos de Negócio e, mais 

específicamente, para a discussão sobre configuração do valor dentro do tripé de valor 

de Modelos de Negócio (MEIRELLES, 2015). Ademais, este estudo contribui para o 

entendimento de como as empresas nascentes e/ou em estágio inicial configuram valor, 
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recorte que é pouco discutido na literatura, uma vez que ela foca primordialmente em 

empresas maiores e já estabelecidas.  

Este estudo contribuiu também ao abordar um ponto não suficientemente tratado 

na literatura, que é a definição conceitual de estratégia mais apropriada para modelo de 

negócio e, mais especificamente para fins desta pesquisa, a definição conceitual de 

estratégia mais apropriada para pensar a configuração do valor, em especial quando se 

trata de empresas nascentes e/ou em estágio inicial.  

Adicionalmente, este estudo contribuiu ao propor que a perspectiva estratégica 

mais apropriada para pensar a configuração do valor em empresas nascentes e/ou em 

estágio inicial é, necessáriamente, uma perspectiva dinâmica, sistêmica e emergente, 

apresentando uma alternativa à literatura que até então enxergava a configuração do 

valor ainda de uma forma linear e categórica. 

Outra importante contribuição desta pesquisa está na inédita utilização da Teoria 

da Atividade não como componente de uma teoria estratégica, como a Estratégia como 

Prática ou até como a Visão Baseada em Atividade, mas sim como a própria perspectiva 

estratégica apropriada para pensar o processo de configuração do valor em empresas 

nascentes e/ou em estágio inicial, uma vez que, conforme apresentado nos itens 2.4 e 5, 

a Teoria da Atividade completa a literatura de configuração do valor na perspectiva da 

cadeia de valor ao captar o papel dos atores e por captar a influência das oposições e 

silogismos inerentes ao processo decisório na consecução das atividades de 

configuração do valor. Ademais, a Teoria da Atividade nos ajuda a entender como as 

atividades de configuração do valor se desenvolvem por meio dos seus sete 

componentes utilizados na análise de cada atividade identificada, ajudando a atingir, 

portanto, os objetivos propostos nesta pesquisa e por meio das ações, contradições e 

resultados. 

Quanto às limitações do estudo, entende-se que a principal está relacionada à 

impossibilidade das conclusões desta pesquisa serem generalizadas à todas as empresas 

pequenas e/ou em estágio inicial, seja no ramo de serviços de alimentação, seja em 

outros seguimentos. 

Neste sentido, recomenda-se, portanto, que para estudos futuros, seja aplicado o 

Modelo Conceitual proposto por esta pesquisa, bem como seus procedimentos 

metodológicos, em outras empresas pequenas e/ou em estágio inicial de outro ramo de 
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atuação. Ademais, recomenda-se aplicar o Modelo Conceitual proposto por esta 

pesquisa, bem como seus procedimentos metodológicos, também em empresas maiores 

e já consolidadas para comparar os resultados obtidos e averiguar se é possível chegar 

em conclusões distintas. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Transcrição entrevista empresa A 

Identificação de falantes 
P: Pesquisador (a) 
F1: Falante feminino 

 ((início da transcrição))  

 

P: Reforçar com você, que a entrevista ela é gravada, tá? Eu vou iniciar o áudio agora, estou 
gravando.  

F1: Tá. 

 

P: Depois se você quiser eu compartilho até com você o áudio. 

F1: Não, sem problemas. 

 

P: Só para te explicar, a gente precisa gravar essa entrevista, porque depois ela é transcrita para 
eu poder fazer a análise, como mandam os procedimentos metodológicos, tá? Mas como eu disse 
para você, nada que vocês não queiram vai ser publicado, inclusive o nome da empresa, enfim. 
Tudo isso depois tem uma papelada que eu posso mandar para vocês. Se vocês estiverem de acordo 
a gente publica o nome da empresa ou não, isso aí é vocês quem mandam, tá bom?  

F1: Não, sempre problemas isso. 

 

P: Legal. Então, só voltando um pouquinho o que a gente já conversou por e-mail, a ideia dessa 
pesquisa é entender melhor o modelo de negócio de vocês, e a minha abordagem aqui na entrevista 
ela é muito de ouvinte, eu quero escutar bastante de você, quero que a participação maior seja do 
seu lado. Eu vou instigar conforme eu precisar de algumas respostas que eu estou buscando, mas 
a ideia é você me contar um pouco de como surgiu, como que surgiu a ideia, desde o começo, como 
que vocês vislumbraram essa oportunidade, como que isso surgiu para vocês. Como era 
antigamente, tudo que vocês faziam, como isso foi mudando e o que vocês vislumbram para o 
futuro. Então a entrevista eu vou tentar buscar esses três tempos, tá? Quando começou, como está 
hoje a operação de vocês e futuramente como que vocês enxergam que pode acontecer aí dentro 
do escopo das atividades, está bom?  

F1: Tá. Então, na verdade assim, começou o Cumbuquinhas mesmo, o nome Cumbuquinhas, a 
ideia Cumbuquinhas começou em 2014, como um blog que eu fiz de culinária para as inscritas 
da mãe, no início não tinha nada de empresa. 

 

P: Legal. 

F1: Eu estava estudando na época para o concurso da diplomacia, e aí eu voltei para a casa dos 
pais e aí eu falei, “nossa mãe, você cozinha tanto, todo mundo sempre fica te pedindo receita”. 
E era uma época que blog ainda estava bem alto assim. Aí eu falei para ela, “ah, vamos postar 
as suas receitas, poxa, vai ser tão legal”. Mas assim, o intuito nunca foi que esse blog rendesse 
dinheiro, tanto é que hoje ele ainda existe e o intuito nunca foi fazer disso um negócio, o blog 
mesmo. Só que aí...  
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P: ... Veio muito da habilidade da sua mãe assim, não é?  

F1: Sim, porque a minha mãe cozinha desde sempre, minha família inteira, minha avó, todos os 
meus tios, é uma família que estudar cozinha é muito presente assim. Então, na verdade, isso 
das receitas da minha mãe, era uma coisa que toda hora as pessoas pediam, as pessoas queriam 
saber como é que ela fazia. E aí eu fiz, eu sou jornalista de formação, fiz até um curso específico 
de fotografia de comida na época. 

 

P: Ah, legal. 

F1: E aí eu comecei a fotografar as receitas dela, ela cozinhava e eu fotografava, ela escrevia e 
depois eu postava, editava e postava tudo. 

 

P: Uhum. 

F1: Aí ela... tá, isso foi 2014. Aí... não, mentira. Foi 2000... é, foi início de 2014. No final de 
2014 no natal, a minha mãe tinha ido para a Alemanha em novembro, e aí ela viu esse formato 
de mix de ingredientes no pote, que lá eles têm bastante, principalmente para pão assim, eles 
têm bastante isso. E aí ela voltou e falou, “ah, vamos fazer a minha receita de cookie”- que por 
sinal ela até estava no blog na época a receita dela, que é uma receita que ela faz desde sempre 
– “vamos adaptar a minha receita para esse pote e a gente dá de presente para as pessoas no 
natal”. Então, na verdade a gente fez uma primeira versão, em dezembro de 2014, mas foi para 
dar de presente para as pessoas. Até algumas pessoas compraram, a gente até vendeu alguns 
assim, mas também não foi pensado para gerar dinheiro. A gente deve ter vendido sei lá, uns 10 
no natal e o resto a gente deu de presente. E aí... e foi muito legal assim, todo mundo que recebeu 
achou um máximo, conseguiu fazer, postou foto, etc. Depois desse natal a gente parou o blog 
por um tempo, aí enfim, eu, crise existencial, pensei, “o que é que tu estou fazendo da minha 
vida? Não sei o quê, não quero trabalhar como... ((acha graça)) não quero ser diplomata”, enfim. 
E aí eu vi que na verdade eu queria trabalhar com isso, com culinária, não é? Na verdade mais 
especificamente com o Cumbuquinhas como um empresa. E aí falei com a minha mãe, o que é 
que ela achava de fazer, porque a minha mãe ela é formada em letras, não é? Fazia um trabalho 
como tradutora, já deu aula de inglês. Mas ela não fazia sei lá, uns anos que ela não estava 
trabalhando fora. E aí eu falei, “ah mãe, o que é que você acha de a gente fazer isso?”. Aí sempre 
a ideia foi ela desenvolver as receitas e os produtos, e aí eu fico com o resto ((acha graça)) desde 
todas as embalagens, todos as fotos, site, tudo que tem do Cumbuquinhas eu que fiz.  

 

P: Uhum. 

F1: E aí a gente meio que teve essa ideia e começou a fazer. O site, o e-commerce a gente lançou 
em abril de 2015, mas assim, nessa época eu só lancei o site, mas ainda era tudo na minha casa, 
era assim, Não teve investimento nenhum de fora assim, eu só peguei e montei o site. E aí como 
precisava de investimento, eu comprava os ingredientes e os vidros e etc. conforme fosse tendo 
pedido. Aí... isso foi em abril de 2015, mas ainda assim, em abril foi bem só o site mesmo. Aí a 
gente participou de uma... começou a participar de uma feirinha, aí começou a vender. 
Começamos a divulgar mais pelo Instagram, porque na época o nosso Instagram a gente já tinha 
bastante seguidoras por causa do blog, porque tinha o Instagram do blog. E também o Instagram 
na época era bem diferente do que é hoje. 

 

P: Aham. 

F1: Então era mais assim que a gente começou, até que aí, se não me engano, em setembro de 
2015, foi quando a gente começou a procurar um lugar para ser a produção mesmo, e foi quando 
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a gente começou a fazer os potinhos menores para lembrancinha. A gente na verdade mandou... 
tinha uma blogueira, a gente tinha mandado para uma blogueira e aí ela ia fazer o aniversário da 
filha dela e ela perguntou se a gente não queria fazer uma parceria. E aí a gente mandou os 
cookies para ela de lembrancinha e ela postou, e aí veio muito pedido de lembrancinha, desde 
disso. E foi meio nessa época, segundo semestre de 2015. E aí a gente procurou um lugar para 
produzir, um lugar pequeno, mas que desse... porque lá em casa não tinha condição de manter 
estoque, vidro, um monte de coisa. E eu considero que foi a partir daí que a gente começou a 
crescer mesmo. 

 

P: Tá. 

F1: Só que nunca... assim, o Cumbuquinhas o crescimento dele é muito... poderemos dizer, 
sustentável ((acha graça)) porque a gente nunca teve um... não tem nenhum investimento de fora 
assim, todos os passos que foram acontecendo a gente foi ganhando dinheiro e foi crescendo. 
Então até assim, eu acho que com certeza tem um lado bom disso, que é: tudo que aconteceu, 
aconteceu de verdade, não veio do nada, um superinvestimento e depois não gerou o que 
esperava. Mas também tudo demora muito mais, não é? 

 

P: Sim, com certeza. 

F1: Então meio que foi isso. Aí eu acho melhor você ir direcionando agora, que eu...  

 

P: Não tudo bem ((riso)) Achei interessante você comentar como que as coisas foram evoluindo e 
tudo mais. E me intrigou um pouco entender, em que momento que vocês perceberam que isso 
era viável como negócio? Que essa era uma oportunidade do ponto de vista de negócio, que era 
rentável e que dava para montar uma empresa a partir disso? 

F1: Então, na verdade foi depois que a gente fez esse teste no natal, para dar de presente. E aí 
eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, no Brasil não tinha, mas eu pesquisei, tem uma 
marca americana que eles têm... que na verdade foi nossa... a gente se baseou inicialmente neles, 
porque ele tinham justamente o e-commerce, e todos os mix de ingredientes eles faziam via e-
commerce. Então a gente começou a... eu comecei a estudar isso e ver que na verdade era uma 
coisa... esse negócio da experiência, do (you to self) [00:09:43] era uma coisa que as pessoas 
estavam buscando muito mais, que estava crescendo. Que na verdade a gente não vendia um 
produto, a gente vendia uma experiência inteira. E aí eu me inspirei nessas marcas de fora e 
principalmente para esse modelo de e-commerce. Que depois o fim, na verdade não é muito... 
((acha graça)) mudou bastante o rumo das coisas. Porque inicialmente eu acho que a ideia nossa 
mais, era justamente produzir isso e distribuir para supermercado, empório, enfim. E já 
chegando no hoje, que conforme o tempo a gente foi... a gente não sabia direito como ia ser a 
aceitação das pessoas, mas a gente sabia que era uma coisa que com certeza esse negócio de ser 
uma experiência, era uma coisa que estava muito mais em alta. Só que a gente foi vendo ao 
longo dos tempos que para a gente pelo menos... hoje em dia a gente não tem muito... não vai 
atrás de revender mesmo em lugares, em supermercados, a gente até chegou a vender em alguns 
lugares, mas a gente focou muito nesse mercado de brinde, lembrancinha e presente. Então a 
gente mudou muito o enfoque, mas no início não, eu não pensava que fosse ser assim na verdade. 

 

P: Tá. 

F1: Pensava mesmo um e-commerce de mix que eram experiências.  

 

P: Uhum. E quando foi que você percebeu que vocês precisavam adaptar o que vocês tinham 
idealizado anteriormente? Como que foi isso? Vocês foram percebendo pelo mercado?  
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F1: É, na verdade assim, a gente... esse negócio da lembrancinha... desde o início já tinha a ideia 
de fazer o menor para lembrancinha, não é o que não existia, já existia, mas a gente... porque na 
verdade desde o início, na primeira vez que eu fui montar lá o que eu quero, objetivos da marca, 
enfim, sempre foi ser associado a uma marca... que fosse associado com quem ama culinária 
num geral, sabe? Tanto é que o blog continua. Esse ano ele está meio caído lá, está meio 
desatualizado, a gente não está postando muito, mas assim, a gente no Instagram posta bastante 
diquinhas de receitas, continua repostando as receitas que a gente já tem. Então assim, a ideia 
sempre foi uma marca maior sobre incentivar as pessoas a cozinharem.  

 

P: Uhum. 

F1: E por isso que o blog continuou e etc. Então a gente tinha o nosso produto que a gente 
vendia, também várias vezes as pessoas vieram procurar algumas marcas para talvez 
comercializar o blog e etc. mas a gente nunca quis. E então era isso, uma marca para quem gosta 
de culinária, isso sempre foi claro. Só que quando começou a surgir esse negócio de vir mais 
pedido de lembrancinha, a gente começou a ver... só que ao mesmo tempo a gente tinha naturais 
de supermercado, de vários lugares. A gente começou a ver na prática com a experiência mesmo 
de deixar o produto para vender, que ele é um produto muito difícil de se vender sozinho numa 
prateleira, porque o brasileiro não tem culturalmente o mesmo costume que o americano tem, 
disso de comprar um mix de coisas. O americano tudo que ele puder, ele vai ter lá um mix para 
ele fazer, senão já estiver pronto é uma latinha ali com aqueles ingredientes. 

 

P: Sim. 

F1: E para a gente não tem tanto essa cultura. Existe uma geração que tem esse interesse, 
principalmente porque todos os nossos ingredientes são de verdade, não tem nenhum 
conservante, saborizante. Então é diferente de um bolo de caixinha da Oetker, por exemplo, que 
na verdade é saborizado, não tem a gota de chocolate, não tem nada disso. Então tem uma galera 
nova que quer cozinhar, que gosta disso e quer ter a praticidade. Então existe um público, mas 
assim, se você largar numa prateleira de supermercado, do lado do bolo da Oetker que custa 5 
reais – que foi o que aconteceu quando a gente vendia no Santa Luzia – a pessoa ela tem que 
conseguir ver um valor naquilo, que é além do que está ali os ingredientes, ela tem que entender 
o conceito. E não é fácil isso. 

 

P: Uhum. 

F1: Então até essa experiência de vender nos lugares foi muito legal, e a gente ainda tem uma 
loja aí em São Paulo em Moema, que a gente vende desde 2015, de dezembro de 2015. Que é 
uma loja na verdade para produtos... com produtos de casa e cozinha em geral, não é uma loja 
de alimentos. Mas ela... e aí isso é muito modelo americano, aqui nos Estados Unidos também, 
todas essas lojas grandes de coisas de casa, de cozinha, tem a parte dos mix de ingredientes. 
Então a gente vende lá desde 2015 e continua com eles até hoje. E lá é uma coisa que funciona. 
Mas assim, a gente começou a ver que o trabalho para tentar entrar em supermercado, enfim, 
era muito grande para um retorno muito pequeno. E ao mesmo tempo esse mercado de 
lembrancinhas os pedidos foram chegando e aí era muito mais rentável, porque a gente faz no 
mínimo 24 minicookies, não é? Então assim, os pedidos muito maiores e conseguia... a gente 
começou a ver que talvez o negócio mesmo fosse nas lembrancinhas e brindes. E além disso, é 
uma coisa que eu particularmente gosto muito de trabalhar com festa assim, a gente também já 
trabalhou com evento. É uma parte que me agrada, a gente faz a personalização, bola os kits. 
Então além de tudo é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, hoje a gente continua com os 
potes, os maiores, que são os que a gente vende individuais. E até tem que também faz para 
brinde o maior, mas assim, hoje em dia se você me perguntar o que é mais (inint) [00:16:06] 
((acha graça)) do que isso, não vai ser vendendo em um monte de supermercados no Brasil. Vai 
ser muito mais uma marca que as pessoas procuram, ou porque elas querem comprar a casa 
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delas, ou elas querem dar um presente, ou justamente que elas queiram montar um kit, uma coisa 
super legal que tenha um mix, tenha sei lá, formas, já venha tudo junto. Que a pessoa não tenha 
que ter trabalho, mas que ela saiba que seja um produto de qualidade. Então é muito mais com 
essa parte de presente, do que era antes, de só um mix para preparar cookies.  

 

P: Tá. Então hoje você diria que o contato maior com o consumidor, o cliente da Cumbuquinhas 
é direto com vocês, não é? A interface é direta?  

F1: Sim. Sim, é direto. A gente faz feiras, não é? Essas feiras que para a gente funcionou super 
bem. É que agora também deu, sei lá, de uns meses para... acho que talvez de uns 6 meses, 8 
meses para cá, esse boom de feiras também, foi uma coisa que parece que nenhuma feira vende 
tanto quanto vendia antes, mas para a gente ainda funciona bastante. Principalmente para a 
divulgação, mais até do que para venda, porque os pedidos grandes que a gente pegou de brindes 
para agências, praticamente todo mundo conheceu a gente nessas feiras, então para a gente é 
muito importante continuar tendo esse contato com o público por feira. Têm alguns lugares que 
revendem, tem em São Paulo três lugares, que é essa loja de Moema que está desde o começo. 

 

P: Uhum. 

F1: A casa Jardim Secreto que é uma extensão do projeto da feira o Jardim Secreto, que é uma 
feira que a gente faz também desde 2016, mas que é uma loja colaborativa. E o espaço 
Achadinhos, que também é uma loja colaborativa, só que aí é voltada para o público infantil, 
que é outro segmento muito forte nosso, é o apelo com as crianças, não é? Então a gente tem 
esses três lugares, mas basicamente o contato é direto com a gente assim. 

 

P: Tá. Você me contou então agora várias alterações que aconteceram no modelo de negócio de 
vocês, tanto da ideia inicial. 

F1: Sim. 

 

P: Você vislumbra mais alguma adaptação que vocês vão ter que fazer aí para o futuro? Alguma 
coisa que vocês imaginem que vai mudar no mercado, ou uma direção nova que vocês querem dar 
para a Cambuquinhas, o que é que você acha que pode mudar aí futuramente?  

F1: Olha, eu acho que a tendência, a nossa tendência pelo menos, é seguir cada vez mais para 
esse caminho de brindes mesmo e talvez ampliar as nossas opções de produtos para compor os 
kits mesmo. Que a gente já começou a fazer um pouco isso na verdade, então por exemplo, a 
gente vende chocolate quente e a gente começou a vender a caneca. Então por exemplo, muitas 
empresas fizeram agora o kit do chocolate quente ou a caneca personalizada, ou então... a caneca 
não é a gente que faz, a gente tem que ter esse fornecedor, a gente já tem que ter algumas opções 
para oferecer, para compor um kit, uma coisa maior.  

 

P: Tá. 

F1: Isso pensando principalmente em corporativo assim, até teve também pessoas físicas que 
quer fazer kits de lembrancinha, mas é mais exceção, é mais para o corporativo. E eu acho que 
também é começar a pensar – que também a gente já começou, mas ainda é muito no início – 
em uma variedade maior de produtos voltados para brinde, principalmente para empresas. 
Porque para lembrancinha até eu acho que por enquanto está bom, mas acho que para empresa 
a gente está começando a tentar pensar em outros tipos de preparos e experiências, kit de 
preparos, que funcionaria assim, pensando até em datas comemorativas. Eu acho que focar mais 
nisso mesmo, numa variedade assim. Agora tentar uma coisa salgada, a gente está indo atrás de 
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alguma coisa que a gente goste, que dê certo, que seja salgada e não só doce, porque por 
enquanto a gente só tem doce. Então eu acho que abranger um pouquinho mais as nossas opções. 

 

P: Tá. O mix mesmo de produtos?  

F1: Sim. 

 

P: Portfólio?  

F1: É o nosso portfólio, isso. 

 

P: Legal. Ana, me conta um pouquinho então, quando tudo começou, vocês começaram lá, tiveram 
a ideia, começaram a colocar em prática. Pelo que eu entendi é muito você e sua mãe que lidam 
com tudo aí.  

F1: É, a gente tem uma funcionaria também. 

 

P: Tá. 

F1: Já faz... nossa, faz muito tempo ((riso)) 

 

P: ((riso)) 

F1: Faz... já vai fazer dois anos já. É. Foi em 2016, foi bem isso que...  

 

P: Mas no início assim, bem no começo eram só vocês duas?  

F1: Só nós duas, a gente fazia tudo, inclusive os potes mesmo. Todas as camadas, os potes são 
compactados um a um, camada por camada. A gente desenvolveu uma ferramenta para 
compactar e aí era a gente mesmo que fazia, inclusive os potes. E aí desde 2016 a gente tem 
uma funcionária, contratada, registrada e aí hoje em dia a gente não faz os produtos, a gente não 
produz mais os produtos. Mas ainda todo o desenvolvimento de receita, eu faço ainda toda a 
parte gráfica, papelaria, ainda tudo sou eu. Mas a gente agora... assim, hoje em dia a gente não 
faz mais os produtos. E quando tem uma demanda de um pedido muito grande que ela não dá 
conta sozinha, aí a gente contrata funcionários temporários, para aquele pedido. E é isso, nossa 
equipe é essa ((acha graça)) 

 

P: Legal. Me conta um pouquinho então, das atividades, tanto as que eram realizadas antes, quais 
eram e como que vocês colocavam isso em prática quando era só você e sua mãe. E como que é 
hoje assim, as principais atividades que vocês têm, seja de compras, a própria produção, 
distribuição. Me fala um pouquinho como que era quando era só você e sua mãe no início, e como 
que está hoje junto a funcionária. 

F1: Então, antes a gente fazia tudo, compras, a produção dos potes mesmo, comercial, 
distribuição, marketing, mídias sociais. Tudo isso era a gente. Financeiro também, mas é que aí 
no começo era uma coisa bem mais amadora, não é? Aí conforme o tempo foi passando, a gente 
foi... quando a nossa funcionária entrou, a gente começou a passar para ela...  

 ((fim da transcrição)) [00:23:42]  

F1: Menos essa parte do produto, porque ela realmente fica só com a parte da produção, ela não 
faz, por exemplo, sei lá, tipo financeiro também ou ela não cuida mídia sociais, por exemplo. 
Não, ela é só a produção mesmo. E aí ela é a pessoa que também quando a gente contrata pessoas 
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temporárias, ela é que treina eles, então meio que essa parte da produção ficou toda para ela. 
Mas é só isso, porque o resto continua mesmo com a gente.  

 

P: Tá. Então quem faz, quem mantém o contato com os clientes ainda são vocês, não é?  

F1: Sim. 

 

P: Tá. E me fala um pouquinho dos fornecedores de vocês, os fornecedores que vocês tinham no 
início, os parceiros principais, os stakeholders de forma geral, e quais são os que vocês têm hoje. 

F1: Então, a gente de fornecedores, acho que o que mais mudou assim, foi o do nosso vidro 
mesmo, do nosso pote, que eu acho que é a diferença mais... que no começo a gente comprava 
um vidro, um pote vidro liso, não é? E a gente adesivava. E nesse fornecedor a gente não tinha 
quantidade mínima para comprar, então a gente ia comprando conforme fosse precisando. Aí eu 
queria muito fazer o pote estampado e a gente primeiro, foi para um fornecedor que aí o mínimo 
era de... sei lá, acho que se não me engano 300 unidades. E a gente fez por um tempo com eles 
o pote estampado. E aí depois eles aumentaram muito ((enfatizou)) muito o preço deles, porque 
isso eu acho que para todas as pequenas empresas é o mais difícil assim, é você ter que... os 
fornecedores todos eles exigem um mínimo muito ((enfatizou)) grande assim. E para você ter 
aquele dinheiro todo para comprar em vidro, é muito difícil. E senão é um preço absurdo, do 
tipo, você tem fornecedor que para fazer uma quantidade menor, por exemplo, desse potinho 
pequeno, ele cobra sei lá, 5 reais um pote, o que torna completamente inviável, não é?  

 

P: Sim. 

F1: E aí a gente depois que esse fornecedor aumentou muito, a gente foi atrás de outros e aí a 
gente tem esse fornecedor, que até hoje é o nosso. Só que aí a quantidade mínima é, sei lá, 2000 
vidros. Mas aí foi um passo importante na época, não é? E aí hoje a gente tem eles de fornecedor, 
que eu acho que é mais difícil assim da gente, porque o resto... por exemplo, farinha, açucares, 
tudo é coisa muito fácil de conseguir e também não é custoso. Acho que a segunda coisa mais 
difícil também, é o nosso chocolate, porque a gente só usa chocolate da Sicao Callebaut e 
também, eles têm uma distribuição super complicada, até para quem revende eles fala que é 
super difícil, que tem que ter uma compra de todo mês. Então a gente meio que acabou, a gente 
chegou a ver com eles de comprar diretamente com o representante deles, mas assim, a diferença 
de valor não valia a pena. Então a gente continua o chocolate mesmo hoje comprando de 
algumas distribuidoras maiores, mas que não é direto deles. Porque mesmo hoje ainda não vale 
a pena para a gente comprar diretamente com eles, porque eles exigem tipo, uma compra mensal, 
etc. Muito alto e aí para a gente ainda não vale a pena. Mas do resto a gente tem os fornecedores, 
por exemplo, o açúcar mascavo, a gente compra na zona cerealista. Mas é mais tranquilo assim, 
são coisas fáceis de achar. 

 

P: Com fornecedores fixos que vocês têm sempre?  

F1: Ah, hoje em dia sim, hoje em dia eles estão relativamente fixos assim. Por exemplo, para o 
chocolate, a gente tem, sei lá, dois lugares que a gente normalmente compra, ou de um ou de 
outro, sabe? Então a gente tem uns dois ali, que se não é de um a gente compra do outro, mas a 
maioria hoje em dia é fixo.  

 

P: Uhum. E hoje, por exemplo, o que você tinha comentando antes, tem um fornecedor novo que 
seria o canecas, não é? Nessa questão que vocês estão tentando ampliar o portfólio de vocês.  

F1: Isso. 
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P: Tá. 

F1: É, e aí, por exemplo, esse de caneca. Só esse de canecas também é uma empresa que faz 
feria com a gente, que também é uma empresa pequena e que a gente, eu pelo menos, tento... eu 
priorizo isso, porque se eu quero que reconheçam o meu trabalho de... “ah, uma empresa onde 
é tudo feito à mão, etc. ”, e aí os meus fornecedores eu pegar uma coisa que vem da China, não 
faz nenhum sentido, não é?  

 

P: Sim. 

F1: Então... ((acha graça))  

 

P: Vai contra a proposta de vocês.  

F1: Exatamente. Então isso das canecas eu acho que é um exemplo bem forte disso, porque as 
canecas ela tem algumas que ela escreve à mão, uma por uma. E dependendo quando é uma 
imagem mesmo, alguma coisa, aí ela imprime. Mas com certeza eu conseguiria um fornecedor 
mais barato, enfim, com outra proposta, mas isso é uma coisa que eu acredito muito, é esse 
conceito que é justamente o que a gente prega e é aplicar quando a gente vai comprar. Então a 
gente sabe que ela que faz, a gente conhece toda a produção, ela faz feira com a gente, ela é uma 
empresa como se fosse irmã nossa. Então a gente... sempre a prioridade é dela, a não ser que ela 
não consiga me atender por algum motivo, que já aconteceu uma vez, que ela não conseguia de 
jeito nenhum, a gente foi atrás de outra empresa. Mas senão... isso também é uma preocupação 
assim, de continuar crescendo e pensar em quem são os nossos fornecedores, principalmente, 
sei lá, a gente quer vender forma, essas coisa. E é muito fácil pegar e ver um monte de coisas da 
China e aí eu tenho esse cuidado para tentar não cair nisso assim.  

 

P: Uhum. E você comentou por exemplo, que tem alguns parceiros seus de distribuição, se não me 
engano são uns três, além dessa venda direta que vocês fazem. 

F1: Isso. 

 

P: E como que é a parceria de vocês nesse sentido?  

F1: Então, cada um é de um jeito. Essa loja em Moema, Kit Home, ela realmente é uma revenda, 
então ela compra da gente por um preço de atacado e revende. A Casa Jardim Secreto, é uma 
loja colaborativa, então a gente paga um valor por mês para estar lá e mais uma porcentagem de 
15 por cento. E o Achadinhos, que é também uma loja colaborativa, a gente já teve com eles 
esse esquema de pagar um espaço por mês, igual a Casa Jardim Secreto, mas aí depois de um 
tempo a gente achou que não estava compensando, porque é uma loja muito... as pessoas vão lá 
para comprar roupa para as crianças, não é? E esse produto assim, as pessoas até podem levar 
ou não, mas não é o foco, então para a gente não estava compensando alugar um espaço. Então 
agora a gente tem só uma porcentagem com eles, e eles acabaram de mudar também os nossos 
produtos bem para a frente do caixa, que já melhorou bastante. Então a gente está fazendo os 
testes ainda. 

 

P: Tá. 

F1: A gente está meio que testando como é melhor. Porque para a gente é interessante estar lá, 
mesmo que no fim das contas não dê dinheiro para a gente a venda lá do Achadinhos, porque a 
gente não tem... a gente não é de São Paulo, não é? Então se a pessoa quiser... e lá é o público 
infantil, que vira e mexe a pessoa vê, pode querer fazer lembrancinha para o filho. A pessoa tem 



178 
 

um contato lá na loja com os nossos produtos, que para a gente é muito bom. E se alguém quiser 
passar e pegar, a gente fala, “olha, ali em Pinheiros você pode pegar em tal lugar”. Então a gente 
não deixa também o consumidor sem lugar que ele possa ir buscar. Então mesmo que não dê 
dinheiro mesmo para a gente vender lá, é mais para realmente para estar sendo vista pelas 
pessoas que frequentam lá, do que de fato pela venda mesmo. 

 

P: Uhum. Então esses três locais ficam em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo?  

F1: Ficam.  

 

P: Tá. Me conta um pouquinho como que é a questão de atendimento ao cliente. Você disse que 
essa atividade ainda está vocês. 

F1: Isso. 

 

P: E eu entendo que as mídias, as redes sociais têm um papel importante nisso daí.  

F1: Isso. 

 

P: Me conta um pouquinho como que é o contato com o cliente, questão de cotação, recebimento 
de pedido. 

F1: A gente... eu não disponibilizo WhatsApp, por exemplo ((acha graça)) nem no site, nem no 
Instagram. Quando a pessoa... porque eu acho que às vezes sai do controle, as pessoas elas... é 
impressionante que elas não leem nada, não é? Então por exemplo, a gente posta o negócio, está 
tudo escrito lá e a pessoa ela quer mandar uma mensagem só para perguntar onde compra ou se 
vende online, sendo que tem lá o link para ela clicar e comprar. Então eu até hoje não coloquei 
um WhatsApp e não acho que faz falta. Porque quando a pessoa começa a falar, principalmente 
no Instagram, ela perguntar e aí eu mando inbox e etc. se a conversa começa a avançar eu até 
falo, “olha, então tá, então vamos fechar e etc. me passa o seu WhatsApp que eu te mando, ou 
me passa seu e-mail que eu formalizo a proposta”, e aí eu vou para uma outra plataforma. Ou 
tem gente que manda e-mail direto, isso falando principalmente de lembrancinha, que é uma 
coisa que você tem falar com a pessoa, que tem que decidir qual vai ser a cor do elástico, qual 
vai ser a personalização. Porque senão, normalmente as pessoas perguntam como compra, eu 
falo, “olha, você é de que cidade?”, pergunto se é de São Paulo, se for de São Paulo eu passo as 
opções, se não for de São Paulo eu passo o site e a pessoa compra. Mas lembrancinha que requer 
mais esse atendimento mesmo. E principalmente com o público... quando é lembrancinha para 
aniversário de criança, quando lida com o público infantil, as mães elas gostam bastante de 
conversar assim, então a gente... normalmente é via inbox no Instagram no início, e aí depois eu 
passo... a gente muda para e-mail ou WhatsApp, dependendo do que precisar assim.  

 

P: Tá. E me fala um pouco, por exemplo, das atividades de montagem mesmo, não é? Quais são 
as principais assim? Vocês devem ter a pesagem... oi?  

F1: Desculpa, cortou. 

 

P: Ah, tá. Não, eu perguntei sobre as principais atividades ali na montagem mesmo dos produtos. 
Eu imagino que tenha uma atividade de pesagem, depois a montagem mesmo. 

F1: Sim. Na verdade para fazer os nossos produtos tem mais 20 processos, que são feitos para 
ele ficar pronto. 
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P: Ah, legal. Comenta para mim um pouquinho deles. 

F1: Primeiro começa com... os vidros são esterilizados e depois é isso, todas as camadas são 
pesadas, não é? E depois compactadas, então, por exemplo, primeiro vem a farinha, ela pesa, 
compacta. Aí o açúcar, pesa, compacta. Vai indo ingrediente por ingrediente, depois que fecha 
o pote, lacro. Depois tem a rotulagem, colo o rótulo nutricional. E depois amarra a tag com 
elástico, e se for um produto personalizado ainda tem que adesivar, normalmente a gente adesiva 
a tampa, que aí é mais um processo que é adesivar a tampa. E todos os nossos processos são 
feitos à mão.  

 

P: Tá. E quais são os principais produtos do portfólio de vocês hoje?  

F1: A gente tem os mix para cookie e brownie. Para cookies os principais saberes são, com 
gotinhas de chocolate, o que é chocolate em dobro, que vai cacau na massa e tem a gota de 
chocolate. E o de M&M's, o brownie de chocolate, que na verdade é o mais vendido para o 
público direto, o brownie em feira é o que mais sai. E aí a gente tem agora também o mix para 
chocolate quente, que a gente faz no inverno, agora já está no finalzinho. A gente lançou em 
agosto o mix para muffin de chocolate. Aí tem nos potinhos pequenos que são de lembrancinhas, 
tem o cookie de gota de chocolate, M&M's e agora o muffin também, a gente está fazendo no 
pote pequenininho.  

 

P: Ah, legal. 

F1: Isso é o principal, a gente tem às vezes uns sabores sazonais, tipo, na páscoa lança uma. Mas 
aí mais... que a gente não deixa fixo assim.  

 

P: Uhum. E como vocês trabalham com alimentos, tem algum órgão regulador, algum 
stakeholders que vocês tenham e precisam fazer alguma interface diferente? Como é que foi esse 
processo de regularização nesse sentido?  

F1: É, então. Na verdade tem a vigilância, não é? Vigilância Sanitária que trabalha com... que é 
o que fiscaliza mesmo. 

 

P: Regulamenta isso daí. 

F1: E acho que é só a vigilância, assim, de regulamentação. 

 

P: Esse foi um processo rápido para vocês, no começo?  

F1: Então, na verdade essa questão da vigilância é muito complicada ((acha graça)) Porque 
assim, eles têm todas as regras e etc. e a gente segue tudo. Tem lá o cursinho que faz de manual 
de boas práticas, de manipulação de alimentos, tem apostila e etc. beleza, tudo a gente segue. 
Só que aí você entra com o pedido lá e beleza, teoricamente você tem a sua... você tem as coisas 
que você tem seguir e teoricamente você tem a sua licença, e aí você está sujeito a ser fiscalizada. 
E até hoje ninguém nunca foi lá no Cumbuquinhas fiscalizar a gente, então a gente tem... a gente 
fez tudo conforme era necessário e estamos aguardando na verdade ((riso)) 

 

P: ((riso)) Entendi. E vocês têm um espaço dedicado para isso, não é?  

F1: Sim, sim. É tudo no Cumbuquinhas mesmo, que é um... podemos chamar de um atelier 
assim. Porque não chega a ser uma cozinha, porque a gente não cozinha lá, não é? A gente não 
tem essa parte de preparo de alimentos, então é como se fosse um atelier mesmo. E é tudo feito 



180 
 

lá assim, desde que a gente alugou. Na verdade a única coisa que a gente faz aqui em casa, é 
quando a gente tem feira, que a gente faz degustação dos produtos. 

 

P: Aham. 

F1: Aí normalmente as degustações todas a gente...  

 

P: Vocês preparam aí, não é?  

F1: A gente assa na minha casa, que a gente tem duas cozinhas aqui e aí como é muita coisa 
para assar, a gente assa aqui. Mas só para degustação em eventos mesmo, porque os produtos 
são todos feitos lá, tudo está lá. 

 

P: Tá. E no início era na casa de vocês mesmo, não é?  

F1: É, os primeiros meses foram aqui em casa, bem... ((acha graça)) bem amontoando as coisas 
na sala, enfim. 

 

P: Sim. Aham. Me conta um pouco Ana, da distribuição, como que acontece a distribuição, seja 
para esses parceiros que você tem em São Paulo, ou quando você vende para algum lugar. Como 
é que funciona? Como que vocês distribuem? Quais são as empresas que ajudam vocês nesse 
sentido?  

F1: Normalmente para o e-commerce assim, os pedidos de e-commerce a gente manda pelos 
Correios. E aí os pedidos de lembrancinhas para fora do estado de São Paulo, normalmente a 
gente manda de avião ou LATAM Cargo ou Azul Cargo. 

 

P: Uhum. 

F1: E para São Paulo muitas vezes a gente manda por transportadora, a transportadora que faz 
São José – São Paulo, quando é para empresa, etc. Agora, quando são para esses distribuidores 
nossos, essas três lojas, normalmente a gente que leva mesmo. 

 

P: Tá. 

F1: Mas aí quando é para... ou lembrancinha, ou... às vezes lembrancinha para cidade São Paulo 
a gente manda pelos correios também, depende. Mas a gente usa bastante uma transportadora, 
que também acho que dá para considerar que é um fornecedor parceiro nosso, porque desde que 
a gente começou a fazer com eles, a gente faz bastante coisas com eles assim, quando é São José 
– São Paulo. Todos os pedidos para empresas a gente sempre orça eles, mas deixa a empresa à 
vontade para se quiser, contratar uma transportadora dela, não tem nenhum problema. Mas a 
gente sempre oferece eles e isso foi uma coisa muito boa, porque já teve situação de a gente 
precisar desesperadamente de buscar as coisas em São Paulo ou levar, e como eles... a gente já 
trabalha com eles faz um tempo, a gente tem essa relação boa assim. Então já salvou a gente 
algumas vezes ((acha graça)) de uns desesperos assim. É. 

 

P: Relação de parceria mesmo assim, com fornecedor, você diria que é só com essa transportadora, 
ou tem algum outro fornecedor parceiro-chave na operação?  

F1: Olha, essa transportadora eu acho bem... eu considero um parceiro de fato. Os de vidro eu 
não sei se eu posso considerar parceiros, porque na verdade assim, nunca ((acha graça)) eu 
sempre comprei e eles me entregaram, mas nunca teve uma situação deles realmente... sabe? Já 
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teve vezes de eu precisar urgentemente e eles... enfim, eu não acho o atendimento deles muito 
bom. Mas assim, eu já procurei outros lugares e não tem jeito, são eles mesmos ((acha graça)) 
e eu meio vi. Mas eu não considero tanto parceria, porque não teve nenhuma situação assim, 
que eu realmente precisei de alguma coisa a mais deles, a não ser o produto que eu compro, 
sabe? As canecas, eu considero uma parceria muito boa, que também isso de receber pedido e 
falar, “olha, para semana que vem, você consegue fazer?”, também de me... ser parceira mesmo.  

 

P: Uhum. 

F1: Parceria mesmo eu acho que isso, porque os outros são... tem bons fornecedores, mas não 
necessariamente que tenha uma relação assim, mais do que só... ah, e um outro fornecedor 
também, é essa loja que a gente vende em Moema, essa loja de casa, eles na verdade são uma 
importadora também. Então já teve vezes da gente... – eles têm sei lá, bol, forma, etc. – já teve 
vezes de a gente receber pedido, que a pessoa queria montar um kit e aí eu recorri a eles, “olha, 
vocês conseguem fornecer tantos bols e tal?”, e deles irem atrás também. Então além de serem 
clientes, eles também são fornecedores de algumas coisas para a gente. 

 

P: Legal. 

F1: Esse é um parceiro super ponta firme assim, com a gente. A gente tem uma relação muito 
boa também. 

 

P: Tá. Para compra mais assim, da farinha, do açúcar você disse que zona cerealista que vocês 
compram. Esses aí não seria...  

F1: É normal assim, não tem nada de... a farinha também a gente compra em supermercado de 
atacado mesmo, não tem um...  

 

P: Lugar fixo, não é?  

F1: É. Acho que não tem uma relação além da relação comercial normal, de eu pedir e eles me 
entregar. Eles me entregam super bem e tudo, mas nunca precisou pelo menos, alguma coisa a 
mais. 

 

P: Tá. Bom, eu entrei em contato com vocês, porque na verdade eu conhecia vocês antes de mesmo 
de iniciar a minha pesquisa, eu acho que eu tinha visto em algum lugar, de alguma forma, alguma 
rede social e já tinha me chamado a atenção. Então eu sigo vocês na verdade no Instagram faz um 
tempo ((acha graça)) 

F1: Ah, que legal. 

 

P: É ((riso)) E eu sempre achei muito legal. Então eu entendo que as mídias sociais, as redes sociais 
que vocês utilizam, têm uma função importante no modelo de negócio de vocês. 

F1: Sim. 

 

P: Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais são as funções que essas redes sociais têm, qual 
que é a importância. Porque eu entendo que seja uma ferramenta de trabalho para vocês, não é? 
Comenta um pouquinho para mim. 

F1: Para a gente realmente é bem importante assim. Na verdade o Instagram, o Cumbuquinhas 
começou com o Instagram, no blog já. E a gente tem seguidores que seguem a gente desde a 
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época do blog, que é muito legal. O Instagram mudou muito nesses anos, e hoje acho é um 
período em que todo mudo que trabalha Instagram acha super complicado, porque eles limitaram 
muito o alcance das publicações, enfim. É bem mais difícil, mas não deixa de ser muito 
importante assim. E é muito nítido quando a gente para, por exemplo, teve um período aí, uns 
meses atrás que o Instagram estava meio largado assim, meio sem planejamento, sabe? De o 
que é que vai... de todo o conteúdo que vai entrar. E é impressionante como cai a inteiração, 
como as pessoas... você não pode parar, não dá para largar mão, porque senão você sente mesmo 
a diferença, das pessoas se engajando e das pessoas perguntando, pedindo orçamento. Mesmo 
que muitas vezes não gere a venda, mas de ter gente interessada, pedido orçamento, etc. Então 
assim, o Instagram eu acho que é uma das principais ferramentas assim. Facebook hoje em dia, 
sinceramente, hoje em dia a gente mal usa. A gente usa muito pouco, já usou mais, hoje em dia 
usa muito pouco. É mais Instagram mesmo. Mas realmente, é muito importante, principalmente 
porque a gente trabalha muito com imagem, não é? Tanto das comidas, das coisas, então 
realmente para a gente faz muita diferença. E a gente... o nosso forte de mídias sociais realmente 
é o Instagram. E agora mesmo tendo um... as publicações tendo um alcance menor do que tinham 
antes, a gente continua... especificamente faz um mês, dois meses que eu voltei a planejar 
certinho assim, tudo que a gente posta... planejar realmente o conteúdo e senti muito diferença 
no engajamento das pessoas, inclusive em pedidos no site aumenta, tudo aumenta assim. Então 
para a gente o Instagram é muito importante.  

 

P: Tá. Ele é mais então com função de divulgação, não é? Os pedidos em si eles não são fechados 
por lá.  

F1: Tem pedido que... divulgação com certeza, é a principal. E principalmente avisa, “ah, vamos 
fazer feira, estamos fazendo tal feira”. Tem gente que... as pessoas vão na feira e falam, “eu vim 
aqui porque vocês postaram, eu não conhecia essa feira”. Então assim, a gente tem esse retorno 
das pessoas mesmo que seguem e fazer diferença. Mas principalmente para lembrancinha, tem 
pedido que sai sim porque a pessoa viu no Instagram, não é? Foi o que eu falei, a gente começa 
a conversar pelo Instagram e acaba migrando, mas vê a foto e pergunta. Agora a gente está com 
um kit para o dia dos professores, e aí eu postei uma foto, eu já tinha postado uma foto semana 
passada, postei uma foto que eu quero impulsionar bastante ela. E já tem um monte de gente, 
duas pessoas que quiseram fechar o kit porque viram no Instagram, então rola venda sim. 

 

P: Tá. Legal. E aí geralmente vocês fecham até por e-mail e também tem o site, não é?  

F1: É. Assim, se for algum produto... tem gente que inclusive fecha... tem a lembrancinha do 
site, tem lá pessoas do IG, que compram 3 caixas de lembrancinhas pelo site, não me falou nada, 
só foi lá e pagou. E aí depois eu entrei em contato com a pessoa para falar sobre personalização, 
etc. Mas o normal não é fechar lembrancinha pelo site sem perguntar, porque a pessoa quer 
saber como é a personalização, a pessoa quer que eu mande foto, então exige uma conversa. E 
aí normalmente é por e-mail, a maioria das vezes. Algumas vezes eu faço por WhatsApp, mas 
a maioria é por e-mail, porque eu já mando a proposta, a pessoa já vê, depois ela me manda o 
comprovante de pagamento. Então assim, as lembrancinhas a gente acaba fechando mais por e-
mail mesmo. E com empresa também, com empresa com certeza é por e-mail, que aí tem que 
mandar proposta, eles aprovam, tem um trâmite maior, cadastro, enfim. É por e-mail com 
certeza.  

 

P: Tá. Me fala um pouco do site de vocês, o que é que o consumidor da Cumbuquinhas encontra 
lá, se tem alguma ferramenta de chat, alguma coisa assim.  

F1: Então, o nosso site hoje ele tem o nosso e-commerce basicamente, e ele tem o nosso blog 
de receitas, que está dentro do nosso site.  
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P: Uhum. 

F1: E a gente numa época até tinha colocado num chat, mas nunca gerou nada assim para a 
gente, não foi significativo, eu tirei. Mas o que tem é na parte de contato, tem esse formulário 
de... um formulário de contato, se a pessoa quiser preencher e mandar. Ou está lá o nosso e-
mail, se a pessoa não quiser preencher o formulário, quiser mandar direto para a gente, tudo 
bem. E tem também quando a pessoa entra no site tem uma janelinha, para se essa pessoa quiser 
se cadastrar na nossa Newsletter, para se cadastrar no nosso banco de cliente. Que é uma forma 
também de ela manter um contato, receber as nossas novidades.  

 

P: Tá. E o fechamento de pagamento no site, tem as várias opções de pagamento e tudo mais?  

F1: É. A gente usa o PagSeguro. 

 

P: Tá.  

F1: E aí pelo PagSeguro a pessoa pode escolher basicamente se ela quer pagar por cartão ou 
boleto. E quando a pessoa fecha direto com a gente, ela pode pagar por depósito também, ou 
empresa a gente faz boleto.  

 

P: Tá. É isso que eu percebi, você falando, tem dois processos aí que podem acontecer. Na verdade 
tem um processo direto do site, que acontece muito com consumidor geral ou para consumo 
próprio ou quando quer lembrancinha.  

F1: Sim. 

 

P: E existem ainda outros dois processos por fora, que seria entrando em contato com vocês por 
e-mail, por exemplo. E aí isso para o consumidor geral, que quer lembrancinhas e para empresas, 
para pedidos corporativos.  

F1: Isso. 

 

P: Você disse que no corporativo é um pouquinho diferente, eu queria que você me falasse um 
pouquinho desses dois processos, quando um consumidor geral fecha um pedido com você, por 
exemplo, por e-mail de uma lembrancinhas. E quando uma empresa fecha um pedido corporativo.  

F1: Com o consumidor final, normalmente o que a pessoa quer saber mais é... quer dizer, o valor 
normalmente está no site, mas a pessoa não lê, não é? ((acha graça)) Então a gente tem que 
passar, a gente passa o valor.  

 

P: Aham. 

F1: ((acha graça)) Que ninguém lê nada, isso eu acho que é todo mundo que... é uma reclamação 
geral, porque é impressionante como as pessoas não querem ler, elas querem tudo ali na mão 
delas. Então assim, a gente normalmente pergunta o valor, pergunta como é a personalização e 
perguntam muito sobre entrega, porque esse é um problema que a gente tem bastante que é frete, 
não é? Porque saiu do estado de São Paulo, encarece demais, demais. Então a pessoa... isso é 
um impeditivo para a gente muito grande assim. Mas meio que a gente já... assim, a gente tenta 
minimizar, mas não tem como, a gente trabalha com vidro que é pesado e influencia diretamente 
no valor do frete. Então assim, a pessoa normalmente ela quer saber disso, (inint) [00:29:33] a 
personalização, forma de pagamento, até quando ela pode pagar. A pessoa quer muito saber 
quanto tempo ela precisa pedir antes, etc. E aí eu normalmente mando uma apresentação, dou 
várias fotos e aí a pessoa fecha ou diz que vai esperar para fechar mais perto da festa. E a pessoa 
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deposita, paga e a gente produz normalmente. Se é personalizado, faço a arte, mando para a 
pessoa aprovar. E é isso.  

 

P: Personalizado que você diz a embalagem, não é?  

F1: É. A gente adesiva a tampa.  

 

P: Tá. 

F1: Normalmente. E aí pessoa fala o que quer, o que é que ela quer, o que é que ela não quer. E 
aí a gente manda para ela. E aprova e é isso. Para empresa, normalmente a gente... não 
necessariamente é a empresa que entra em contato com a gente, não é? Normalmente, a maioria 
dos casos são as agências das empresas. 

 

P: Uhum. 

F1: Então a agência entra em contato, pede orçamento, explica o que é. Aí eu tento entender 
exatamente o que eles precisam, eles perguntam muito sobre personalização. Tem empresa que 
quer que personalize o vidro todo, não só a tampa. Então assim, eles perguntam muito sobre 
personalização, prazo e prazo de pagamento, que também é outra bem diferente do consumidor 
final, porque as empresas têm uma burocracia maior normalmente para pagar. Então tem que 
negociar prazo, enfim. E aí essa agência vai remeter à empresa, depende de uma aprovação da 
empresa para a gente fechar, então é esse contato com empresa. Então é mais complicado, 
porque tudo tem uma etapa a mais, que a gente manda para a agência, a agência manda para a 
empresa, a empresa aprova. E volta para agência e volta para a gente. 

 

P: Tem um outro intermediário, não é?  

F1: É, aí empresa diz o que é que quer para agência de arte, a agência faz a arte e manda para a 
gente. Então assim, tem um outro intermediário. Mas eu acho que é por isso que é mais 
demorado, e também normalmente as empresas às vezes elas têm um prazo super apertado. E 
normalmente com o consumidor final, não tem tanto esse prazo loucura assim. Às vezes aparece 
alguém, esse mês passado mesmo, a pessoa aqui encomendou na terça e eu mandei a 
lembrancinha na quarta. Mas normalmente a pessoa não vê a lembrancinha um dia antes da 
festa. Empresa às vezes ela tem um evento, não se programou, ou o dia dos pais ou não sei o 
que não viu nada. Vira e mexe chegam uns orçamentos assim, para amanhã, a pessoa quer fazer 
em dois dias. Então isso eu acho que é outra diferença também, o prazo de pagamento é uma 
diferença grande, porque para o consumidor final a gente sempre a pessoa paga antes. Ou se ela 
estiver encomendando com muita antecedência, ela paga metade quando fecha e metade é na 
semana de entrega. E empresa não, às vezes ter que faturar para 30 dias, etc. E aí depois que 
fechou, normalmente a gente tem que cadastrar a empresa e emitir nota, manda para aprovar 
para o financeiro. Aí tem esse trâmite maior assim, do que para o consumidor final.  

 

P: E isso tudo é você e sua mãe que gerenciam?  

F1: Sim, essa parte especificamente sou eu.  

 

P: Tá. Você falando sobre isso, me veio aqui algumas dúvidas sobre questão de contabilidade, 
contas a pagar, contas a receber, questão de cálculo de custos, precificação, também é contigo isso 
daí?  
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F1: Sim, a gente usa um aplicativo, um software que chama Bling, não sei se você conhece. Que 
assim, ((acha graça)) foi muito custoso colocar tudo ali, mas agora que está tudo ali, está tudo 
bem certinho. A gente cadastra o produto e aí ali mesmo você coloca a estrutura do produto ele 
te dá o custo, então facilita bastante assim. As notas todas a gente emite por ele também. No 
passado, em novembro a gente mudou, a gente saiu da categoria MEI e virou Micro Empresa. 
E aí desde então também a gente tem que mandar todo mês as notas para o nosso contador. 
Então também obrigou a ter um controle maior, certinho de todo mês as coisas, o que foi bom, 
porque às vezes... isso é uma coisa que muitos amigos meus que fazem feira comigo, que tem 
também marcas pequenas, às vezes se organizar com essa parte do financeiro é o mais difícil 
assim. Mas aí isso de ter que mandar todo mês para o contador certinho, todas as notas de 
entrada, de compra e de venda, ajudou bastante a... realmente você ser obrigado a manter tudo 
certo todo mês. 

 

P: Sim. E esse aplicativo que gera as notas fiscais então?  

F1: Isso. Aí eu faço tudo por ele. 

 

P: Uhum. 

F1: Ele é pago, não é? Eu pago 50 reais por mês, mas ele basicamente é o meu software de 
gestão e de nota, de tudo.  

 

P: E gestão de estoque, como é que vocês fazem? Tem algo que vocês utilizam para gerenciar isso?  

F1: Então, teoricamente nesse aplicativo a gente também poderia fazer gestão de estoque, mas, 
muito sinceramente, a gestão de estoque é uma coisa que a gente faz ali a olho. Tipo, nas 
prateleiras a gente olha, “ah, precisa comprar tal coisa”, eu não faço isso via aplicativo. Assim, 
o aplicativo vai avisar, “tal produto está com... farinha está acabando”, não, a gente é que está 
lá mesmo, a gente consegue ter esse controle do que precisa, então é mais amador assim. 

 

P: Mais manual, não é? 

F1: (inint) [00:35:36] ((sobreposição de vozes)) mas o aplicativo ele tem essa opção. Mas acho 
que talvez se a gente tivesse um...  

 

P: Uma operação maior hoje. 

F1: É, um estoque muito maior ou talvez muito mais produtos, muito mais insumos. Isso é uma 
coisa boa assim, que a maioria dos nossos produtos eles têm como a base deles de produtos, não 
é? Muda uma gota ou outra, mas basicamente a gente usa muito as mesmas coisas, então a gente 
não tem... a gente tem esse número de insumos reduzido, então é mais fácil para a gente 
gerenciar. Eu acho que se aumentar, talvez realmente tenha que ser via nosso aplicativo mesmo.  

 

P: Tá. Então por exemplo, lá no início da sua fala, você comentou que o foco que vocês vislumbram 
para o futuro é, migrar um pouco mais para essa questão do corporativo, não é? De clientes mais 
corporativos. O que é que você acha que vai mudar aí na operação de vocês? O que é que vocês 
vão precisar ampliar, modificar para dar conta disso? Vocês acham que vai ser num futuro 
próximo? Como é que você enxerga isso?  

F1: Eu acho que uma das coisas que vai mudar é isso de... por exemplo, se eu quiser oferecer 
uma embalagem diferente, uma caixa diferente. Eu vou ter que encomendar por vez uma (inint) 
[00:36:52] mil caixas, coisa que hoje em dia eu não faço. Então eu vou ter que ter um estoque 
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maior desses produtos que eu quiser oferecer, como parte do nosso portfólio. E eu vou ter que 
ter um investimento maior para adquirir esses produtos e talvez até um espaço físico maior, 
mesmo dependendo do que seja, não é? Porque hoje em dia o nosso espaço ele dá conta, mas 
assim, se for cresce muito a quantidade de coisas para a gente armazenar, talvez nem fisicamente 
comporte. Então eu acho que dependendo se a gente quiser mesmo ir mesmo para esse lado de 
kits, de presentes, mais opções disso, eu vou ter que fazer um estoque maior dessas coisas, eu 
acho que principalmente o estoque e os pedidos vão mudar, vai ser uma mudança bem 
significativa.  

 

P: Tá. E aí de repente vocês usarem...  

F1: (inint) [00:37:50] ((sobreposição de vozes)) 

 

P: Essa ferramenta de gestão de estoque talvez seja o necessário, não é?  

F1: É, eu acho que sim. O lado bom é que esse nosso software já oferece isso, não é? Então eu 
não tenho que mudar de software. Mas talvez a gente tenha que começar a mudar, ou talvez sei 
lá, um lugar só para... mas isso é pensando nessa ideia de kits mesmo, de presente, que compõem 
várias coisas. Aí eu acho que talvez o controle tenha que ser mais certinho mesmo. 

F1:1: E aí você imagina que vão ser necessários novos recursos, não só de pessoas, mas recursos 
no geral dentro da operação de vocês, na distribuição também?  

F1: É, de pessoas, na verdade assim, ano passado a gente teve no fim do ano uma demanda 
muito grande e eu comecei a cogitar em talvez contrata outra pessoa. Mas, por enquanto assim, 
quando tem uma demanda grande para a gente vale mais a pena contratar uma pessoa para aquele 
pedido, do que de fato ter uma outra pessoa. O que eu acho que pode ser que eu... uma demanda 
de pessoas, talvez uma pessoa para a parte (inint) [00:39:13] ((falha no microfone)) Eu ainda 
não tenho muito bem na minha cabeça para qual área seria melhor eu ter uma pessoa para dividir 
comigo. Mas eu acho que talvez para uma área comercial, seria bom ter uma pessoa só isso, 
focar em ir atrás mesmo dos clientes, para vender esses novos kits. 

 

P: Então isso é uma coisa, hoje a prospecção que vocês fazem, é muito por conta das redes sociais, 
não é? Então essa é a forma que vocês encontram de chegar até o cliente. Existe alguma outra 
forma que você pensa no futuro?  

F1: Sim, são as feiras, os eventos que a gente faz, não é?  

 

P: E no caso de migrar mais para o corporativo, vocês pensam em chegar ali, acionar o cliente, o 
consumidor, o foco de vocês de alguma forma diferente?  

F1: Então, a gente começou agora – sei lá – maio, comecei nas feiras ir com um foco maior em 
vender brindes para as pessoas. Não no dia, mas para as pessoas. Porque até então a gente falava, 
“ah, a gente também tem isso”, mas assim, não falava para todo mundo, não era uma coisa tão... 
e agora não, fiz um material, por exemplo, tem um folder de brindes. E aí, principalmente em 
algumas feiras que a gente vai, que a gente sabe que é um pessoal que trabalha bastante com 
isso, que é de agência. Na verdade as agências entram muito em contato com a gente, mas 
também na verdade qualquer empresa pode se quiser, comprar o brinde pode, não precisa ser 
uma agência. A gente começou a investir e focar em mesmo nas feiras, a muito mais do que 
vender – óbvio que a gente quer vender também – mas fiz um material impresso até, para isso, 
para divulgar brinde, que é o que a gente quer fazer. E está sendo bom por enquanto, porque é 
muito onde o nosso público está assim, é bem... por exemplo, a gente fez agora semana passada 
aquela feira que eu te falei, que é de criança. Eu fui para lá com o objetivo de vender 
lembrancinha. Óbvio, vendi na feira, durante todos os dias vendi nossos produtos, mas assim, 
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para todo mundo a gente falava das lembrancinhas. Entregava o material de lembrancinha, aí 
uma pessoa já fechou lembrancinha para o chá de bebê.  

 

P: Ótimo.  

F1: Tipo, sei lá, uns dias depois. Então eu acho que isso de fazer o evento é muito bom, porque 
já é um público muito focado, muito interessando, sabe?  

 

P: Uhum. 

F1: Às vezes na internet, tipo Instagram, quando você não impulsiona, aquela publicação vai 
para um monte de gente, por mais que você ponha filtro e etc. vai para um monte de gente que 
não consegue nem entender que aquilo é um mix para preparar, que a pessoa acha que é o bolo 
de pote para comer pronto. Por mais que esteja escrito, desenhado, ilustrado, a pessoa acha que 
vai comer de colher. E lá, a pessoa viu seu produto lá, provou, então a chance de ela fechar com 
você, seja para a casa dela, seja para a empresa dela, é maior. Então a gente está começando a 
fazer esses eventos indo com o foco de vender lembrancinha.  

 

P: E o material é você quem prepara? Esse material que vocês divulgam. 

F1: Sim. Sim. 

 

P: Você comentou lá no começo sobre ter tido uma divulgação por meio de uma blogueira na 
época, no início. Como que foi isso? Vocês ainda tem algumas situações desse gênero?  

F1: Sim, a gente tem. Foi assim, na verdade uma amiga minha trabalhava numa loja, uma marca 
de sapatos que tinha loja no JK, em São Paulo. E aí elas iam fazer um lançamento e aí ela 
perguntou se eu queria, aí eu fiz para elas de graça, não é? Uns minicookies para dia das mães 
e a gente levou. E isso foi bem no início do cookie na verdade, que a gente começou... foi 2015 
ou 2016? Ah, eu não lembro agora. Mas foi bem no começou, foi assim, umas das primeiras 
coisas que a gente fez realmente. E a gente fez as lembrancinhas, os minicookies e levou para 
ela, lá no lançamento da loja, etc. E aí foram alguma... ela tinha contratado uma assessoria, não 
é? E foram umas blogueiras lá na loja. E aí as blogueiras receberam os minicookies, e aí uma 
delas depois entrou em contato, que iam fazer aniversário – ela e a irmã, as duas são blogueiras 
– elas iam fazer um aniversário da filha, e perguntaram se eu queria fazer essa parceria, de dar 
potes e elas divulgarem. E aí para a gente isso foi muito bom. E a gente fez isso ao longo dos 
tempos com outras blogueiras depois, com essa mesma a gente fez mais uma vez depois. Foi 
isso mesmo, foi 2016/2017, que a gente fez o aniversário da filha dela. A gente fez com algumas 
blogueiras, a gente... muitas vezes a gente manda para as blogueiras alguns produtos, mas 
esperando mídia espontânea mesmo.  

 

P: Aham. 

F1: A gente teve algumas experiências muito legais disso, que foi por exemplo, com a JoutJout, 
que ela já falou da gente em vídeo, já postou no Instagram também. 

 

P: Ah, eu acho que foi por meio dela que eu conheci vocês. 

F1: É, pode ser ((acha graça)) 

 

P: Eu acho que foi. Eu estava tentando lembrar, agora que você falou, eu acho que foi. Faz sentido. 
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F1: É, então. E o dela foi completamente espontâneo assim, então foi muito legal. Isso tudo com 
o tempo você vai vendo, para a gente, a gente viu que esse negócio de pagar blogueira para 
postar coisa, é uma coisa que só funciona com empresa muito grande assim. Porque o tanto que 
aquilo tem que te reverter em venda para ter valido a pena, é uma coisa assim, nunca... e olha 
que ela postou no Instagram, ela fez vídeo assim. Mas nunca na vida que se eu tiver pago para 
ela, eu ia conseguir receber isso de volta em vendas, sabe? Mas uma empresa grande, que tem 
uma verba para anúncio, eles querem que reverta em venda, mas é muito mais a propaganda e 
etc. Então é outra história. E aí no início também isso era uma coisa que não era muito claro na 
minha cabeça, porque você via esse mundo de blogueira, todo mundo postando, as pessoas 
anunciando. E aí hoje em dia eu tenho bem claro isso assim, eu não pago, porque acho que para 
a gente reverter teria que ser uma coisa absurda assim de venda, para pelo menos, sei lá, reverter 
duas vezes em venda o que você paga. Como elas cobram muito caro, é difícil, é bem difícil. 
Então para a gente funciona, mas mais como mídia espontânea mesmo, quando elas querem 
postar. O custo para enviar normalmente é baixo, não é?  

 

P: Uhum. 

F1: E a gente manda assim, mas já caímos em umas ciladas também com blogueiras ((acha 
graça)) com essas coisas. 

 

P: Sério?  

F1: É. Mas hoje em dia... é bom porque você só sabe quando você vai testando as coisas. Tipo, 
às vezes parece muito que vai funcionar, mas aí só quando você faz mesmo você vê funciona 
ou não, não adianta. 

 

P: Não, isso que você falou é superimportante. Pode continuar, continua que depois eu falo. 

F1: Hoje em dia não adianta, o que funciona para uma empresa grande, não é a mesma coisa 
que vai funcionar para a gente, sabe? Não tem como ser a mesma coisa. Então para a gente... 
até faz um tempo que a gente não faz isso de mandar produto para blogueira. Muita gente pede 
para fazer aniversário e tudo, mas hoje em dia também tem muita gente pedindo, não é? Muito 
complicado. Então a gente deu uma parada, obviamente se vier, se for alguém que a gente ache 
legal, que tem a ver eu até faço, porque eu acho uma mídia bem legal assim. Mas espontânea, 
esse negócio de pagar, para a gente não rola. 

 

P: Não compensa, não é? Então, achei superinteressante isso que você falou, que às vezes o que 
funciona para uma empresa grande não funciona para você.  

F1: É. 

 

P: Que vocês foram percebendo isso, só fazendo, testando para perceber, ou seja, na tentativa e 
erro mesmo. Me conta um pouquinho mais disso, o que mais que vocês perceberam, que vocês 
estavam fazendo de um jeito, no meio do caminho vocês falaram, “acho que não vai rolar”, e que 
vocês foram mudando? Em tudo assim, na operação de forma geral.  

F1: Mas isso é uma percepção que eu tenho muito recente também ((acha graça)) eu assisti uma 
palestra umas semanas atrás, que a pessoa falava justamente isso, que para mim é o que faz total 
sentido, que é: a vantagem de você ser uma empresa, uma micro empresa, uma empresa muito 
pequena, é você ter essa liberdade para testar e mudar as coisas. Tipo, uma empresa grande ela 
não vai conseguir mudar, se precisar de posicionamento de produto, de marca, ela vai ter um 
processo gigantesco. A gente não, a gente pode e deve ir mudando. E eu acho que no início meio 
o que eu tinha na cabeça era que não, que eu comecei com aquela ideia então a gente tem que 
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seguir com aquela ideia. E aí hoje eu tenho muito claro isso, que assim, a gente vai testando, o 
que for rolando a gente vai fazendo. Eu não tenho mais esse medo de... “ah, isso não deu certo, 
eu vou tirar esse produto”, ou, “vou pôr esse produto”. Eu acho que eu pretendo usar mais dessa 
nossa flexibilidade, que é tão boa e que é uma vantagem de ser... é uma das poucas vantagens 
talvez de ser uma empresa pequena ((acha graça)) Então a gente... testei muito isso de blogueira, 
etc. Vi – ainda bem, sem pagar muito – mas vi que com a gente não tem condição. Tenho certeza 
que grandes marcas que fazem parcerias, mas também fazem parcerias mais duradouras, não 
fazem um post com a pessoa. Tem um projeto de meses, a pessoa posta aquilo recorrente. É 
outra história, uma marca pequena não tem orçamento para fazer isso. Então para a gente é 
realmente... vale mais apena impulsionar talvez uma publicação no Instagram, com... sei lá, 1 
décimo do que você gastaria – que já bastante dinheiro para um Instagram – e reverter em venda 
para você, e tentar nesses... porque hoje tem muito isso de recebidos, stories de recebidos, que 
a pessoa posta, do que realmente usar a fórmula que as outras empresas grandes estão usando, 
que não funciona ((acha graça)) 

 

P: Uhum. Não, isso é superinteressante, é super bacana, até porque o foco dessa pesquisa são 
empresas nascentes ou em estágio inicial. Então isso que você está falando é muito interessante. E 
tem algum outro exemplo, além dessa questão publicidade com blogueiras? Assim, alguma coisa 
que vocês faziam, a montagem mesmo ou qualquer atividade e processo que vocês tinham no 
início, que vocês foram aperfeiçoando? Percebendo, “olha, isso aqui talvez não é a maneira mais 
legal de fazer, vamos tentar dessa forma” e que foi mudando? Que vocês foram aprendendo 
mesmo, um processo de aprendizado aí dentro da operação de vocês.  

F1: Tem uma coisa que eu não sei se encaixa tanto nisso, mas que me veio à mente, que é: todo 
mundo sempre falou, não é? “Ah, vocês têm que bolar alguma máquina para fazer isso, vocês 
têm que conseguir automatizar, não sei o quê”. Aí a gente foi atrás de uma pessoa, ((acha graça)) 
desenvolveu tipo um vibrador assim, que é uma mesa que vibra, ele tem as divisórias dos potes 
e aí a ideia era colocar a farinha, colocar na mesa e aí vibrar para... porque assim, depois que 
você coloca a farinha, não dá já para compacta ela direto com essa ferramenta que a gente tem 
de compactar. Tem que dar uma batida no pote para a farinha primeiro descer e depois 
compactar. Então a ideia seria eliminar esse processo com a mão, de bater e deixar a mesa 
vibrando e aí descer a farinha e depois compactar. Aí fui, demorou, fomos atrás e etc. adaptou, 
não tinha, não sei o que. Fizemos a mesa. Mas a gente não usa ((acha graça))  

 

P: ((riso)) 

F1: Tipo, não usa. E aí ano passado que a gente teve uma experiência de um pedido muito grande 
de... acho que foram 4 mil vidros e muito pouco tempo. O total eu acho que foram nem 3 
semanas, foram umas 2 ou 3 semanas... foram umas 2 semanas. A gente tinha a mesa, mas a 
gente não usou e o que a gente fez foi contratar pessoas. E na verdade assim, a minha ideia desde 
o início (inint) [00:52:24] ((falha no áudio)) pessoas, mas em determinado momento ali, não é? 
Você fica meio pensando que é possível, viável. E aí hoje em dia também eu já desencanei desse 
negócio de arranjar máquina para as coisas ((acha graça)) porque não é... e a gente até... depois 
eu vi, tem uma empresa nos Estados Unidos, uma – óbvio que deve ter várias, mas as que eu 
pesquisei – que eles são de cosméticos na verdade. E todo o processo deles é feito por mulheres 
e é tudo feito à mão, eles não têm uma máquina. Até colocar no potinho, é feito por mulheres. 
Então eu falei, “bom, se tem mais gente fazendo isso eu não estou louca ((acha graça)) vamos 
seguir nisso”. E não adianta, a Rosana também que é a nossa funcionária, ela não se acostumou 
com a mesa de vibrar, tentei de todos os jeitos fazer ela usar, ela não usou de jeito nenhum. 
Quando vieram as pessoas temporárias... não adianta, ninguém quis usar o negócio. 

 

P: ((riso)) 

F1: Então assim ((acha graça)) 
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P: Isso foi um aprendizado então? Uma mudança aí na operação de vocês.  

F1: Foi. Eu acho que isso foi uma coisa de... hoje eu realmente não tenho mais essa pretensão 
de tentar automatizar, sabe?  

 

P: Uhum. 

F1: Porque eu quero fazer desse jeito mesmo que a gente faz, e quero óbvio que talvez... é que 
a gente já fez essa quantidade grande e viu que...  

 

P: Que é possível, não é?  

F1: Que rola, é. Então talvez se tiver alguma futura mudança, mas eu acho que a princípio não, 
a ideia é realmente manter feito por pessoas e não por tentar automatizar.  

 

P: E você tem algum concorrente aqui no mercado? Não necessariamente que faça da mesma 
forma como vocês fazem, mas que você percebe que pode ser aí uma empresa que...  

F1: Sim, temos. Temos sim. A gente tem... olha, eu consigo citar alguns que são assim, sólidos, 
não é? Que vira e mexe aparece, teve uma época que aparecia muito gente fazendo, mas aí sei 
lá, ficava alguns meses e parava. Tem uma empresa que é de São Paulo que chama, (Chez Moi 
Chez Toi) [00:54:45], eles fazem os mix de ingredientes também. Tem uma outra empresa que 
chama (inint) [00:54:55] que eles também fazem, mas eles têm bastante coisa salgada assim, 
uns risotos, umas coisas, que é também meio no pote. Mas é um pouco é diferente, eles usam 
uns produtos meio desidratados, umas coisas que a gente não... é um pouco diferente da gente, 
mas que é o mesmo princípio. Ah, teve uma outra marca que vendeu – eu não sei se você chegou 
a ver – chegou vender no Pão de Açúcar, em vários supermercados, que eles chamavam... ah, 
esqueci o nome agora, depois eu posso tentar lembrar. Que na verdade eles eram uma indústria 
grande assim, que pelo que eu pesquisei eles tinham uma indústria de pimentas, e eles 
começaram a fazer essas misturas de cookies. E eles vendiam até no Santa Luzia com a gente, 
e eu cheguei a vê-los no Pão de Açúcar, etc. Mas eles sumiram, eu não sei se eles ainda estão 
fazendo, porque faz um tempo que eu... nunca mais vi para vender. Então eu não sei se eles 
ainda estão fazendo esses ingredientes ou não. Mas eu acho que eles tiveram uma distribuição 
boa assim, porque eles chegaram a vender em vários supermercados. Mas agora eu não sei se 
ainda continua, não vi mais. 

 

P: Mas aí eles não competem com vocês nesse sentido, no foco principal de vocês hoje que são as 
lembrancinhas, não é?  

F1: Não, não. 

 

P: E o corporativo. 

F1: Mas sabe que para a gente eu até achava muito bom eles existirem assim, porque aconteceu 
mais de uma vez, de a pessoa olhar aquilo no supermercado e aí chegar em casa e falar, “nossa, 
que legal”. A agência olhar e jogar no Google e aí fazer com a gente.  

 

P: Legal. 
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F1: Tipo, criar um mercado, das pessoas saberem que existe aquela possibilidade de um produto 
daquele, sabe? Como a gente não tem essa cultura, para mim era muito legal, eu queria que eles 
vendessem todo supermercado ((acha graça)) 

 

P: ((riso)) 

F1: Porque as pessoas criavam uma cultura daquele produto. 

 

P: Uma consciência sobre aquilo, não é?  

F1: É. Isso não existia, então...  

 

P: ... Isso você comentou no começo, de você ter que mostrar, até educar o consumidor sobre o 
valor que vocês estão propondo, não é? A proposta de vocês. Como é que vocês encaram isso? 
Hoje, como é que vocês tentam fazer isso? É muito nas feiras?  

F1: É, a gente tenta... a gente nas feiras fala, porque sempre perguntam se a gente não vende o 
cookie pronto. 

 

P: Uhum. 

F1: No Instagram também, a gente até ontem inclusive fiz um post disso. A gente tenta falar 
muito disso, que é a experiência da pessoa ir para a cozinha, que nossos ingredientes são todos 
de primeira qualidade. Na feira de criança a gente falou muito, que a gente usa M&M's de 
verdade, porque as outras marcas não usam, usam... e é muito diferente o valor do M&M's para 
eles, discrepante. Então assim, a gente tenta valorizar essas coisas, que realmente é isso que faz, 
que acaba que a pessoa tem que ver o valor nisso, não é?  

 

P: Uhum. 

F1: Então, na qualidade dos ingredientes, que é feito à mão, que é feito um a um, que é uma 
coisa, enfim, praticamente um... tem gente que fala, “nossa, parece até aquelas areias de 
Fortaleza”, “então, mas é porque é praticamente uma artesanato mesmo, porque é feito camada 
por camada”. Então a pessoa ela tem que ver um valor naquilo e a gente tenta dia após dia, é a 
maior luta eu acho. (inint) [00:58:41]  

 

P: É, como você disse, a proposta de vocês está muito relacionada à experiência também, não é?  

F1: Isso. 

 

P: Da pessoa ir para a cozinha, tudo mais. Vocês entendem que isso está mais relacionado com o 
consumidor final, a pessoa que vai lá e compra para ela mesma fazer? Ou você acha que para o 
corporativo, eles têm essa mesma... o que atrai eles também é essa questão da experiência? Ou é o 
fato de ser algo diferente?  

F1: ((silêncio)) Assim, (inint) [00:59:13] ((falha no áudio)) também é, porque (inint) [00:59:14] 
((falha no áudio)) alguma coisa assim. Mas acho que principalmente da experiência, porque é 
uma coisa que a pessoa ela vai pegar e na casa dela ela vai ter que gastar uma meia hora ali, 
naquilo, pensando naquilo. Não é uma coisa que ela vai abrir e comer, então assim, aquilo vai 
marcar ela de algum jeito. E é muito legal as pessoas postando. Quando a gente fez esse pedido 
grande para a empresa, depois a gente recebia as fotos das pessoas no Instagram, as pessoas 
postando, “nossa, muito legal”. E vira e mexe em feira a gente... vai gente e fala, “nossa, já 



192 
 

ganhei isso da minha empresa, eu fiz, foi demais”. Então assim, as pessoas adoram receber isso 
no geral ((acha graça)) 

 

P: Ah, legal. 

F1: E eu acho que é pela experiência mesmo, mais do que tudo. Da pessoa, “nossa, nunca tinha 
visto isso, fui lá e fiz rapidinho”, “eu que fiz aquele cookie, eu que... ”. Então eu acho que isso 
de você dar uma coisa e a pessoa fazer, não só o automático, ela abrir e comer. E como criança 
que tem esse apelo muito grande, que é um momento ali dos pais com a criança.  

 

P: Isso vai além dos pedidos de lembrancinha então, não é? Essa questão das crianças. 

F1: Sim, com certeza. Nossa, com as criança é muito legal. Teve, por exemplo, na feira da 
semana passada teve uma mãe que falou, “nossa, eu não cozinho nada e meu filho está muito 
ansioso”, acho que a criança devia ter uns 6 anos, “e me falaram que era bom eu cozinhar com 
ele, porque ele vai ter que esperar ficar pronto, ele vai ter isso. E como eu não faço nada”, eu 
falei, “olha, então, a melhor coisa do mundo, está tudo aqui, você não vai ter erro”. E ela levou 
para fazer com filho, porque enfim, para ser uma atividade que o filho tivesse que esperar, para 
(inint) [01:01:08] paciência. E como ela não cozinhava nada, ela nunca ia para a cozinha com o 
filho mesmo, ela viu naquilo também uma salvação, do tipo, “nossa, se fosse depender de mim 
para fazer um bolo, eu nunca ia fazer”. Então ela está levando já o programa ali, tudo certinho 
para ela ter aquele momento. E aí isso independente de ser para empresa. 

 

P: Então vocês recebem também bastante pedidos de quantidades pequenas assim, para o 
consumidor final mesmo?  

F1: Sim, sim. Mas para o consumidor final eu acho que principalmente nas feiras a gente vende, 
que aí a gente vende... aí as pessoas compram para si próprias, não é? Para, “ah, quero levar 
para fazer, quero lavar para comer”. Aí as pessoas realmente vêm, gostam e levam para fazer 
em casa. Provam e levam. 

 

P: E Ana, voltando só um pouquinho na questão das atividades de vocês e tudo mais, faltou um 
ponto que eu queria perguntar. Sobre a colocação de pedidos aí, para os insumos em geral que 
vocês utilizam. Como é que vocês fazem? Já que o gerenciamento aí de estoque de vocês, é bastante 
orgânica a forma como vocês fazem, vocês colocam conforme a necessidade, a demanda de cada 
mês? Ou tem uma data fixa, que geralmente vocês colocam os pedidos?  

F1: Não, não tem nada fixo. Vai realmente de acordo com a necessidade. Normalmente, por 
exemplo, tem algumas coisas tipo, o açúcar mascavo, o chocolate, aí são coisas que a gente 
compra numa quantidade maior e eles duram mais tempo. E assim, eles ficam mais tempo lá, a 
gente já compra numa quantidade para durar pelo menos aí uns três, quatro meses. Mas óbvio 
que se sair um pedido fora do planejado, tem que fazer a compra, não tem jeito. Mas farinha, 
outro açúcar, como a gente compra mais em atacado, a gente acaba comprando mais de acordo 
com a necessidade mesmo, não tem uma data todo mês de fazer pedido. 

 

P: Queria falar também sobre o site de vocês, como que foi isso? Vocês mandaram fazer, muito 
provavelmente. Como que foi isso e como que é a manutenção?  

F1: Então, na verdade eu que fiz. 

 

P: Ah. 
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F1: Eu que fiz o site, porque eu usei aquela plataforma Wix, e aí eu fiz todo o site ((riso)) 

 

P: E aí quem faz a manutenção é 100 por cento você então?  

F1: Sou eu. Sim. 

 

P: Super legal. Está bastante concentrada em vocês, nas habilidades de vocês, não é?  

F1: Sim. Bem sincero assim, ele não tem tanta manutenção, a gente troca ali o banner, algumas 
coisas assim. Na verdade o que mais teria manutenção, que é postar no blog, que a gente faz 
mais. Mas o site foi todo... foi a primeira vez que eu fiz na verdade, antes de começar o 
Cumbuquinhas. Eu fiz o site, e aí quando o site ficou pronto, em casa mesmo foi a primeira 
coisa que eu bolei. Óbvio que mudei com o tempo, também não é idêntico ao site que começou, 
mas basicamente eu... como eu fiz jornalismo, eu já tinha feito site também, já tinha lidado com 
isso, não foi uma coisa completamente nova para mim. 

 

P: Uhum. Ana, eu acho que era isso. Acho que eu já ((acha graça)) consegui bastante informação. 

F1: Ah, que bom. 

 

P: Acho que a entrevista foi ótima. Muito legal conhecer a história de vocês, fiquei super 
interessada. Agora que a gente conversou, mais interessada ainda na empresa de vocês, em como 
vocês operam. Principalmente em saber que isso é gerenciado por duas mulheres, acho isso super 
legal. Assim, o que eu queria falar contigo é, que pode ser que depois quando eu estiver fazendo a 
análise e tudo mais, eu precise voltar com você em algum momento. 

F1: Sem problema, aí você me fala. 

 

P: Pegar alguma coisa que de repente ficou fora, mas no mais era isso mesmo, acho que eu consegui 
as informações que eu precisava. 

F1: Tranquilo, qualquer coisa você me manda e-mail aí também, ou a gente vê. Sem problemas. 
Tomara que tenha ajudado aí. 

 

P: Muito, com certeza muito. Eu fiquei bastante contente. E vou atualizando você, tá? Conforme 
o andar aí da pesquisa. Eu preciso ((acha graça)) que Deus me ajude, entregar, depositar a 
dissertação em novembro para defender em dezembro, então assim que eu tiver o resultado eu 
vou compartilhar com vocês. 

F1: Legal. 

 

P: Espero que o resultado também ajude vocês de alguma maneira a identificar aí. 

F1: Nossa, com certeza. Com certeza vai ajudar. 

 

P: Tomara. 

F1: E se você estiver em São Paulo por acaso dia 6 de outubro, a gente vai... vai ter aquela feira 
Jardim Secreto, não sei se você já foi.  

 

P: Nunca fui. 
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F1: Que é a feira mais legal que tem, é muito legal, muito, muito. Aí acho que você vai gostar 
de ir lá ver. 

 

P: Dia 6?  

F1: 6, é um sábado. Ah, é antes da eleição.  

 

P: Tá. Não, vou tentar ir sim. Com certeza, acho que é legal. 

F1: Se você estiver vai, que acho que você vai gostar. 

 

P: Você sabe por que inclusive? O ideal seria eu conseguir entrevistar vocês no local onde vocês 
realizam tudo, não é? Até fazer uma parte de observação e tudo mais. Por conta da distância como 
isso não é possível, seria superinteressante eu conseguir observar um pouquinho da atuação de 
vocês na feira. 

F1: É, então. 

 

P: Acho que vai ser legal. 

F1: E eu acho na feira mais legal, porque assim, muita coisa do dia a dia, como são coisas que 
eu faço no meu computador, não necessariamente eu fico no Cumbuquinhas, eu fico na minha 
casa, enfim, não tem tanto... teria para ver mais a Rosana preparando os potes e tudo, mas não 
tem tanto uma... o escritório não tem muito graça. E na feira é legal, porque dá para ver os 
produtos do jeito que eles estão, dá para ver a degustação, dá para ver as pessoas provando. Dá 
para ver bastante coisa acontecendo ali, o nosso contato mesmo com o público é ali. É a reação 
que a gente tem, os feedbacks é muito a feira assim. Então eu acho que a feira... essa feira 
especificamente é a mais legal que a gente faz. 

 

P: Ótimo. 

F1: E eu acho que dá para você ver realmente as pessoas perguntando, as pessoas provando, as 
pessoas que já são clientes, as pessoas que nunca viram na vida. Então... e além do que eu acho 
que você vai gostar de ver a feira inteira, porque realmente é muito legal. Vale a pena. 

 

P: Ai, ótimo. Muito obrigada pela dica. 

F1: A gente posta no Insta também, (inint) [01:07:40] horários e aí...  

 

P: Como eu sigo vocês eu ver ((acha graça)) 

F1: É. Aí você vê ou qualquer me manda mensagem também. 

 

P: Não, combinadíssimo. Muito obrigada novamente, de verdade.  

F1: Imagina. 

 

P: Está ajudando muito ((acha graça)) 

F1: Não, imagina. Eu que agradeço aí ter procurado a gente. Está bom?  
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P: Imagina. Obrigada viu? A gente mantém o contato. 

F1: Obrigada você. Está bom. Tchau. 

 

APÊNDICE B – Transcrição entrevista empresa B 

Identificação de falantes 
P: Pesquisador (a) 
F1: Falante feminino 

 ((início da transcrição))  

 

P: Só como texto padrão para comentar com você. Eu vou gravar a entrevista, ok? Para depois 
transcrever e analisar, tá? Então vamos começar. Carol, me conta um pouquinho como que surgiu 
a ideia de vocês começarem a Donuts Damari, como que tudo surgiu.  

F1: Está bom. A Donuts Damari surgiu em... posso falar assim, normal, não é?  

 

P: Do jeito que você preferir. 

F1: A Donuts Damari surgiu em agosto de 2016, finalzinho de julho, comecinho de agosto de 
2016. A Mari ela fez um curso de gastronomia e aí ela estava sem fazer nada, ela tipo, tinha 
parado e estava sem fazer nada. E eu estava trabalhando numa agência, chama W3haus que é 
ali na Doutor Arnaldo, que eu faço publicidade, estava trabalhando na parte de criação. E aí 
mensalmente a gente faz uma pauta, quando a gente trabalha com social-mídia, etc. Faz a pauta 
do mês, o que é que vai entrar, tem que fazer toda a programação de post e tal. E aí a gente 
estava fazendo uma pauta de Melitta inclusive, e eu vi no Pinterest – que eu Pinterest é a base 
da vida ((acha graça)) – eu vi no Pinterest uma loja de donuts, uma foto. Aí eu fui seguir, fui ver 
o link, não é? E aí vi uma loja de donuts, que é a Vicky’s Donuts. Eu falei, “nossa, que legal”, 
não é? Procurei aqui no Brasil para ver se tinha, pesquisei muito assim, para ver se tinha algum 
lugar aqui que eu poderia comprar para presentear, porque eu achei super diferente. E aí eu não 
achei. Aí eu cheguei para a Mari, eu falei, “olha, achei isso, a gente pode tentar, se a gente tentar 
vai dar certo, eu tenho certeza. Porque é uma coisa que não tem no Brasil”. E realmente não 
tinha, a gente foi a primeira a trazer por exemplo, as letras de Donuts, não tinha isso antes aqui 
no Brasil. E aí a gente começou, em agosto de 2016. A gente primeiro postou em uns grupos de 
Facebook para divulgar. Depois a gente ficou mais focado no Instagram, mas no princípio foi 
no Compro de Quem Faz das Minas, que é um grupo muito legal do Facebook, que tem tipo, 
várias mulheres empreendedoras. E tipo, se você quiser alguma coisa, é muito legal. Sério, é 
muito legal. Se você quiser alguma coisa tem, se você quiser vender alguma, você vende lá. É 
um grupo muito legal assim, é quase uma família. 

 

P: (inint) [00:02:03]  

F1: Compra de Quem Faz das Minas. É um nome meio estranho, mas é... ((acha graça)) é bem 
legal, e uma comunidade bem grande, e só mulheres. E você não pode indicar o trabalho de 
homem, por exemplo, é para fortalecer o feminino mesmo. 

 

P: Legal.  

F1: E aí tá. Aí a gente... como que eu posso falar? A gente fez no começo... você quer que eu te 
conte também assim, do começo também, como que foi?  
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P: Tudo. 

F1: Tá. No começo a Mari era 100 por cento focada, então eu trabalhava ainda, então ela fazia 
de manhã às vezes, aí eu entregava de manhã um pouquinho, aí à tarde ela saia para entregar. 
Aí depois a gente foi começar a entregar de Uber, então a Mari saia para entregar. Era no Uber, 
ia fazendo a entrega. Um gasto assim... ((riso)) 

 

P: (inint) [00:02:44]  

H1: Então. Aí a gente ficou por uns 6 meses fazendo esse esquema, e aí a gente fazia, então a 
Mari acordava 5 horas da manhã, fazendo na batedeira. A gente na época tinha uma batedeirinha 
mesmo, de bolo assim, sabe? Bem simples. A gente fazia na bateiras, várias massas. Nossa, era 
um caos. E a gente fazia na batedeira todos os dias, a Mari acordava de manhã, ela começava às 
05:00, umas 6, 7 horas ela me chamava. Aí eu já tinha que ir para o trabalho, então ela já montava 
as caixas já. A Mari começava a fazer, ela era focada 100 por cento. Aí eu ia fazer as entregas, 
aí respondia cliente, ia para o trabalho, ficava respondendo cliente, trabalhando ((acha graça)) 
respondendo cliente e à noite ia para a aula, um caos. E aí a Mari à tarde saia às vezes para fazer 
entrega na rua, no metrô. No começo a gente fazia vários metrôs, então se o cliente falava, “olha, 
eu quero retirar na Vila Matilde”, a gente ia lá na Vila Matilde. “Ah, eu quero retirar”, sei lá... 
a gente só não fazia trem, mas todo metrô a gente fazia. Sério, um caos. A gente não parava um 
minuto. E não tinha horário determinado, então tipo...  

 

P: Só vocês duas?  

F1: Só nós duas, sempre só nós duas. E a gente começou assim, “ah, vamos fazer, vamos fazer”, 
fomos para o mercado comprar umas coisas e fizemos. Não teve um investimento assim, sabe? 
Foi tipo na rala e rola mesmo. Vamos, vamos. Foi. Graças a Deus. ((riso)) E aí a gente começou 
assim desse jeito, e aí dezembro a gente pegou a nossa primeira grande encomenda, que foram 
100 big donuts, que é um donuts assim, desse tamanho. E a gente ficou louca, foi horrível ((acha 
graça)) porque a gente não tinha estrutura, a gente virava a noite assim, fazendo donuts. A gente 
ficou 2 dias sem dormir, para você ter noção. Foi um caos. E aí... mas tipo assim, a gente olha 
para trás, a gente ri, porque foi o caos, mas tipo, o que seria da gente sem aquilo?  

 

P: (inint) [00:04:29]  

F1: É. E que mais?  

 

P: E vocês recebiam muitas encomendas logo no início?  

F1: Então, geralmente por dia... no começo assim, nos primeiros meses eram umas 4, 5 
encomendas por dia. Mas aí tinha dia que não tinha, tinha dia que tinha mais, tinha dia que tinha 
menos. Mas mais ou menos isso, nos primeiros 2 meses. Aí depois foi aumentando. Eu lembro 
que a gente achava muito quando tinha 10 encomendas por dia. Atualmente a gente faz 30, 35 
encomendas por dia, então mudou bastante. E aí a gente fazia tudo, então era responder cliente. 
Aí no começou a gente também tinha contato com o cliente por Instagram, por Facebook e por 
WhatsApp, então a gente era louca assim. O WhatsApp da Mari não parava, tanto que até hoje 
em dia tem gente que chama no WhatsApp, a gente fala, “esse número não pertence à Donuts 
Damari” ((acha graça)) A gente ainda tem que trocar chip, porque tipo, surreal. O pessoal 
mandava mensagem meia noite, eu não respondia. Às 6 horas da manhã ele estava lá, mandando 
interrogação. É um pessoal sem limites, a gente até brinca, que a gente percebeu que lidar com 
pessoas é uma coisa complicada, porque as pessoas não tem noção nenhuma das coisas. 
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P: E como vocês usam as redes sociais como plataforma. 

F1: Sim. 

 

P: Fica difícil o limite aí, não é? 

F1: Sim. O limite não existe ((risos)) Tipo Meninas Malvadas, o limite não existe. Mas enfim. 
Aí foi isso, a gente nos primeiros 6 meses foi só a Mari, aí em janeiro eu sai do meu trabalho, 
desse estágio, foi 31 de janeiro. E aí eu lembro... eu posso ir falando assim, não é? (...) E aí eu 
lembro que eu fiquei tipo, “meu Deus, e agora?”. Aí eu mandei uns currículos e eu fiquei tipo, 
“para que é que eu vou fazer isso, se tenho a minha própria empresa?”, aí a gente focou 
totalmente na empresa. Aí eu fiquei full-time, então a gente fez mais divulgação, foi aí que a 
gente deu um boom, entendeu? A gente cresceu muito mais nessa fase, depois que eu foquei na 
empresa.  

 

P: Que foi depois de quanto tempo?  

F1: Depois de 6 meses, foi em janeiro. E aí tá. Aí a gente... no começo quando era só a Mari, 
que foi tipo assim, uns 20 dias no máximo – que ela fazia tudo sozinha, sem... entregar, ela que 
fazia as entregas, ela que fazia tudo. Ela postava tudo, você pode ver até o nosso Instagram – se 
você for fazer um histórico de comunicação, não sei – que as fotos estavam totalmente de 
celular. Aí depois quando eu entrei que aí você vê a diferença, que aí eu comecei a fazer foto 
profissional. Então todas as fotos depois dessa fase são todas profissionais, todas tiradas com a 
minha câmera. Que a gente fotografa assim. 

 

P: (inint) [00:06:52]  

F1: É, super diferença. E aí que mais? Aí tá. Aí em abril de... eu posso fazer essa linha do tempo 
assim? 

 

P: À vontade. 

F1: Aí em abril de 2017, a gente participou do nosso primeiro... (...) a gente participou do nosso 
primeiro evento, que foi a Casa Instagram, que a coordenadora do Instagram entrou em contato 
com a gente – a Inês, que agora ela não trabalha mais lá – mas ela entrou em contato com a 
gente e ela falou, “olha, a gente está fazendo um evento com jovens empreendedores, vai ser 
uma casa na Paulista. Vai ter um feira só com jovens empreendedores, vai influencers, vai não 
sei o quê lá”, a gente falou, “está bom. Vamos”. Ela chamou a gente e falou assim, “ah, se vocês 
quiserem chamar mais alguém, pode chamar, passa para mim o contato que aí eu vou 
mediando”, aí a gente falou, “está bom”. Aí a gente ficou nisso, a gente fez, foram 2 dias insanos. 
A gente vendeu acho que foi 1400 donuts em dois dias, sendo que no segundo dia, a gente 
chegou atrasada. A gente começava acho que era 9 horas, a gente chegou 09:30, já tinha fila 
para gente. A gente esgotou 3 horas da tarde, a gente ficava até às 07:00, a gente teve que ficar 
lá até às 07:00, sem nada. Loucura, não é?  

 

P: Nossa. E você falou que depois de 6 meses você saiu do seu trabalho e começou a se dedicar. 

F1: Sim. 

 

P: Quando foi que vocês perceberam que isso realmente era uma oportunidade do ponto de vista 
rentável e de era viável como negócio?  
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F1: Olha, eu acho que a gente sempre... é que eu não sei como é que eu posso te explicar isso. 
Mas a minha mãe, ela trabalha no Sebrae desde que eu me entendo por gente. Então eu sempre 
tive muita noção de empreendedorismo, desde pequena. Eu vendia adesivo na escola, fazia 
tipo... vendia adesivo, super sem sentido, aqueles livros de adesivos que tinha bem antigamente, 
sabe? Que você destacava o adesivo? Eu vendia adesivo na escola, fazia pulseira de miçanga 
para vender.  

 

P: Eu fazia também. 

F1: Ah, era demais, não é? Melhor fase da vida, não tinha preocupação nenhuma, era tipo assim, 
25 centavos. ((riso)) Muito bom ((risos)) Mas enfim. E aí a gente... e eu sempre tive muito esse 
negócio de empreendedorismo, porque como sempre foi só eu e a minha mãe – meus pais são 
separados – então eu cresci com a minha mãe. Claro, eu tinha contato com o meu pai, mas era 
sempre a minha mãe. Às vezes não tinha com quem me deixar, então eu ia para a palestra com 
ela. Então eu acho por... eu brinco que foi por osmose que eu aprendi as coisas, porque eu não 
tinha muita noção, não é? A minha mãe até brinca até, dando um entra assim, que quando eu era 
pequena às vezes eu levava os meus brinquedos, e aí eu dava o meu brinquedo para ela segurar 
quando ela estava falando na palestra ((risos)) (inint) [00:09:22] eu lembrei que uma vez ela 
estava dando uma palestra segurando um urso assim. 

 

P: Aí caramba. 

F1: E eu também falo que eu pego muito isso dessa ‘batalhação’ assim, não é? – Batalhação, 
essa palavra não existe – da minha mãe, porque a minha mãe sempre correu muito atrás. Então 
sempre foi só eu e ela, então ela sempre correu muito atrás. Minha família morava em Campo 
Grande, então 1500 quilômetros de distância, a gente estava morando em Caraguá. Então sempre 
foi só ela e eu, se virando, fazendo tudo sozinha. Então tipo, eu ficava em casa de gente que 
tipo, “ah, eu vou atrasar, então vai ter que ir na casa da diretora da escola”. Então sempre foi 
dando muito jeito assim. Que é uma frase que a minha mãe fala, “a gente dá jeito para tudo, 
menos para a morte”, então tudo dá um jeito. E aí eu acho que desde o começo, quando eu vi 
pela primeira vez o Instagram da Vicky’s, e eu vi, “putz, isso não tem no Brasil, isso é uma coisa 
que a gente pode apostar”. E acho que foi a partir daí que eu vi que a gente tinha chance, eu 
falei, “nossa, isso vai dar muito dinheiro, ((riso)) vai dar muito dinheiro”. Porque é uma coisa 
que... a gente deu até umas entrevistas que eu falo que foi um gap de mercado, tinha esse espaço 
que ninguém apostava, e tipo, é São Paulo. São Paulo é como se fosse uma Nova York, por mais 
que não seja a mesma história dos donuts, de rosquinhas americanas e blá, blá, blá, é uma coisa 
que tinha que ter em São Paulo, essa cultura do Donuts.  

 

P: Sim. 

F1: Que a cultura do donuts, que eu falo, a gente, quer empregar a cultura do donuts. A pessoa 
chegar e falar, “não”. Porque atualmente a pessoa, “ah, eu vou comprar um donut, comer à tarde, 
não sei o que lá, e ver filme”, mas eu quero que você bote o seu donut no café da manhã. Eu 
quero que você coma pão com manteiga e donut. Tipo assim, sabe? Ser uma coisa que introduza 
no café da manhã das pessoas, introduza no dia a dia das pessoas. Então é uma coisa que não 
tem aqui no Brasil, não tem essa cultura do donut. E principalmente São Paulo, que São Paulo 
para mim tinha que ser o lugar, para ter isso, não é? E aí eu falei, “não”. Um clique muito grande, 
que tipo, vai dar certo. 

 

P: Entendi.  

F1: E aí a gente foi atrás e deu certo ((acha graça)) graças a Deus.  
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P: E o que é que vocês entendem assim, que os clientes de vocês buscam quando eles procuram 
vocês?  

F1: Olha, a gente percebe que as pessoas gostam muito para presentear. Tanto que atualmente 
o que mais sai com a gente é letra, então a gente faz muita ((enfatizou)) letra por dia, muita letra 
por semana, por mês, etc. Eu acho que a gente tem até números, que a gente dois grupos fazendo 
TCC sobre a gente, então eles coletaram essa informação até não poder mais ((riso)) E aí a gente 
tem... então o que a gente fala é que... eu tenho uma frase que a gente usa, que: amor se expressa 
com donuts. Então a gente vê que tem muita... tanto a frase que mais sai é Te Amo. Todo dia 
tem um te amo, é de praxe. Um te amo, um happy birthday, todo dia tem. Então as pessoas 
compram muito para presentear. Eu acho que o objetivo principal das pessoas é o presentear, o 
surpreender. Então tanto que a gente usa muito essa palavra, surpreenda. Então a gente às 
vezes... – eu acho que eu até parei de usar muito, porque estava muito repetitivo – mas em vários 
textinhos do Instagram eu falava, “compre e surpreenda”, porque é uma surpresa, porque muita 
gente assim... por mais que a gente tenha uma quantidade boa de seguidores, uma boa 
quantidade de pessoas que conhecem o nosso produto, muita gente não conhece. A gente se acha 
grande, mas na verdade a gente é muito pequeno. Por exemplo, eu incentivo as pessoas a 
marcarem no stories, porque aí a pessoa vê e aí ela quer também. Porque não é todo mundo que 
conhece, então a gente tenta incentivar muito isso também, de marcar no stories para a pessoa 
conhecer. Mas enfim, totalmente voei do assunto ((riso)) 

 

P: Imagina, você pode falar à vontade. 

F1: Eu sempre me desfaço do assunto. Aí meu Deus. 

 

P: Fica tranquila.  

F1: Mas então, o motivo principal que a gente vê que os clientes compram, é para presentear. E 
muita gente gosta de Donuts, então compra para comer também, os tradicionais, os minis. Muito 
escritório compra, tipo, “vamos fazer uma encomenda grande”. Tanto que hoje teve uma 
encomenda só de escritório também, então tipo, “ah, vamos lá, a gente compra tantos cada um, 
pegue o seu”, e tipo, vai entregar no escritório. É bem legal isso.  

 

P: Tá. Isso que eu ia te perguntar, quem são os principais clientes aí que você percebe? É o 
consumidor final, direto? Ou é muito para presentear? Ou é corporativo também?  

F1: Eu acho que é bem dividido assim, é bem dividido. Você pode perceber que tem muita gente 
que compra para si mesma, tem gente compra... por exemplo, eu sou a Carol, “ah, então vou 
comprar para mim um Happy Birthday Carol, no meu aniversário”. Muita gente também compra 
assim, então...  

 

P: Para se presentear?  

F1: Para se presentear, é bem legal. 

 

P: Que lindo. 

F1: E muita gente compra para se presentear. Então acho que é bem dividido assim. Muita gente 
compra para se presentear, muita gente compra para comer no café da tarde, muita gente compra 
surpreender uma pessoa. Então tipo, “casa comigo”, vira e mexe tem um “casa comigo” ou 
“namora comigo”, é bem lega isso. A gente já teve anúncio de gravidez com caixa de Donuts. 
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P: Ah, ((acha graça)) 

F1: É muita coisa assim, que a gente percebe que os clientes estão sempre... como eu posso 
falar? Os clientes são muito amplos, então a gente trabalha com o Instagram, tem o Nubank que 
a gente também vira e mexe entra lá. Agência de publicidade, que eles pedem muito com a gente 
agência de publicidade. Tem a Tag, tem a XYZ, que a gente também já fez eventos com eles. 
Então é muito...  

 

P: São parceiros fixos?  

F1: Não, tipo... não são fixos, não é? Tipo, tem uma oportunidade, então chama a Donust 
Damari.  

 

P: Mas já foi estabelecido um relacionamento?  

F1: É, sim. Que mais que tem? A Caprichar Eventos, que também é uma empresa de eventos, 
que a gente já fez. A gente fez inclusive a parede da Adidas com eles, que foi o evento da Adidas 
aqui em Moema incrível, foi um grande evento. Eles fizeram uma parede de donuts, foram 300 
donuts por dia, foi um loucura. 

 

P: Nossa senhora. E só vocês duas? 

F1: Só nós duas. Aí hoje, o que a gente tem? A gente em agosto – faz um ano – em agosto de 
2017, a gente introduziu uma social-mídia, porque estava ficando fora de controle. Aí depois 
disso a gente introduziu o motorista e o entregador de metrô. Então atualmente a gente tem 
atendente, não é? O entregador de metrô, o motorista e nós duas. 

 

P: Ah, então tem uma pessoa específica para SAC?  

F1: Sim.  

 

P: Ah...  

F1: Precisava ((acha graça)) que a gente estava ficando louca.  

 

P: Fica ali na rede social?  

F1: Sim, o tempo inteiro na rede social, respondendo cliente, montando formulário de pedidos. 
Tipo, tem algum problema, ela que resolve.  

 

P: Entendi. 

F1: O apoio. 

 

P: Então tem vocês duas que ficam na verdade com a produção. 

F1: Na produção. É, produção, marketing, essas coisas. 

 

P: Compras. 

F1: Compras. E na questão de atendimento é ela, entrega do metrô é outra menina. E o motorista 
que faz as entregas por São Paulo. 



201 
 

 

P: Quem coordena as entregas, que fala para o motorista onde que ele precisa ir, ou para o cara 
do metrô?  

F1: Então, eu monto a rota e aí eu passo para a menina, ela bota em ordem e passa para o 
motorista. 

 

P: E ela trabalha da onde?  

F1: Da casa dela. 

 

P: Tá. 

F1: Que é tranquilo, não é? Tipo, a gente faz reunião semanal, a gente faz os insites, vê o que 
ela está achando, os clientes. Porque os clientes têm muitas dúvidas, por mais que a gente tenha 
muita coisa mastigada, também tem muita coisa que a gente não imagina que os clientes vão ter 
dúvida. Então a gente tenta botar o máximo de coisas no nosso... a gente tem o FAQ que ela 
sabe, Frequently Asked Questions, que as pessoas perguntam... tipo, as perguntas mais 
perguntadas. Mas a gente recebe muita dúvida, que a gente nem esperava que tinha. Então a 
gente sempre tem esse apoio dela, para estar resolvendo esses problemas e tudo mais.  

 

P: Entendi. E vocês tocam na casa de vocês? 

F1: Sim. 

 

P: Ela na casa dela? 

F1: Aham. 

 

P: E aí o motorista...  

F1: É. A gente tem um grupo de WhatsApp para as respostas dos clientes, grupo de WhatsApp 
para o metrô e grupo de WhatsApp para o motorista.  

 

P: Legal. 

F1: É tudo no WhatsApp. 

((risos)) 

 

P: Muito legal. E você acha que teve alguma mudança, da ideia inicial que vocês tiveram lá em 
2016 até agora?  

F1: Em sentido assim?  

 

P: Do que vocês estavam planejando, quando vocês começaram, falaram, “ah, vamos começar 
desse jeito”, e aí vocês perceberam, “vamos mudar um pouco”. Vocês estavam com um foco, 
acabou indo para outro. Mudou alguma coisa do início?  

F1: Eu acho que não, eu acho que o nosso objetivo sempre foi fazer uma coisa diferente, então 
a gente sempre buscou proporcionar o diferente, o surpreender mesmo, sabe? Oferecer um 
produto que você não vai achar em qualquer lugar. Porque inclusive umas das coisas que 
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aconteceram durante esse período que a gente surgiu, muitas lojas de donuts surgiram também. 
E muitas lojas de donuts surgiram e fecharam, porque elas ficavam na mesmice. E o produto 
também não evolui. Então por exemplo, a nossa receita que a gente usava no primeiro mês, não 
é a mesma receita que a gente usava no terceiro mês, mas também não é a mesma receita que a 
gente usa hoje. Então a gente estava sempre procurando melhorar. E tem uma loja de donuts que 
a gente estava olhando assim, a menina começou mais ou menos na mesma época que a gente. 
E ela estava falando que ela usa a mesma receita, desde o primeiro dia, que foi a receita que ela 
deu para os amigos dela provarem. E aí eles incentivaram ela a abrir um negócio. Fiquei tipo, 
“cara, como assim? Como assim?”. 

 

P: Nossa. E isso que você disse, dos concorrentes terem desaparecido aí, por conta da mesmice. 

F1: Sim. 

 

P: O que é que você entende que vá mudar aí para o futuro? O que é que você vislumbra para o 
futuro de mudança?  

F1: Em que sentido? No mercado assim, ou para a gente? 

 

P: É, algum foco diferente que vocês querem atingir, ou alguma mudança nas operações de vocês. 

F1: Tá. Deixa eu pensar. ((suspirou)) Não sei. Olha, eu vou falando, mas se você... se eu estiver 
errada você me corrija, tá?  

 

P: Imagina. 

F1: Eu não sei se é esse o assunto, mas é por exemplo, a gente ter o objetivo de alugar uma 
cozinha, para a gente expandir, porque a gente faz tudo em casa. Então a gente busca expandir... 
(...) a gente busca expandir o negócio, como a cozinha, porque aí a gente consegue fazer 
delivery, aplicativos, o Rappi, o iFood, o Uber Eats. E a gente consegue fazer a pronta-entrega, 
não é? Com um cozinha, ter mais estrutura. E é isso o foco. Eu posso falar (inint) [00:19:13] o 
foco?  

 

P: Sim. 

F1: E aí depois de um tempo a loja, só que acho que no momento assim, o nosso objetivo não é 
uma loja, por conta do cenário econômico do país. Muita gente está abrindo e fechando, eu acho 
que tem que ter uma estabilizada bem grande para você conseguir abrir alguma coisa nesse 
cenário que a gente está. Lá fora é muito mais fácil, você abrir um negócio, você cria sua loja, 
você já está com tudo pronto, porque é tudo barato, tudo tem muito incentivo. E aqui é muito 
mais complicado, porque a gente começou do nada, a gente morava lá na PQP da Zona Norte. 
A gente fazia na minicozinha, e aí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Atualmente a 
gente mora nesse prédio, paga o nosso próprio aluguel, cuida das nossas contas. Então a gente 
se mantém pelos donuts, então é a nossa vida. E a gente não quer atirar lá em cima, para cair 
muito rápido, sabe? Porque aquela famosa frase, não é? Quanto mais alto você vai, maior é a 
queda. Então a gente quer gradativamente ir consolidando. Eu falo que são fases, não é? Tem a 
fase difícil, que foi esses dois últimos anos. A fase intermediária, que é a que a gente está. E a 
fase mais fácil, que vai quando a gente tiver uma cozinha, funcionários para nos ajudar, etcétera 
e tal. Porque é punk fazer tudo que a gente faz ((acha graça)) É punk. 

 

P: Então, isso vocês vislumbram para o futuro? Aumentar a equipe, não é?  
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F1: Sim, sim. Aham. 

 

P: Legal. E me fala um pouquinho de quando vocês começaram, quais foram assim, que vocês 
bateram o martelo, “vamos começar”.  

F1: Tá. 

 

P: Quais foram os recursos iniciais ali, que vocês falaram, “a gente precisa disso, disso e disso”, 
para começar, o básico? E aí me fala o que vocês precisaram para começar e como que vocês 
foram... o que é que você tem hoje de recurso. 

F1: Recurso seria tipo...  

 

P: Tanto pessoas quanto equipamentos, insumos mesmo. 

F1: Tá. É, quando a gente começou a gente decidiu pelos sabores que a gente ia fazer. Então a 
gente falou, “bom, vamos montar o cardápio, que aí a gente vai no mercado e compra de acordo 
com o que a gente quer servir”. Embalagem a gente falou, “vamos procurar... a gente pode 
encontrar embalagem”. Que mais? E funcionário a gente não pensou não, a gente só foi indo. 
Quando a gente viu que não dava mais, a gente falou, “não, precisamos de alguém”, porque 
assim, ‘despirocou’. 

 

P: Mas foi, por exemplo, batedeira, com a que vocês tinha em casa. 

F1: Batedeira, tudo que tinha em casa. 

 

P: Comprando tudo no mercado. 

F1: Tudo no mercado. 

 

P: Sem fazer pesquisa de preço. 

F1: Sem fazer pesquisa de preço, nada. 

 

P: E hoje, como é que vocês fazem? Vocês têm algum parceiro fixo de embalagem? Parceiro fixo 
de farinha?  

F1: Sim, sim. A gente já tem tudo fixo já, agora já tem um padrão. A gente mudou a massa, foi 
em junho, maio ou junho. E aí a gente já está tudo padronizado, então a gente tem o fornecedor 
de farinha, o fornecedor de embalagem, o fornecedor de chocolate. Então a gente já tem tudo 
padronizado, então é sempre as mesmas coisas. E tudo a gente compra em atacado ou 
fornecedor. 

 

P: São os mesmos parceiros?  

F1: Sim, os mesmos parceiros.  

 

P: Você considera que vocês têm uma relação de pareceria mesmo? Ou é um fornecedor?  

F1: É um fornecedor. A gente ainda não compra muita quantidade, porque não tem onde guardar, 
entendeu? Então a gente vai no mercado, tipo atacadão, a gente compra no atacado, então é mais 
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barato comprar no atacado. Porque não é uma coisa que “ah, eu vou no Pão de Açúcar comprar 
farinha”, não. Caríssimo. Mas no atacadão a gente vai e compra um saco grande, e aí a gente 
compra semanal, quinzenal, porque não dá para armazenar mensal. Porque o apartamento por 
mais que seja grande, não é tão grande assim ((acha graça)) 

 

P: Sim. E de embalagem também é assim?  

F1: Embalagem a gente... no começo a gente usava uma embalagem do mesmo fornecedor, mas 
que dobrava. Ela era toda de dobrar, dobrar, dobrar e dava muito trabalho. Aí a gente começou 
a fazer embalagem de... pegou uma outra embalagem deles, que é uma embalagem de bolo, que 
era mais alta, melhor. E era mais fácil de montar também, mais prática, que a gente não perdia 
muito tempo, e a gente começou a usar ela. E aí desde então é a mesma embalagem sempre, a 
gente nunca mudou.  

 

P: Tá. E tudo que vocês compram de insumos para fazer os donuts, em mercado mesmo, no 
atacadão?  

F1: É atacadão, aham. Tudo no atacadão. 

 

P: Tá. Legal. E controle de estoque, vocês fazem como? Tem algum aplicativo que vocês usam que 
ajudam vocês? Ou é no olhômetro?  

F1: No olhômetro ((riso)) 

 

P: É?  

F1: É porque como a gente deixa tudo na cozinha de casa, um pouco no quarto – porque dois 
quartos nesse apartamento – tem um quarto que só... digamos que é o nosso atelier, não é? Que 
a gente fala. Que a gente faz tudo ali, deixa as coisas lá. Então não tem muito como, ah, você 
vê, “está acabando isso, então quando a gente for no mercado tem que comprar isso”. Mas como 
a gente já está muito padronizada as coisas, é muito fácil a gente ter noção do que vai precisar, 
entendeu? Então tipo, “ah, semana que vem vamos precisa do quê? Do de sempre, óleo dessa 
marca, farinha da marca, não sei o que lá”. Entendeu? É uma coisa mais padronizada, então a 
gente tem mais noção assim, porque quando a gente compra, a gente já compra meio fechado 
para a semana. Claro, às vezes do nata surge uma grande encomenda, então altera um pouquinho 
esse esquema, essa dinâmica. Mas de resto, é bem padronizado. 

 

P: E vocês controlam assim, os valores de tudo que entra, tudo que sai mensalmente?  

F1: Esse é o nosso pior problema. A gente só controla dos donuts assim, quanto a gente faz por 
mês.  

 

P: Das vendas mesmo?  

F1: Das vendas. 

 

P: Vocês controlam as vendas?  

F1: Sim. Nossa, aqui a gente precisa fazer isso inclusive, minha mãe sebraete, não é? ((acha 
graça)) ela fica no meu pé, “vocês precisam ter fluxo de caixa”, eu falo, “mãe... ”. 
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P: Hoje vocês não têm nenhum controle financeiro ou contábil nesse sentido?  

F1: Não, não. Nada. Precisamos inclusive. 

 

P: E vocês são cadastrados como...  

F1: Como MEI. 

 

P: Como MEI?  

F1: Aham. 

 

P: Então vocês ainda não precisam dessa prestação, não é?  

F1: Sim. 

 

P: De notas. Entendi. 

F1: Pelo menos. Mas enfim, a gente precisa desse fluxo de caixa. A gente até tem uma tabela de 
fluxo de caixa, mas é muita correria para a gente, eu não consigo sentar e bater, “olha, a gente 
gastou x reais em farinha, x reais nisso”, não dá. Então a tabela é ótima inclusive, é do Sebrae 
inclusive, a minha mãe me mandou. Mas é impossível de tipo, “ah, não. Bom, a gente foi no 
mercado hoje, então vou sentar aqui, vou anotar: a gente gastou tanto de farinha, aí no primeiro 
dia do mês a gente fez x reais”, a gente não segue. Mas a gente tem o controle tipo, quanto a 
gente faz por dia, quantas unidades de donuts a gente faz por dia e quanto a gente ganha, não é? 
Total de cliente também.  

 

P: Tá. 

F1: Isso a gente tem. 

 

P: E como é que vocês precificam sem ter esse controle bem certinho?  

F1: Ah, no começo a gente... a Mari fez um cálculo no começo. A gente tinha uma tabelinha lá, 
que aí dava para... você botava os insumos, quanto que dava a receita. E aí falava valor 
aproximado de quanto ficaria o donut, não é? E adiciona uma porcentagem e aí fica o valor que 
está. 

 

P: Tá, entendi. E aí você comentou que vocês foram mudando a massa no decorrer do tempo. 

F1: Sim. 

 

P: E vocês fizeram isso, mas como base em quê assim? Ah, melhorando o ingrediente, a marca ou 
gosto do cliente? 

F1: É, receita. Receita. A gente teve muita reclamação também de algumas coisas, tipo, “ah, 
está muito oleoso, está muito assim, está muito assado”. Que eu falo que o feedback do cliente 
é a coisa mais importante para a empresa, pode ser o pior feedback da vida, mas com ele que 
você consegue mudar. Então a gente sempre foi muito na base do feedback, então, “olha, o 
cliente não está gostando, no dia seguinte está ficando duro, no dia seguinte está ficando um 
poço de óleo, no dia seguinte está ficando assim. Vamos mudar?”. Então a gente sempre 
pesquisou muito. A Mari como ela entende de gastronomia, ela estudou panificação, não é? 
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Então ela procura muito, então a gente foi atrás de receita, testava receita nova, fazia... “ah, tem 
que fazer uma receita assim”, “então vamos fazer uma receita assim”, “precisa comprar isso 
para assim”, “então vamos fazer assim”. Então sempre foi muita pesquisa, tanto que a gente até 
hoje pesquisa muito, porque é um mercado aqui no Brasil muito inexistente, não é? Então a 
gente pesquisa muita coisa lá de fora, Estados Unidos, Europa. Muitas receitas de lá de fora para 
cá. Porque tipo, é muito fácil você entrar no Tudo Gostoso.com.br, receitas de donuts, você fazer 
um donut. Tanto que você pode ver que tem várias pessoas que fazem donuts assim. Essa menina 
inclusive, o donut dela é uma bosta, você olha para a foto e fala, “cara, isso não é um donut, isso 
é uma massa frita com confeito”. Porque é muita gente assim, muita gente. Se você... vou te 
mostrar. Se você... espera aí. Se você fizer um... (...) se você fizer uma pesquisa, donuts Brasil, 
é uma tristeza. Donuts Brasil. Espera aí. 

 

P: Vocês têm muitos concorrentes hoje?  

F1: Concorrente direto que a gente considera é o Mister Donuts.  

 

P: Tá. 

F1: Mas de resto não. Mas tipo assim, eu considero muito o Mister Donuts como uma lojinha 
de bairro, sabe? Eu não acho que eles têm um conceito. É como se fosse uma lojinha de bairro 
e uma... por exemplo, uma loja de tênis e uma Adidas, sabe?  

 

P: Entendi. 

F1: Eu acho que é muito assim, não tem o status. 

 

P: Tá. 

F1: Olha, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tipo isso, o que é que é isso cara? Essa daqui está 
boa, está vendo? A gente vê muito pela marquinha. Essa daqui está boa, vamos ver. Os donuts 
dela são bons. Olha, os donuts dela são bons, não são perfeitos, mas são bons. Mas você por 
exemplo, tem uns que assim... olha isso. É uma massa frita, muita gente faz essa massa frita. 

 

P: Não tem nem comparação.  

F1: É, então. Deixa ver aqui. Essa daqui olha, a gente provou essa daqui. Ela é de Campo 
Grande, que a minha família mora em Campo Grande. Horrível, horrível. A massa queimada. O 
pessoal eles fazem... tipo, olha isso cara, o que é que é isso?  

 

P: ((acha graça)) Não, esse está...  

F1: Sério. Esse daqui até que está bom, mas vamos ver. E o pessoal copia muito a gente, então 
tem uns Instagrans que... tipo isso olha, esse donut aqui está uma bosta. Nossa, está... no começo 
da nossa massa, ele está super murcho. Olhe como ele está baixo, está vendo?  

 

P: Hoje é muito mais alto, não é?  

F1: Ele é muito mais alto. 

 

P: Eu lembro, porque eu vi as fotos de vocês recentemente, muito mais altos. 
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F1: Sim, então. Por exemplo, aqui já estava uma massa diferente, está vendo? Ele está mais alto.  

 

P: Uhum. 

F1: Esse daqui também está mais alto, mas ele não está perfeito, porque olha como a massa 
está...  

 

P: Nossa, esse está bem mais alto. 

F1: É, então. Então é muito uma evolução assim. 

 

P: Foi muito o feedback dos clientes então, que vocês foram mudando a massa. 

F1: Sim, muito. Olha, essa menina que eu te falei, ela inclusive está crescendo muito. Mas eu 
fico tipo, “cara, que coisa é essa?”, olha isso.  

 

P: Nossa, não, gente.  

F1: É tipo, muito tenso.  

 

P: E você não considera que ela, por exemplo, seja o concorrente de vocês? 

F1: Não, ela é do Rio. Não, mesmo assim. 

 

P: Ah, tá. 

F1: Olha isso. Olha só. Tipo, é uma massa frita. Cara, morango, uma coisa que... olha, a Mari 
ela fez gastronomia, ela entende. Você não bota morango, a não ser que você resseque ele, 
porque o morango solta água. E tipo, um caos. Aí de concorrente direto que a gente considera, 
o Mister Donuts. Só que eu não considero um concorrente assim...  

 

P: Não tem a mesma proposta que vocês?  

F1: É, a proposta é muito diferente. Se bem que ele copiam muito a gente. Então depois que a 
gente começou a bombar muito, aí eles começaram, fizeram... a gente fez o unicórnio, ele foram 
lá e fizeram o unicórnio. Um detalhe que eles bloquearam a gente no Instagram. Sério. Eles 
bloquearam a gente no Instagram, eles postaram no dia seguinte uma foto de um unicórnio. 
Horrível por sinal. 

 

P: Mas eles trabalham só como a loja?  

F1: Sim, só com a loja. Eu acho que eles fazem...  

 

P: Então a ferramenta é diferente da de vocês, não é? 

F1: É, sim. Aham. 

 

P: Tá.  

F1: Mas você vê que comunicação visual deles é outra, eles não têm comunicação visual, é tipo 
uma foto com filtro de Instagram, horrível. Eles não têm muita estrutura assim, o designer deles 
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é feio, é tudo feio. É muito amador. É o que eu falo, eles têm... é muito loja de bairro, sabe? É 
chulo falar isso, mas é muito loja de bairro. Então eu não considero ele um concorrente assim, 
eu acho que a gente fornece muito mais status, tipo, “é o Donuts Damari”. Que é uma coisa que 
eu quero, que é o reconhecimento, a (inint) [00:30:34] que fala, sei lá. Que a gente busca o 
reconhecimento, ser a referência. Tipo, o chiclete. Não, é goma de marcas, mas é o chiclete. 
Tipo, Donuts Damari, entendeu? Porque é fácil você fazer um donut, ir você e botar um recheio 
de qualquer marca. Por exemplo, eles, eu comparo muito porque, é algo que tem aqui em São 
Paulo, não é? Então tipo uma base. Porque Happy Donuts é um corrente, mas eu não considero 
Happy Donuts corrente porque é totalmente industrializado.  

 

P: Sim. 

F1: Que é antigaço, mas é totalmente industrializado. Então para mim eu não considero 
concorrente, aquela massa horrível. Mas enfim, eles... o produto deles é muito de baixa 
qualidade, do Mister Donuts. Então o recheio, é um recheio qualquer, não é um brigadeiro bom, 
não é o Leite Moça, sabe?  

 

P: Entendi. 

F1: É (inint) [00:31:17] qualquer coisa. A Nutella eles não usam Nutella, eles usam uma Nutella 
misturada. Tipo, a gente compra para ver, não é? Claro, para saber o que está acontecendo, a 
diferença dos produtos. E é muito ((enfatizou)) diferente, muito diferente. A qualidade assim, 
do produto. Porque é muito fácil você oferecer um produto e não dar qualidade para ele, que é 
uma das coisas que a gente fala. Eu comparo muito com as coisas, então os restaurantes. Por 
exemplo, restaurante japonês. O AOYAMA, você já foi no AOYAMA?  

 

P: Eu não como comida japonesa. 

F1: Sério? ((riso)) 

 

P: Não me julgue. 

F1: Mas eu vou te dar um exemplo. O AOYAMA é um restaurante que ele tem mil e uma 
unidades aqui em São Paulo, tem unidade em todo o canto. Sério, todo canto. E é um lugar que 
ele é consideravelmente barato, é 80 reais o rodízio, e (inint) [00:31:59] todo lugar. Mas a 
qualidade do peixe dele, não é uma qualidade boa, mas ele vive lotado. Porque as pessoas não 
pensam na qualidade tanto, eles pensam mais no valor, porque é um rodizio muito... tem muitas 
opções, então eu vou aproveitar”. Mas por exemplo, um Oguru, um Oguru é R$ 115 o rodízio, 
mas o Oguru não é famoso. Quem gosta de japonês de verdade, sabe que é um japonês muito 
bom, que é um peixe muito bom, que é um serviço muito bom. O próprio peixe assim, é diferente 
de um peixe de AOYAMA, por exemplo. Você vê que o salmão não é estão rosado, sabe? A 
diferença...  

 

P: A qualidade não é a mesma, não é?  

F1: A qualidade não é a mesma, exatamente. Então muita gente... que é uma coisa que eu estou 
até começando a estudar mais isso. Como converter isso das pessoas preferirem preço pela 
qualidade? Porque são poucas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que preferem o preço 
do que a qualidade. Então você vê que tem gente que fala assim, “é o melhor donut que eu já 
comi na vida”. Só que é um donut que não tem uma massa boa, eles fazem (inint) [00:32:57] 
com canela, não é todo mundo que come canela. Então tipo, é muito ((enfatizou)) diferente. O 
produto que eles colocam dentro do donut não é um produto bom. Eles não usam nem Oreo, ele 
usam Negresco. Não usam M&M's, usam Confetti, sabe? É uma coisa muito bairro assim. É o 
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que eu falo, que é muito loja bairro. Por mais que eles tenham duas unidades, tem um do mercado 
e outro na Lapa, é um produto muito diferente do nosso. Porque o que é que a gente está 
propondo? A gente está propondo qualidade, então eu estou oferecendo um donut de qualidade, 
um donut com saber, um donut com produto bom. E não estou oferecendo tipo, “ah, eu posso... 
” é o que eu falo quando a gente recebe pedido muito grande. O pessoal fala assim, “ah, você 
não pode dar desconto?”, eu falo, “olha, eu não consigo te dar desconto, porque a Nutella, é a 
Nutella que eu uso. O pote de Nutella é 26 reais, o pote de 600 gramas é 26 reais. Eu não posso 
te oferecer um produto que... eu vou sair perdendo se... eu posso muito bem pegar a Nutella, 
misturar com chocolate ao leite, com ganache e falar que é Nutella. Mas o nosso produto é 100 
por cento”. Então eu ofereço para o cliente o melhor, eu não vou falar, “bom, vou vender em 
quantidade grande, vou fazer de qualquer jeito”, não. Então é uma das coisas que eu vejo muita 
diferença, a gente presa muito a qualidade, eles presam muito a quantidade.  

 

P: Entendi. É uma grande diferença (inint) [00:34:11] não é? 

F1: É uma grande diferença. Sim.  

 

P: Legal. 

F1: Massa, produto, etc.  

 

P: E hoje vocês vedem só via Instagram? 

F1: Sim, só via Instagram. Formulário...  

 

P: (Instagram) [00:34:22] é plataforma de venda de vocês, não é?  

F1: Sim, aham. 

 

P: Não tem o site, que eu já pesquisei também. É direto lá?  

F1: Sim. A gente até está pensando em fazer um site, mas fica muito complicado, porque site 
não consegue ter controle, “tal dia a gente precisa... a gente só atende 35 pedidos por dia. Então 
a gente não consegue ter esse controle num site, entendeu? Tipo, “olha, a gente só pode ser 35 
por dia”, não dá. 

 

P: Entendi. É, vai recebendo, não é?  

F1: É.  

 

P: E vocês já estabeleceram alguma parceria de vender de repente em alguma feira, alguma coisa 
assim? Ou foi sempre online?  

F1: Ah, a gente já foi... já chamaram a gente para fazer feira, mas a gente não gosta muito de 
feira. Porque eu não sei, eu ainda não acredito muito no poder das feiras, para ser sincera. Eu 
acho que claro, é muito bom você ir lá e ser visto. Mas eu não sei, eu não gosto muito de feira. 
Eu gosto de feira que um nome grande, por exemplo, a do Instagram, que tem o nome do 
Instagram junto, então você carrega muita credibilidade. (...) 

 

P: E me conta um pouco o fluxo inteiro ali, desde quando tem o contato lá com a menina que 
recebe o pedido, até vocês entregarem. Como que funciona esse fluxo todo. 
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F1: Então beleza. Começa assim, vamos botar desde o começo assim, uma coisa bem louca 
((acha graça)) Está bom, vamos lá. O cliente pede, vai no formulário, acha o Instagram. Ela acha 
o Instagram, aí ela vai lá e faz o pedido pelo formulário. Muita gente não entende que tem pedir 
pelo formulário, vai pedir orçamento no direct, etc. A gente direciona para o formulário, a pessoa 
faz o pedido. Aí no dia anterior da entrega, que a gente já deixa até avisado no formulário, a 
gente fala que vai entrar em contato. A gente entra em contato, manda o pedido da pessoa, avisa 
o horário de entrega quando é motorista e avisa onde que o entregador de metrô vai estar, quando 
é metrô. Aí tá, vamos para a parte do motorista. Aí chega no dia, a gente acorda cedo... tem que 
falar assim mesmo? ((acha graça)) 

 

P: Pode falar. 

F1: A gente acorda cedo, produz os donuts, faz os donuts. Aí 2 horas o motorista chega, retira, 
leva para as entregas, aí o cliente recebe na casa dele. E no metrô o entregador chega 3 horas, 
pega as caixas e vai entregando nas estações de metrô. 

 

P: E conta um pouquinho mais da produção, me dá um pouquinho mais de detalhe aí de quando 
vocês estão fazendo, quem faz o que. 

F1: Ah, tá. A Mari faz a parte da massa, eu faço a parte do confeito. E aí depois a Mari termina 
a massa, ela me ajuda um pouco no confeito. Então é bem assim, bem dividido.  

 

P: Tá. E como que funciona que quanto de pagamento? O pagamento é direto com vocês? Vocês 
têm algum aplicativo?  

F1: Transferência bancária e manda o comprovante. É. 

 

P: Tá. 

F1: Para o Itaú. 

 

P: Tem algum caso, vocês já tiveram algum caso ou é recorrente, ter devolução, alguém cancelar 
na última hora?  

F1: Não, a gente... por isso que a gente chama com antecedência, porque fala assim, “olha, 
você... ” 

 

P: Antes de vocês produzirem (inint) [00:37:10]  

F1: É, a gente entra em contato antes de produzir.  

 

P: Entendi. E aí você estava comentando que na rede social, essa questão de fazer, das fotos e tudo 
mais. Como vocês trabalham exclusivamente com a rede social, o que é que você acha que tem 
maior impacto assim, que faz muita diferença nessa questão de divulgação e tudo mais?  

F1: Olha, com certeza as fotos, não é? Porque eu acho que um feed bonito é um feed feliz. Um 
feed bonito é feed de uma loja boa assim. Por exemplo, aqui no Brasil é difícil você achar uma 
marca, uma loja assim, que não tenha um conceito. Por mais que a gente não tenha um padrão 
de comunicação, as nossas fotos são praticamente iguais. E é difícil achar uma loja que seja 
assim. Então tipo, a gente vê, o nosso círculo de amizades de lojas, de empresas, a gente tem 
um grupo só de meninas empresárias no WhatsApp, é bem legal. Então tem, por exemplo, não 
sei se você conhece a (inint) [00:38:03]  
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P: Hm-hm 

F1: Que é sutiãs (inint) [00:38:07] renda maravilhoso. Ela tá enorme, ela está com 100 mil 
seguidores já. A Giovanna ela é ‘foda’. E o feed dela é todo... tem toda uma consciência, ela 
explica de cada produto. Então é uma coisa que a gente busca. Eu acho que é um conceito que 
a gente tem que é o (inint) [00:38:24], então a gente está sempre sendo amigo do cliente. Então 
o nosso feed a gente pode ter a foto, mas a gente fala, “olha, marca uma pessoa”. Está vendo? 
Quem gosta disso? “Sugere alguma coisa”, a gente está sempre se envolvendo com o cliente. 
Então o nosso objetivo da marca, ser sempre muito próximo. A gente não quer tipo, “olha, eu 
sou a marca, você é o cliente”, a gente quer ser todo mundo amigo. Então tanto que quando a 
gente estava contratando uma pessoa, a gente falava, “olha, quando você for responder um 
cliente, você tem que tratar como se você estivesse tratando sua amiga”. Claro, sem gíria, sem 
nada. Mas você tem que compreender o cliente, você tem que se pôr no lugar do cliente, ser 
amigo do cliente. Porque senão, de que adiante, não é? Tanto que eu tenho vários post que fazem 
nas redes sociais. Tipo, tem o (inint) [00:39:04] não sei se você conhece. É um grupo que é só 
sobre comidinhas, e aí o pessoal falou assim, “ah, já comprou Donuts Damari, aí, não sei o que 
lá”. Aí tem gente que reclama, aí eu falo, “oi, tudo bem. Me conta o que aconteceu. Vamos 
tentar resolver isso?”. Porque eu dou muita atenção para o cliente, porque eu acho que o boca a 
boca é o que importa para a gente, porque a gente não tem loja, então é importante que a pessoa 
goste e que a pessoa fale para um amigo dela que ela gostou. E assim, sucessivamente. Então 
sempre que eu vejo um post, que eu vejo alguma pessoa reclamando, uma pessoa elogiando, eu 
falo... tipo, está elogiando, “ah, muito obrigada, ficamos felizes, não sei o que lá”. Quando a 
pessoa está reclamando, “me conta o que aconteceu, o que é que você não gostou? O que deu 
problema?”. Claro que tem pessoas que não entendem, não é? Tem pessoas que querem ser o 
rei da cocada preta, não querem pensar. Teve uma meninas esses dias, que tinha um post, ela 
ressuscitou o post. E aí ela foi lá e falou, ela comentou num post e o post subiu falando, “ah, 
não recomendo, porque me deram um fora na entrega”. Só que assim, no formulário está escrito 
que a entrega, no horário comercial, é até às 18:30 na Zona Sul. Aí ela virou e falou que ela 
precisava até 17:30. Eu falei, “olha, o horário comercial é até as 18:30”. “Não, mas eu quero até 
as 17:00”. Aí eu falei, “olha, a gente não consegue te dar um horário fixo”. Porque tem N fatores, 
tem trânsito, tem muito fator que impede. E aí ela ficou revoltada. Eu falei: “Olha, se você quiser 
mandar um Uber, você pode pegar no metrô”. “Ai, não. Não consigo e não sei o quê lá”. Ela 
ficou puta, veio falar um monte. E eu falei, “mas a gente te ofereceu tudo o que a gente pode 
fazer”. E, tipo, a pessoa quer discutir. E eu falei, “isso está escrito no formulário”. Está escrito, 
as pessoas não leem. Isso é uma coisa também que a gente aprendeu muito. As pessoas não leem 
o que você escreve. Hoje, por exemplo, tinha uma menina que o nosso entregador do metrô e 
falou, “olha, recebi... ” que a gente passa o telefone dele. A menina me chamou no WhatsApp 
falando que ela estava esperando na Sé, mas hoje não tem Sé. Aí eu falei, “é, passa o arroba 
dela, não é?”. Aí ele passou e aí a menina... era de ontem, é de amanhã e ela mandou um print. 
Está escrito: “Bom dia, vim confirmar o seu pedido do dia 03/10”. 03/10 é amanhã. Aí eu falei: 
“Gente, as pessoas não leem, não leem”. Outra mulher lá: “Ah, eu fiquei esperando aqui o dia 
inteiro. Fiquei até mais tarde, que eu não conseguia sair de casa”. Aí eu falei, “mas... ”. O nome 
dela era até Gisele. “Gisele, o seu pedido é para amanhã”. Tipo, a gente recebe, quando uma 
pessoa vem surtar, eu fico preocupada, não é? Eu falo: “O que é que está acontecendo?”. Aí eu 
vou falar com a pessoa para ver o que é que é. Aí, vira e mexe, uma pessoa que não lê. Eu fico, 
tipo, “gente, vocês precisam ler”. 

 

P: Mas isso foi uma coisa que eu escutei das meninas da outra empresa, também. 

F1: Ah, o que é que elas falaram? 
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P: Falam isso, da dificuldade. Você coloca todas as informações ali, mas qual a importância de 
você ter uma pessoa ali, de prontidão, para atender o cliente. Porque elas têm tudo ali, mas elas 
não leem. 

F1: Exatamente. Não leem, não adianta. Você pode fazer uma imagem bonita, botar lá, não vai 
ler. 

 

P: Não vai ler. 

F1: Não vai ler. E aí, nessa questão da crítica, aí ela foi lá. A cliente que quer foder com você. 
Aí ela foi lá, foi no Mister Donuts e falou, “olha, gente, coisa boa a gente divulga. Então, aqui, 
fui no Mister Donuts, muito bom”. Eu falei, “cara, que infantil”. Tipo, sério? 

 

P: E, para vocês, a divulgação é majoritariamente de boca a boca ou por conta da própria rede 
social, não é? 

F1: Sim. 

 

P: E vocês fazem algum tipo de parceria com blogueira ou alguma coisa assim? 

F1: A gente já fez bastante parceria, mas só que agora a gente está... (...) estamos meio que 
diminuindo isso, da parceria. A gente, esse semestre, por exemplo, a gente não fez nenhuma 
parceria. A gente tem um contrato com a C&A pela máquina, Máquina Cohn & Wolfe, não sei 
se você conhece, é uma empresa de RP. E eles, semanalmente, mandam para revista, influencer, 
uma caixinha com as iniciais dele e um coração, que é a gente que faz, de donut. Tanto que 
amanhã a gente tem “Parabéns Cláudia”, “Parabéns não sei o quê lá”, “Parabéns não sei o quê 
lá”. E um “JK não sei o quê lá”. E eles mandam para os influencers. Mas, de resto, não. Esse 
semestre, assim, a gente não fez nada. 

 

P: Mas, quando vocês fizeram, no início vocês acharam que foi importante, para impulsionar? 

F1: Sim, muito. Ah, na verdade a gente fez com a Maísa. A gente fez em setembro com a Maísa. 
Mas é tudo orgânico, nada que a gente paga. Então, a pessoa vem até a gente. A Larissa Manoela 
veio até a gente, que a gente fez com ela também, só que ela pagou. A Maísa veio até a gente, 
ela pediu e a gente falou: “Tudo bem – não é? – Maísa?” ((acha graça)) Mas aí a gente...  

 

P: Ela fez uma encomenda, isso que você quis dizer? 

F1: Não, a Maísa, ela pediu. 

 

P: Como assim, ela pediu? 

F1: Ela pediu. Ela falou, “olha, eu gostei bastante, você pode fazer aqui? Eu posto no stories”. 
Eu falei, “está bom”. Mas o pessoal é sem noção, tem um pessoal...  

 

P: Como é que é? Espera aí, ela pediu...  

F1: Ela pediu. Ela falou, “olha, eu gostei bastante desse daqui”. E ela fez pelo namorado dela, 
ainda. A Larissa Manoela, super humilde, veio no direct falar com a gente. Não sei se você 
percebe, mas muitas pessoas metem a mão na Larissa Manoela, mas ela é super...  
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P: Elas pedem para divulgar, pedem o produto e acabam divulgando...  

F1: É. 

 

P: Ah, então, elas fizeram um pedido? 

F1: É, fez um pedido. Fez um pedido. 

 

P: Caramba. 

F1: Pois é, diferente, não é? 

 

P: Nossa, viu? 

F1: Pois é. A gente fez com a Maju Trindade, a Maju Trindade a gente fez várias vezes. Da 
primeira vez que a gente mandou para ela, bombou muito. Muito, muito. A gente estava com 
dez mil seguidores e a gente ficou com 15 mil seguidores, em um dia. Surreal o poder dessa 
menina. Sério, surreal. Tanto que a gente até pensou em mandar uma caixinha para ela, porque 
ela, tipo, posta muito. E, o que mais? Erick Mafra, a gente fez quando ele lançou o livro dele, 
“O Garoto do Sonho”. Quem? Têm umas subcelebridades, não é? Que fala. Que tem a Marina 
Peixoto, a Mariana Peixoto, que são gêmeas, elas. Tem, deixa eu ver quem mais. 

 

P: Mas aí são elas que pedem ou vocês enviam? 

F1: A gente envia. A gente, “ah, me passa o seu endereço para a gente mandar uma caixinha?”. 
Ah, é bem orgânico, é bem legal. Acho que é isso. 

 

P: Mas, no caso das duas, elas entraram em contato com vocês? 

F1: Sim, as duas entraram em contato com a gente. A Larissa Manoela e a Maísa. 

 

P: (Mas você deixou?) [00:45:30]  

F1: É, a Larissa Manoela encomendou para o namorado dela. Aniversário de namoro. E a Maísa 
encomendou para ela, porque ela gostou. 

 

P: “Quero comer”. 

F1: “Quero comer”. 

 

P: Ah, que legal. E, fala um pouquinho do portfólio de vocês, assim. Quais são os principais 
produtos? 

F1: Então, a gente tem os donuts. (...) Tem os minis, que são os médios. Tem os médios, tem os 
micros, que são pequenininhos. Os tradicionais, as letras e as bombs. A gente estava fazendo 
big, mas a gente deu uma cortada no big, porque estava dando muito rolê. É uma massa inteira, 
dava muito desperdício. Eu tinha que cobrar mais, o pessoal não ia querer. A gente falou, “vamos 
dar um tempo nele”. E a gente tem os personalizados, que tipo, unicórnio... a gente vai lançar 
nessa semana, na outra, a caixa de Halloween também, que a gente faz. Caixas temáticas. Eu 
acho muito importante. 
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P: E tem algum órgão regulador que vocês tiveram que fazer? 

F1: O quê? 

 

P: Anvisa, alguma coisa assim? 

F1: Não, não. 

 

P: Não? Nada que vocês tiveram que se adequar em relação a isso? 

F1: Nada. É que eu acho que não tem muita legislação em relação a essas coisas em casa, não 
é? 

 

P: É, eu acho que por conta da classificação de vocês trabalham também, que são MEI, não é? Tá. 
Deixa eu organizar aqui. ((silêncio)) Então, que nem vocês comentaram, que não tem esse controle 
de estoque, então vocês não têm uma data fixa para fazer os pedidos, não é? Todo dia X eu vou 
comprar isso, compro aquilo. 

F1: É, na verdade a gente faz, “ah, todo domingo a gente vai comprar estoque”, por exemplo. A 
gente viu que está faltando e vai comprar. 

 

P: E quais são as atividades aí que você diria que são as atividades-chave? Eu já meio que percebi, 
óbvio, não é? A produção dos donuts, a questão de marketing, divulgação, distribuição...  

F1: Distribuição e o feedback do cliente, não é? O contato com o cliente, assim, a proximidade. 

 

P: SAC. E o pós-venda, não é?  

F1: É, o pós-venda. 

 

P: SAC e pós-venda. Tá. Você disse que vocês não têm nenhum aplicativo para fazer a gestão 
financeira e contábil, então isso, por enquanto, não acontece. 

F1: Não, nada. Precisamos, inclusive. 

 

P: Aqui, uma coisa que eu queria entender, você falou que vocês foram mudando com o tempo a 
massa e tudo mais. Foi um aprendizado de vocês no decorrer da história da empresa. Tem alguma 
outra coisa que vocês faziam de um jeito e que hoje vocês fazem de um jeito completamente 
diferente? Algum erro que vocês cometeram e aí vocês aprenderam e falaram, “não, não vou fazer 
dessa forma agora”. Que foi uma coisa muito natural, assim, orgânica do processo de crescimento 
e desenvolvimento de vocês? 

F1: Ah, a gente teve a questão da caixa, que a gente não tinha adesivo na caixa e a gente, agora 
bota um adesivinho na caixa. A gente botou recentemente, porque a gente só ficou enrolando e 
enrolando para pôr, que a gente devia ter posto antes. Mas enfim. Essa da caixa, o quê mais? 
Acho que só, porque, tipo, a gente sempre esteve muito organizado. Então tipo, “ah, a gente vai 
fazer esses sabores, então a gente precisa disso. A gente vai fazer... ”. Acho que a mudança de 
valor que a gente teve. A gente mudou, a gente começou... as letras, a gente, no começo, fazia 
a letra com o topping em cima, tipo Kit Kat em cima. Só que ficava ridículo. Tipo, esse Mister 
Donuts faz com topping em cima e eu acho ridículo de feio. Então, a gente só faz com cobertura 
de chocolate agora. A gente fazia o recheio de (inint) [00:48:43], que era um “Te Amo” recheado 
de Kit Kat, a gente também não faz mais isso, porque ficava feio também. Acho que só, assim. 
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P: Mas na forma de fazer as coisas, de produzir? 

F1: Na forma de fazer, não. 

 

P: De comprar? 

F1: Não, porque quando mudou a massa, mudou a forma de produção. Porque, tipo, é uma massa 
diferente, é um processo diferente. Sempre que muda, dá essa mudança, sim. Mas de resto, não. 
A questão que a gente mudou também, do metrô. Que antes a gente fazia várias estações e agora 
a gente só faz em quatro. 

 

P: É, isso é uma mudança. 

F1: O quê mais? 

 

P: Tem dias fixos isso? 

F1: Todos os dias. 

 

P: Metrô todos os dias? 

F1: Todos os dias. Tudo todos os dias. Só o ABC que é de 15 em 15. 

 

P: Pedidos, vocês recebem todos os dias? 

F1: Todos os dias. 

 

P: Não tem um limite, não é? 

F1: Sim, sem limite. Sem limite. 

 

P: Mas a quantidade diária...  

F1: A gente fica de olho, não é? Porque a gente recebe os pedidos pelo... a gente tem o formulário 
do Google. Então é, tipo, chega o pedido, a gente atualiza a planilha e vê os pedidos que 
entraram. 

 

P: Tá. 

F1: Olha, essa daqui, deixa eu te mostrar. Essa daqui é desde o começo de setembro. Então, 
assim, muita gente. Muita gente. 

 

P: E aí, quem controla isso, esse recebimento, é a menina? 

F1: É. 

 

P: Ela controla e passa para vocês? 

F1: É, na verdade é a gente que controla, não é? A gente que organiza as coisas. Então, ela fica 
de olho, “ah, olha, tem poucas pessoas para amanhã”. 
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P: O pagamento acontece depois, antes da entrega? 

F1: Antes da entrega, sempre. 

 

P: E ela que faz esse controle para vocês? 

F1: Sim. Antes a gente deixava, por exemplo, as pessoas pagarem no metrô. Motorista sempre 
foi por transferência, mas pessoas que tipo, “ah, olha, pedi um, sei lá, Happy Birthday, Júlia 
para pegar no metrô”. A gente deixava pagar. Muita gente dava bolo. Então agora a gente sempre 
está fazendo transferência e os pedidos acima de 50 reais também. 

 

P: Certo, então faz a transferência naquele contato que vocês fazem um dia antes? 

F1: Sim. 

 

P: Tá. E aí, quem faz esse contato é a menina? 

F1: ((bocejo)) É a menina. 

 

P: E aí, uma vez com o comprovante e tudo mais, ela confirma isso para vocês. 

F1: Sim. 

 

P: E aí você monta...  

F1: Não, ela primeiro monta a planilha de pedidos do dia. Então ela monta o docs, não é? Que 
a gente fala, o docs de pedidos. E aí ela vai confirmar com os clientes. Manda para cada cliente 
o textinho básico, que avisa que o motorista não sobe e blá blá blá ou qual é a estação de metrô, 
etc. e tal. Manda o pedido da pessoa para a pessoa confirmar, porque tem gente que é louca, não 
é? Não vê. Falando, “ah, vocês não mandaram isso”, mas aí está lá que está confirmado do 
jeitinho que a gente enviou. E manda o valor. Aí manda a conta. Então é: “Bom dia, vamos 
confirmar o seu pedido para o dia tal, tal, tal? A entrega ocorre das duas às 22:00 ou, às vezes, 
até às 23:00. O motorista não sobe para entregar, você tem que encontrar com ele. Ele só espera 
10 minutos. Se você não descer em 10 minutos, ele vai embora e não concedemos reembolso. É 
imprescindível que leia todas as informações. Vamos passar a conta embaixo para realizar a 
transferência. Precisamos do comprovante até o dia seguinte”. Sabe, tipo, todo esse esqueminha, 
assim. E aí mando o pedido e a continha. E aí a pessoa paga. 

 

P: E esse contato é pelo Instagram também? 

F1: Pelo Instagram, tudo pelo Instagram. 

 

P: Caramba. E, como que vocês encontraram esses parceiros de vocês hoje? O motorista, o 
entregador do metrô e a menina? 

F1: Postando no stories. Postando no stories. Tudo...  

 

P: E eles são dedicados a vocês? 

F1: Sim. Full time. 
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P: E faz quanto tempo que você tem eles na estrutura? 

F1: Faz um ano. 

 

P: Um ano. 

F1: Um ano, graças a deus. 

 

P: Foram os três de uma vez? 

F1: Não, foi gradativamente. Teve uma época que a gente ficou sem social-mídia, inclusive. A 
gente voltou com ela agora em junho, eu acho. Porque, tipo, a gente estava tentando com uma 
menina, só que a menina era muito ruim. Ah, uma mudança bem importante que foi para a gente, 
foi a gente inserir o formulário, porque antes era tudo por direct. 

 

P: É uma mudança no processo. 

F1: E foi surreal. Surreal. Porque, antes, por exemplo, a gente entrava de férias e aí dependia de 
ter alguém para responder, para que quando a gente voltasse ter pedido. Agora não. Agora a 
pessoa quer fazer um pedido, ela pede no formulário e vai receber quando ela quiser. Então, 
tipo, mudou muito. 

 

P: E esse formulário, para onde que vai ali, para vocês? 

F1: Uma planilha. É um formulário do Google. O Google, você tem a opção de criar um 
formulário e aí esse formulário gera uma planilha. E aí a gente copia da planilha, joga no docs, 
que é, inclusive, do Google. E, tipo, fica tudo perfeito. 

 

P: Entendi. 

F1: É. Todo o esquema, graças a Deus. 

 

P: E aí, como, por exemplo, teve essa mudança aí que você comentou. E aí, mais para frente vocês 
pensam em ampliar a cozinha ou, também, a questão da loja e tudo mais. Que mudanças, que 
novas atividades ou novos processos que você acha que vão ser principais? 

F1: Ah, eu acho que a questão da distribuição, não é? A gente vai mudar essa questão da 
distribuição. Não sei se vai continuar sendo viável entregar em metrô. Então, são muitas coisas 
que a gente ainda tem que sentar, passar lápis, entender, pesquisar, não é? Porque eu acho muito 
importante a gente estar pesquisando sempre. Porque, por mais que seja um mercado que não 
existe, assim, eu considero um mercado inexistente, o mercado do donut, porque não tem um 
estudo sobre isso aqui. Então, a gente vai muito pelo mercado de panificação. Mas é muito 
irrelevante, porque um pão é diferente de um donut. Uma rosquinha, um pão de queijo, é 
diferente de um donut. Então, eu pesquiso muito coisa lá de fora. Então, essa questão da 
distribuição, a questão dos sabores diferentes, das caixas diferentes, fazer isso diferente. A gente 
está sempre pesquisando lá de fora as referências para trazer para cá, porque se for preciso 
esperar de alguma coisa daqui, não dá em nada. 

 

P: E é você quem faz as pesquisas? 

F1: Eu que faço tudo. 
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P: E como que você pesquisa, assim? Você busca artigos? 

F1: É, eu busco muito artigos. Eu tenho muito PDF online. Bem legal. Tem livro. Então, a 
gente...  

 

P: Artigos mais científicos? 

F1: É, tem artigo de cada coisa... bom, quando é muito específico, tipo, da questão de 
panificação, etc. aí a Mari que já dá uma lida. Mas, na questão de marketing, assim, “Como você 
pode fazer isso?”, “Maneiras de melhorar isso” e não sei o quê lá. Eu também leio muito, então 
eu estou sempre pesquisando muito. Porque eu acho que é fundamental, assim, nessa área de 
empreendedorismo você estar pesquisando. Porque, é aquele negócio, você não tem... tem gente 
que fala, “ah, é tão fácil você trabalhar para a sua empresa”. Não é. Não é, porque você não tem 
o seu chefe, mas você tem que coordenar tudo. Então, a gente tem que pesquisar, a gente tem 
que ir atrás das coisas, a gente tem que estar de olho nisso, estar de olho naquilo. É o cliente que 
está falando isso, é isso que está falando isso. Você tem que pesquisar uma coisa de novo, ah, 
você não consegue. Tipo, essa menina que eu te mostrei, Donuts da Gabi, ela é estagnada. Ela 
começou a fazer donuts e tudo mais, mas ela faz mais do mesmo. Só que o público dela é uma 
classe baixa, então é o público C e D, não é um público A. O público A dela é muito pequeno, 
por quê? Porque eles têm referência. Então, para a pessoa que vai para a Disney e volta querendo 
comer um donut, ela não vai comer um donut dela, ela vai comer um donut que ela olha e fala, 
“nossa, esse donut igual ao que eu comi em Orlando”. Então, é muito assim, a classe das pessoas. 
É muito o produto que a pessoa oferece para a pessoa que ela oferece. 

 

P: E vocês se baseiam muito...  

F1: A gente se baseia muito, tipo, é uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, é o X 
da questão, a referência. Não adianta você querer fazer alguma coisa se você não tem referência. 
Não adianta você querer mudar alguma coisa se você não tem referência. Então, a gente trouxe 
esse mercado de donuts e muitas lojas começaram depois da gente, porque elas viram a gente. 
Então tem muita loja, por exemplo, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, não. Duas 
vezes por mês, tem vezes que toda semana aparece uma loja usando foto nossa de donut. 
Vendendo o nosso produto como se fosse deles. Muitas lojas. 

 

P: Usando fotos de vocês. 

F1: Muitas, muitas, muitas. 

 

P: E como que vocês lidam com isso? 

F1: Uma das nossas amigas desse grupo de empresárias, ela tem um textinho que a irmã dela, 
advogada, fez, falando de termos legais, blá blá blá, que não pode usar foto, blá blá blá. Mas 
não são... pessoal sem noção demais. Tipo, totalmente sem noção. Tem gente que bloqueia a 
gente. Foda. 

 

P: É complicado isso, não é? 

F1: É complicado. 

 

P: Das redes sociais serem 100 por cento a ferramenta de vocês e...  
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F1: É, o pessoal é meio sem noção. Bem sem noção, bem sem noção. Mas essa questão de estar 
sempre pesquisando, indo atrás, foi uma das coisas que fez a gente crescer, não é? O que é que 
fez a gente surgir. Então, eu acho muito importante estar sempre pesquisando essa situação do 
tipo: Como está o mercado? O que a gente pode fazer de diferente? Olha, está chegando o St. 
Patrick’s Day, que é em fevereiro, aquele dia em que todo mundo usa verde, então podemos 
fazer uma caixinha toda verde especial. Teve a copa, a gente fez uma caixinha da copa, que foi 
sucesso a caixinha da copa. Dia cinco de maio é o dia do Star Wars, quatro de maio é o Star 
Wars, vamos fazer a caixinha do Star Wars. Então, cada uma a gente está sempre buscando 
inovar para agradar o cliente, porque muita gente, não só na questão de donuts, mas muitas lojas, 
eu percebo, assim, que surgem e se estagnam, porque elas não buscam fazer algo diferente. Não 
buscam oferecer produtos diferentes, experiências diferentes. 

 

P: (Mudar, não é?) [00:57:50]. 

F1: É, exatamente. É punk. 

 

APÊNDICE C – Transcrição entrevista empresa C 

Identificação de falantes 
P: Pesquisador (a) 
F1: Falante feminino 

 ((início da transcrição))  

 

P: E só reforçando o que a gente tinha conversado, eu vou gravar essa entrevista para depois 
transcrever e analisar. Está ok?  

H1: Deixa eu te perguntar uma coisa. 

 

P: Claro. 

H1: Eu estou aqui em um local aqui que tem um freezer gigante, então eu escuto um barulho 
muito grande. Te atrapalha ou não?  

 

P: Não, eu não estou nem ouvindo.  

H1: Então beleza. Então está bom.  

 

P: Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Sérgio, me conta um pouquinho de como que surgiu a 
ideia de abrir a empresa, de como que surgiu isso aí, como foi o primeiro estralo que vocês tiveram. 
Conta um pouquinho da história. 

H1: Bom, na verdade eu tenho... eu optei pelo ramo da alimentação a princípio, por eu ser um 
apaixonado por cozinha, tá? Isso assim, de longa data, eu já cozinho, esse tipo de coisa. Sempre 
gostei, sempre curtir. Eu não era do ramo de alimentação, sempre trabalhei na indústria 
farmacêutica, área de marketing, área comercial. E durante esse período todo assim, trabalhando 
em outro seguimento, eu acabei fazendo alguns cursos de culinária, esse tipo de coisa. Em 
determinado momento dessa trajetória, eu comecei a pensar assim, “enfim”, sempre dá aquela 
vontade de empreender, não é?  
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P: Sim. 

H1: Sempre bate na porta assim, acho que para todo mundo, a gente fica meio de saco cheio, 
fala, “poxa, o que é que eu vou fazer e tal? Vou começar a pensar num plano B”, alguma coisa 
nesse sentindo. E foi aí que eu falei, “bom, eu gosto de cozinha, eu cozinho relativamente bem, 
tenho feito alguns cursos, então tenho um certo conhecimento”, sabe? Aquelas coisas assim.  

 

P: Uhum. 

H1: Já meio que planejando um pouco uma ideia de um plano B, “se eventualmente alguma 
merda acontecer eu vou fazer tal coisa”, sabe?  

 

P: Sim. 

H1: Daí na verdade, depois de algum tempo ainda eu desligado do laboratório onde eu 
trabalhava. Eu falei, “bom, então agora é a hora de eu colocar em prática o meu planejamento, 
enfim”. Foi aí que iniciou Mariana, a princípio assim, foi dessa maneira que começou, sabe?  

 

P: Tá. Então está muito relacionado aí com a sua paixão e aptidão pela cozinha, não é?  

H1: Isso. 

 

P: Mas pelo que eu percebi... é Vide Garni o nome, não é?  

H1: Isso. 

 

P: Então, pelo que eu percebi da Vide Garni, ela tem todo um posicionamento diferente e tudo 
mais, toda uma proposta específica. Como é que você chegou nessa... como é que você vislumbrou 
essa oportunidade no mercado? Por que é que foi esse ramo que você escolheu especificamente? 
Esse modelo de negócio, nessa forma de produzir e entregar? Como que você começou a pensar 
em como aplicar essa sua paixão e aptidão pela cozinha, e transformar isso em algo?  

H1: Bom, a partir do momento que eu decidi que eu iria montar o meu próprio negócio, e que 
seria dentro da alimentação, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, quais eram os nichos 
mais interessantes, de que maneira que eu poderia me posicionar dentro deles. E também o que 
eu levei muito em consideração – que na verdade até hoje eu levo com certeza – é o volume de 
investimento, não é? Então assim, ao mesmo tempo que era uma decisão bastante concreta da 
minha parte, mas assim, uma baita insegurança, não é? Então assim, eu também não queria me 
descapitalizar totalmente, para que se eventualmente desse ‘ruim’, eu não ficaria totalmente sem 
grana nenhuma para nada. 

 

P: Sim.  

H1: Então assim, eu comecei a tentar formatar, e as minhas pesquisas de mercado elas 
começaram a ser elaboradas, dentro de um plano de negócio que eu pudesse moldar a minha 
empresa de uma maneira mais enxuta possível. Foi esse o start inicial que eu pensei. A partir 
desse momento que eu tive... comecei a pensar dessa maneira, eu comecei a correr atrás de 
maneiras e se realmente havia possibilidade de começar um negócio, onde na verdade eu não 
precisasse ter um investimento muito grande, esse tipo de coisa. Foi aí que eu encontrei... na 
verdade, nesse meio tempo todo Marina, eu tenho alguns amigos que são chefes de cozinhas e 
eles me ajudaram muito, principalmente nessa questão de equipamentos de cozinha. Onde na 
verdade a minha mentalidade era só assim, embora eu tivesse feito cursos, via alguns 
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equipamentos bastante interessantes nesses cursos que eu fazia, eles me mostraram alternativas 
de equipamentos que pudessem me dar uma produção muito grande. 

 

P: Hm. 

H1: Com uma mão de obra baixa. 

 

P: Entendi. 

H1: Que na verdade para mim era o ideal, não é?  

 

P: Uhum.  

H1: Falei, “bom, nem que eu gaste um pouco mais com equipamento agora, mas que eu evite 
ter ali na frente muitos funcionários, esse tipo de coisa”.  

 

P: Sim. 

H1: Enfim. Daí o segundo passo foi isso. Então o primeiro eu falei, “bom, vou montar algo no 
ramo de alimentação”. O segundo, eu falei, “bom, eu consigo montar algo enxuto”, tá? E o 
terceiro foi aí que eu cheguei no meu nicho de mercado, que é uma alimentação saudável.  

 

P: Tá. 

H1: Enfim, em termos da alimentação saudável, é claro que eu pesquisei outros nichos, mas foi 
meio que por uma certa até... sei lá, foi meio óbvio assim, sabe? A gente sempre está tendo 
notícia que o crescimento do mercado do saudável, essas coisas assim. Então automaticamente 
gera uma curiosidade ou até mesmo uma tendência, para que a gente opte para aqueles mercados 
onde a gente vê as informações, os índices mais positivos, entendeu?  

 

P: Sim. 

H1: Mas é claro, que depois que eu optei pelo saudável também fui... tive uma pesquisa para 
saber se era aquilo mesmo, não é? O que todo mundo falava, se era isso mesmo, entendeu? 
Enfim, é basicamente isso assim. Eu acho que é isso.  

 

P: Não, está ótimo. E você começou sozinho Sérgio?  

H1: ((silêncio)) Comecei, comecei sozinho, até hoje eu sou sozinho.  

 

P: Então você que realiza todas as atividades ou você tem funcionários hoje?  

H1: Não, hoje eu já tenho funcionários.  

 

P: Ah, tá. 

H1: Quando você perguntou se eu sou sozinho, eu imaginei uma sociedade, alguma coisa assim. 

 

P: Não, também. Também foi nessa intenção. Mas pensando assim na execução...  
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H1: Não, não tenho sócio. Na verdade, no plano de negócio tinha uma pessoa que iria iniciar 
comigo, um sócio, mas daí antes de começar a empresa ele não quis continuar assim. 

 

P: Entendi. E no início, bem no início assim, no comecinho da operação, você já contava com a 
ajuda de alguma pessoa para exercer as atividades?  

H1: Não Mariana, na verdade eu no começo, no começo, eu fiz como uma espécie de um 
laboratório assim, sabe?  

 

P: Aham. 

H1: Por se tratar de um ramo que era novo para mim, que eu não tinha experiência profissional 
nem como empreendedor assim, também nem como cozinheiro, que a ideia começou a nascer 
nisso, a minha paixão e tudo. Então eu fiz uma espécie de um laboratório, onde na verdade eu 
fiquei acho que 4 meses eu fazendo tudo. Eu fazendo as minhas coisa e tudo mais, entendeu? 
Isso na verdade durou uns 4 meses, depois desses 4 meses que na verdade eu optei... eu já tinha 
empresa aberta, mas foi aí que eu quis mostrar um pouco mais a cara para o mercado, entendeu? 
Foi aí que realmente eu fiz um investimento, uma reforma melhor na minha cozinha, comprei 
alguns outros equipamentos que faltavam, sabe? Para que me desse essa produção, esse tipo de 
coisa. E foi mais ou menos isso. Eu na verdade, o meu plano de negócio, eu tentei idealizá-lo 
de maneira que eu pudesse construir algo, ter um volume de produção relativamente bom, certo? 
Dentro da demanda da qual eu espero ou a que eu consigo atender. Mas de uma maneira 
realmente bastante enxuta, então até o fato de... por exemplo, assim, “poxa, eu hoje eu faço 
comida congelada e sempre fiz comida congelada”, também é uma maneira de que dentro da 
minha produção eu consigo estocar, entendeu?  

 

P: Sim. 

H1: Então isso durante um bom tempo... hoje eu tenho um funcionário só, tá?  

 

P: Tá. 

H1: E na verdade assim, eu tenho... quando eu falei em equipamentos... eu não sei se para você 
é interessante ficar sabendo também. 

 

P: Claro, pode falar. 

H1: Se eu estiver falando alguma coisa e na verdade não for interessante, (inint) [00:09:39]  

 

P: Não, pode ficar tranquilo. Tudo que você falar vai ser aproveitado.  

H1: Por exemplo, assim, existe dentro das grandes cozinhas assim, existe um forno que chama 
forno combinado, tá? É um forno que faz tudo. É um forno que ele assa, ele cozinha a vapor, 
ele faz arroz, ele faz pudim, ele faz tudo que você quiser, ele faz aqui dentro desse forno. 

 

P: Nossa. 

H1: E esse forno na verdade é um equipamento caro, mas ele te dá uma produção muito rápida, 
comparado ao um forno convencional ou comparado ao fogão normal, entendeu? Então na 
verdade assim, esse forno combinado, a produção dele em um turno de 4 horas, ele substitui 2 
funcionários.  
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P: Nossa. 

H1: Tá? Então assim, desculpe. Um forno substitui 2 funcionários, tá? Um turno de 4 horas o 
meu forno ele faz 130 refeições num turno de 4 horas. Por hora, desculpe. Então daí é só subtrair, 
é só somar. Então vai dar umas 500 e poucas refeições assim. Então o que me gera uma maneira 
de estocar, até por conta de eu ser congelado, então por isso que eu só tenho um funcionário. 
Quando eu preciso mais, quando eu preciso cozinhar muito mais, sei lá, alguma coisa, daí eu 
contrato freelancer, seja dois, três, entendeu?  

 

P: Tá. E aí me fala o seguinte...  

H1: E aí... não pode falar. 

 

P: Você comentou que você ficou esses quatro meses aí 100 por cento sozinho, fazendo uma espécie 
de laboratório, testando. Quando foi que você percebeu que isso era realmente uma oportunidade 
do ponto de vista rentável, que era viável como negócio para você dar continuidade?  

H1: Quando na verdade o feedback das pessoas começou a ser positivo, e começaram a chegar 
pedidos de pessoas da qual eu não conhecia, então deixou daquele círculo de amizade, não é?  

 

P: Aham. 

H1: De amigos, esse tipo de coisas assim. Porque o início começou dessa forma, não é? Que 
eram as pessoas que eu conhecia. Então foi isso, quando começou chegar indicações de outras 
pessoas que eu não conhecia, e trazendo esse feedback, “olha, fulano de tal indicou você, que 
você faz uma comida gostosa e tal”, enfim.  

 

P: Ah, que legal.  

H1: Começou por aí, entendeu? Foi aí que realmente eu falei, “opa, então acho que está na hora 
de eu arriscar um pouquinho mais”, entendeu?  

 

P: Entendi. E qual que é o seu portfólio de produtos hoje? Eu dei uma olhada, enfim, no que você 
me passou, mas eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os produtos, como é que 
vocês pensaram, não é? Como que você pensou desses produtos, como que você pensou na oferta 
desses produtos. 

H1: É, depois se você quiser eu até tenho o cardápio por WhatsApp, depois se for interessante...  

 

P: Ah, eu achei ele na internet na verdade ((acha graça)) 

H1: Ah, você achou?  

 

P: Achei. Achei sim. Mas eu queria que você comentasse comigo como que você pensou assim, nos 
produtos, no desenvolvimento deles. Como é que você pensou no que ofertar, e hoje, o que é que 
você oferece. O que é que você acha que seu produto realmente oferece.  

H1: Tá. Bom, dentro também assim um pouco de um diferencial e tudo mais, eu optei por... 
porque assim, dentro da alimentação saudável, o que se encontra mais são alimentos – vamos 
dizer assim – mais triviais, entendeu? Ou tem muita gente, por exemplo, que faz aquela 
alimentação que é para cara que... para rato de academia mesmo, entendeu? Frango e batata 
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doce, frango e batata doce, frango e batata doce. Por eu gostar e também porque aqui na minha 
cidade, aqui em Mogi na época não tinha nada parecido, eu optei por opções mais, vamos dizer 
assim – eu não gosto muito desse nome, mas... – mais gourmetizadas, entendeu?  

 

P: Aham. 

H1: Então desde o início eu comecei a trabalhar um pouco o desenvolvimento de produtos e 
pesquisas, em cima desses produtos assim, que tivessem um pouco mais essa pegada um pouco 
mais gourmet. Foi aí também... daí junto disso, dentro do meu público-alvo, que é um público 
classe B, B mais, sabe assim? Ou A. O meu produto ele não é um produto premium, mas pela 
sofisticação do produto, pelo nome, entendeu? Vai, sei lá, “salmão com ervas finas”.  

 

P: Aham. 

H1: Tem... (inint) [00:15:04] ((falha no áudio)) bastante dentro do público que eu quero atingir, 
não é?  

 

P: Uhum.  

H1: Então foi assim que eu comecei a pensar e até hoje na verdade, as minhas pesquisas de 
produto que vou colocar no cardápio, qual não vou, testes assim. Então são todos em (inint) 
[00:15:23] ((falha no áudio)) hoje eu tenho quase certeza que colhendo os feedbacks dos clientes 
assim, acho que um dos grandes diferenciais dos meus produtos, do Vide Garni assim, acho que 
é justamente isso, sabe? Um diferencial, eu tenho opções no cardápio que às vezes outros 
correntes aqui em Mogi não possuem, entendeu? Então o que dá uma certa sofisticação, enfim. 
O que o meu público está procurando, a gente está fazendo.  

 

P: E eu vi que tem toda uma separação de cardápios, de opções de pacotes no portfólio de vocês. 
Como é que você pensou nessa divisão?  

H1: Mariana, foi um pouco... na verdade assim, hoje em dia... na verdade a ideia de se montar 
um negócio assim, não foi criada exclusivamente por mim, não é? O modelo de negócio em si, 
ele já existia. Não aqui em Mogi, eu fui o primeiro que trouxe esse modelo assim, sabe?  

 

P: Uhum. 

H1: Mas começou pesquisando, daí você vai encontrando algumas empresas que fazem, que 
estão realmente no mesmo nicho que o seu, entendeu? E que tenha o mesmo tipo de embalagem, 
que é congelado. Então assim, não foi nada um modelo de negócio criado por mim. 

 

P: Tá. 

H1: Mas... e eu separo, na verdade assim, dentro dessas pesquisas e na verdade assim, até 
conversando com nutricionistas, a gente tem uma nutricionista parceira aqui dentro também. O 
meu cardápio é mais ou menos do jeito que eles falam para o paciente, entendeu? Assim, eu não 
sei se você já passou por uma nutricionista. Mas então assim, é proteína, são carboidratos. Então 
assim, já é tudo meio que classificado, diferenciado por esses nomes de proteínas e tudo mais. 
E é lógico, o meu cardápio ele é todo virtual, eu não tenho cardápio... eu difícil... poucas vezes 
eu tive ações offline, as minhas ações geralmente são online, então mais fácil para a pessoa estar 
ali no WhatsApp e estar visualizando o cardápio, já que ela não tem papel impresso na frente 
dela, que ela consegue ver, ela tem que ficar subindo e descendo o dedo. Então também essa 
classificação de proteína, de carboidrato, de vegetal, de snacks e doces, também acho que facilita 
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essa identificação. Assim como também eu tenho no cardápio, um tenho um modelo de... são os 
kit, não é? Que também isso já existe já no mercado, tá? Eu só meio que adequei a minha 
realidade e o que eu achava mais fácil. Mas, por exemplo, também já separei as mesmas opções 
do cardápio, eu também formatei elas em kits, então eu tenho o kit Low Carb, 1, 2, 3. Tenho o 
kit Leve Light, tenho o kit degustação. Tenho vários kits que também facilitam a escolha do 
meu cliente, porque às vezes assim, se é um cliente muito antigo ou que ele já está acostumado 
a pedir do Vide Garni, ele já pede já, “eu quero três desse, quatro daquele”, ele já vai meio que 
pedindo um pouco das coisas que ele mais gosta.  

 

P: Sim. 

H1: Se são clientes mais... ou a primeira compra do cliente, ele está optando por um kit, ou 
aqueles clientes mais novos. Ou até às vezes eu noto que não nem pelo tempo que eles são os 
meus clientes, mas às vezes até pelo perfil mesmo da pessoa, sabe? Aquele cara que não quer 
ter o trabalho nenhum de ficar escolhendo o que é que ele vai comer ou não, ele quer o kit tal e 
pronto, o que ele comeu, gostou e beleza.  

 

P: Aham. 

H1: Funcionou para ele, então ele vai pedir de novo. Mas então enfim, esses kits foi só uma 
maneira que eu coloquei, que eu criei para que facilitasse a escolha do meu cliente quando ele 
fosse fazer o pedido, entendeu?  

 

P: Entendi. 

H1: Porque tem muita gente... então assim, daí tem aquele cara que pede sempre o mesmo ou 
varia de um kit para o outro, mas ele não vai ficar escolhendo muito, sabe?  

 

P: Uhum. 

H1: E tem aquela pessoa também que é o primeiro pedido dela, ela sei lá, acabou de passar por 
uma nutricionista, ela está meio perdidona do que ela pode, o que ela não pode comer. Ela pede 
o nosso auxilio, mas ao mesmo tempo meio desesperada ainda, não é? Ela fala, “puxa, purê de 
batata é low carb ou não é?”, sabe assim? Com uma série de dúvidas.  

 

P: Sim. 

H1: Então eu já tenho esse cardápio de kits, que também já dá uma direcionada para ela, para 
facilitar o momento da escolha, entendeu?  

 

P: Legal. Ótimo. E Sérgio, foi você que desenvolveu as receitas que você colocou no seu cardápio?  

H1: ((silêncio)) Olha, eu acho que seria injusto da minha parte eu falar que tudo... todo o mérito 
das 60 é meu, porque não é assim. Porque na verdade assim, dentro da cozinha, como a gente 
acaba tendo muita referência, muita referência mesmo, é difícil você criar algo novo, que 
realmente não exista. Mas assim, eu posso te falar que o cardápio ele foi desenvolvimento em 
cima das referências da qual eu tenho, tá?  

 

P: Sim. 
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H1: Então (inint) [00:20:56] ((falha no áudio)) ele dá, é melhor eu ter um salmão porque o meu 
público ele come salmão, eu posso colocar um preço um pouco mais em cima, um valor 
agregado maior. 

 

P: Uhum. 

H1: Quer dizer, então deixa eu pensar aqui. Poxa, salmão... estou te falando exemplos que tem 
no meu cardápio, tá?  

 

P: Tá. 

H1: Salmão com (inint) [00:21:17] ((falha no áudio)) tradicional, tem em vários restaurantes, 
não (inint) [00:21:23] ((falha no áudio)) qualquer restaurante na praia deve ter um salmão com 
molho de maracujá, mas tem aquele ar, um pouquinho de ar de sofisticação, não é?  

 

P: Sim. 

H1: O cara não está comendo (inint) [00:21:40] mas é diferente, não é? O cara comer um salmão 
do que um peixe outro qualquer. Então assim, às vezes eu não quero levar muito o choque da 
pessoa, por exemplo, um salmão com... sei lá, com molho de framboesa que fica uma delícia, 
mas acho que daí já seria muito diferente, entendeu?  

 

P: Aham.  

H1: Eu não quero ficar fazendo muito teste assim, as pessoas... como é um consumo no lar delas, 
elas não estão ali... não é um restaurante que ela vai, experimenta e tipo, se ela não gostar ela 
volta mais ou ela da próxima vez ela pede outro prato, sabe?  

 

P: Sim, sim. 

H1: É uma pessoa... já que ela que está comendo na casa dela, ao mesmo tempo que ela quer 
algo diferente, ela quer algo que ela já reconheça (inint) [00:22:31] ((falha no áudio)) do paladar, 
da memória dela, entendeu? Ou por exemplo, eu também tenho opções mais triviais, como uma 
carne moída, que poxa, carne moída a gente come a gente lembra, ou da casa da mãe quando 
ela fazia, entendeu? Ou a gente mesmo sabe fazer. Então ao mesmo tempo assim, tem que ser 
diferente, mas também não pode ser absurdamente diferente para que as pessoas estranhem 
assim. Para também não haver aquela comparação de tipo, você vê o cara... o Vide Garni vende 
uma comida congela e o cara está querendo fazer a mesma opção do (Italy) [00:23:04], 
entendeu? 

 

P: Entendi. Para não estranhar muito, não é? Para o consumidor não estranhar. 

H1: É.  

 

P: E você teve algum processo de teste, de ir testando as receitas, vendo de um jeito que ficava 
melhor, aprimorando ou modificando de alguma de coisa, algum passo da receita ou algum 
ingrediente?  

H1: Sim, total. Até por conta de ser congelado, o meu método de congelamento lá atrás no início 
do negócio, eu descobri a máquina a vácuo.  
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P: Uhum. 

H1: A máquina a vácuo você já conhece Mariana? Já ouviu falar?  

 

P: Já, já ouvir falar sim. 

H1: Então, ela retira todo o oxigênio da embalagem e deixa a validade do produto muito maior. 
Eu tenho uma máquina dessa aqui, então na verdade até os teste de congelamento, até hoje a 
gente faz. Lá no início do negócio eu tive que fazer um teste através da universidade, que uma 
conhecida minha aqui de Mogi, uma pesquisadora, tinha que fazer testes de validação de 
validade para quando que vigilância viesse aqui, eu ter essa validação de que o produto vai ficar 
válido por 6 meses.  

 

P: Uhum. 

H1: É como se fosse um documento, entendeu? Falando, “olha, foi feito testes e os testes estão 
ok”. Então eu tive que fazer primeiro, esse teste de 6 meses do produto, se ele realmente não 
perde nada, enfim, se está dentro da validade. E fora isso, daí em cima do produto, daí eu também 
faço, “como é que o produto... eu fiz o produto e embalei, congelei. O produto depois (inint) 
[00:24:49] depois de uns 15 dias, depois de 10 dias, depois de 30 dias. Agora eu vou aquecer o 
produto, aqueço no micro-ondas, aqueço em banho-maria. Vejo como é que ficou a textura do 
alimento, enfim, se mudou alguma coisa. Porque na verdade, uma das propostas e um dos 
diferenciais do Vide Garni também, que não é nem o Vide Garni que oferece, são os 
equipamentos que eu tenho que fazem com que isso seja viável. A sensação que dá é que o 
alimento acabou de sair da panela, a coloração ela permanece quase que intacta. Não tem a 
proliferação de bactérias, que o que diminui (inint) [00:25:27] não altera muito o sabor, não 
altera muito a coloração, não cria cristais de gelo. Então esses testes com os alimentos, eles 
também são feitos para ver se tudo isso proposto por nós, num produto novo acontece, entendeu?  

 

P: Uhum. 

H1: Antes de a gente lançar, antes de a gente falar com os clientes.  

 

P: Entendi. Então teve toda essa etapa anterior, antes de você se lançar? 

H1: Sim. 

 

P: E mesmo naquela fase de teste, de laboratório como você comentou, teve essa outra parte?  

H1: Sim, sim. Essa parte ela é desde o início e qualquer produto que a gente vá fazer hoje, a 
gente também faz todo esse processo de novo, sabe? 

 

P: Tá. E é desde o início que você já tinha essa máquina para embalagem a vácuo ou não?  

H1: Sim, sim. Desde o início. Na verdade foi o primeiro equipamento que eu falei, “uau, isso aí 
é perfeito para mim”, entendeu? Na verdade essa máquina a vácuo aí, os principais restaurantes 
em São Paulo... eu conheci essa máquina a vácuo em São Paulo com um chefe amigo meu que 
trabalha lá, me levou lá e falou, “cara, vem aqui conhecer então”. O que é que acontece? Ela 
realmente a intenção do vácuo, os restaurantes utilizam não só para o produto pronto para 
consumo, até mesmo assim para um pré-preparo, para uma melhor embalagem do produto para 
acondicionar ele num refrigerador. Então por exemplo, os restaurantes o que é que eles 
praticam? Eles deixam... vou te dar um exemplo bem prático, tá?  
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P: Tá. 

H1: Você vai num restaurante pedir um risoto com mignon ao molho madeira, você achou que 
o risoto – e o restaurante está bombando ou a estrutura do cara é pequena – você achou que o 
risoto foi feito na hora, mas não, você embalando o risoto a vácuo, a validade do risoto vai para 
uns 10, 12 dias. Então na verdade assim, você como cliente come o produto, acha que ele foi 
realmente feito na hora, mas o pré-preparo dele já está feito, entendeu? O que na verdade diminui 
a mão de obra, então se o restaurante deveria ter uns 10 funcionários, ele reduz ali com uma 
máquina a vácuo para uns 5. Então isso tem um impacto financeiro gigantesco, entendeu? 

 

P: Entendi. E eu queria que você comentasse um pouquinho para mim Sérgio, como é que funciona 
o processo produtivo de vocês. Que funções, que atividades que hoje você executa e que atividades 
que seu funcionário executa, dentro do processo total. 

H1: Bom, coisas que eu faço são funções assim, diárias minhas. Compras, tá? Compra quase 
que diariamente. A parte de compra é bem chata assim, sabe? Bem chata, porque toma muito 
tempo, não é? Tanto às vezes a locomoção, às vezes o que eu consigo que os meus fornecedores 
entreguem, eles já entregam.  

 

P: Tá. 

H1: Mas é muito chato, porque na verdade você precisa estar sempre pesquisando preço, sabe 
assim? Acho que é a parte mais chata do negócio é essa, sabe como?  

 

P: ((acha graça)) 

H1: Enfim, (inint) [00:29:01] compra. Eu na verdade, eu tenho... eu falei um funcionário, que é 
um funcionário, mas a minha esposa também ela está aqui junto comigo, ela não é a minha sócia, 
mas ela está aqui junto comigo diariamente. Então ela cuida bastante da parte de atendimento, 
atendimento ao cliente, alguma solicitação, enfim, colher feedback, esse tipo de coisa. (inint) 
[00:29:28] o cardápio, esse tipo de coisa. Eu faço mais a compra, estou sempre ali em cima da 
qualidade. Desenvolvimento de produto e buscando parcerias, entendeu? Então a gente tem 
parcerias com algumas nutricionistas. Eu tenho parceira... uma parceira com duas médicas. 

 

P: Uhum. 

H1: E alguns outros, sei lá, enfim. O pessoal que tem... que é mais de mídia assim, sabe?  

 

P: Sim. 

H1: Mas que faz uma relação mais de relações públicas assim. Então enfim, pessoas que têm 
um blog, sabe? Esse tipo de coisa. 

 

P: Sim. 

H1: Então daí eu trabalho bastante assim, também em cima dessas parcerias. Até porque 
Mariana, a gente não tem loja física. 

 

P: Sim. 
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H1: A gente é só uma cozinha de produção. Na verdade a gente produz aqui, os pedidos podem 
ser retirados aqui, mas a grande maioria pede para entregar. Então eles são só distribuídos a 
partir daqui, entendeu?  

 

P: Entendi. E o seu funcionário que trabalha... que eu entendi então que ele trabalha no processo 
produtivo, não é?  

H1: Isso, ele cozinha. 

 

P: Tá. Você consegue descrever para mim um pouquinho, como que é ali o dia a dia dele, na 
cozinha, em contato com essa máquinas que você começou, tanto o forno quanto a máquina a 
vácuo.  

H1: Bom, ele fica responsável pelo espaço ali da cozinha, tá? Quando chega a mercadoria, ela 
começa o processo de higienização, picar os alimentos, enfim. A gente tem... a gente criou um 
método assim, para não ficar aquela coisa, para eu também ser uma empresa enxuta. Eu estipulei 
uma maneira de produzir onde na verdade assim, as proteínas a gente geralmente produz no 
mesmo dia. As verduras, os salgados também num dia só, para não ficar aquela zona, aquela 
bagunça, que vira uma zona e uma bagunça a cozinha se não tiver métodos, organização e 
planejamento. Enfim, ele vai para a parte de picar as coisas, se tem que picar. E a partir daí ele 
começa o processo mesmo de forno, de fogão, de resfriamento. E daí geralmente mais para o 
final do dia, para o meio da tarde se inicia o processo de embalagem. Daí, embalou, é freezer. 

 

P: Uhum. E vocês têm alguma determinação assim? Determinados dias da semana a gente faz as 
entregas, ou a gente pega um número x de pedidos por semana ou por mês? Tem algumas 
delimitações nesse sentido? 

H1: Eu faço o seguinte assim, eu só peço... a gente entrega todo dia, tá? Partindo desse 
pressuposto que a pessoa ela está comprando uma alimentação que ela vai fazer em casa, já para 
estocar em casa, para dar um pouco de conforto para ela, não é? Porque as pessoas estão sem 
tempo, na correria, na loucura, você não tem tempo de cozinhar e não quer comer o Miojo. Então 
elas estão optando já para uma alimentação mais natural, mais saudável, então elas estão optando 
pelo conforto. E também daí eu opto em fazer a entrega diariamente e a gente trabalha muito 
em cima das entregas, as entregas são feitas de acordo com o melhor horário que a pessoa pode, 
entendeu? É claro que eu tento às vezes fazer aqueles ajustes, de tentar, as entregas ser as 
concentradas possíveis em determinados horários, que eu já tenho para facilitar essa entrega 
para o motoboy, esse tipo de coisa. Mas assim, a gente tenta fazer o máximo possível 
personalizado. Então se você falar para mim, “Sérgio, você consegue... eu só recebo de quarta-
feira às 9 horas da manhã, é o único horário que eu estou em casa. Você consegue?”, “beleza, 
não tem problema, eu entrego”, entendeu? 

 

P: Tá.  

H1: Hoje na verdade como eu tenho uma produção enxuta, eu consigo armazenar, eu consigo 
ter um estoque, mas também não é aquele estoque de... enfim, um estoque muito grande. Eu 
consigo ter um estoque para atender ali meus clientes uns dois dias, sabe?  

 

P: Aham. 

H1: Como a gente está sempre fazendo, então eu também dificilmente acabo ficando sem nada. 
Mas para não correr o risco e para também aqui a minha cozinha não virar uma pastelaria de 
tipo assim, “puxa, eu quero agora um frango ao curry. Poxa, mas é para agora”, “poxa, acabou 
o frango, ferrou”. Sabe assim aquela loucura?  
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P: Sim. 

H1: Sai para comprar sei lá. Então eu estipulei também que as minas entregas elas são feitas em 
até 48 horas. Em até 48 horas mesmo, mas na prática assim é geralmente 24 horas, sabe? Porque 
como também o meu cardápio hoje são mais de 40 opções, então para mim, talvez se eu me 
planejasse melhor, talvez eu até conseguisse, mas enfim. Dentro da rotina é muito difícil eu ter 
essas 40 e poucas opções em estoque, em uma quantidade que eu possa atender os meus clientes 
ali durante dois dias, sabe?  

 

P: Sim. Com pronta entrega, não é? 

H1: Isso, como todos os produtos, não é?  

 

P: Até porque você não é um restaurante, não é? Você não é um...  

H1: Isso, exatamente. Então é isso, até 48 horas, mas geralmente 24 horas, entendeu? Porque o 
cliente pede e geralmente daí precisa fazer, eu já coloco meio que no planejamento, entendeu? 
A não ser que seja uma coisa, por exemplo, daí entra naquela organização e naquela rotina da 
cozinha que eu estava te falando, que você perguntou como é que o dia a dia do funcionário 
(inint) [00:36:00]  

 

P: Isso. 

H1: Vamos imaginar que você pediu legumes hoje, você pediu legumes hoje e (inint) [00:36:05] 
acabou, “Mariana, não tem legumes, esse legume que você está querendo não tem no estoque. 
E amanhã é o dia de salgado, daí a produção do salgado sempre leva muito tempo, eu não 
consigo encaixar amanhã também, sabe? Não tem a menor hipótese de eu parar”. Daí eu peço 
para você, falo, “poxa, posso entregar depois de amanhã?”. Mas também eu vejo, eu percebo 
que isso para os meus clientes não é um problema assim, sabe? Não houve nenhum tipo de 
reclamação, enfim. É aquilo que você falou, não é restaurante, então a pessoa também espera 
(inint) [00:36:40]  

 

P: Ela é paciente, não é?  

H1: É. Até porque muitas vezes eu tenho produto até pronta-entrega, “poxa, eu consigo te 
entregar hoje”, a pessoa até fala, “poxa, mas hoje eu não estou em casa”, entendeu? “Entrega 
amanhã? Senão você pode entregar... ”, tem cliente meu que pede, por exemplo, na quarta para 
entregar na outra semana só, sabe? Aquele cara bem planejado. 

 

P: Aham. 

H1: Então assim, a minha produção é dessa maneira, o meu método de entrega é dessa forma, 
mas um tempo assim eu não vejo nem a necessidade de buscar uma melhoria... porque os meus 
clientes. Eu dificilmente tenho uma... nunca tive na verdade uma reclamação nesse sentido, 
sabe?  

 

P: Entendi. 

H1: Tipo, “você demora para entregar”, sei lá, alguma coisa nesse sentido. “Poxa, nunca tem o 
que eu quero”, sabe? Eu acho que eles acabam entendendo assim...  
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P: Eles entendem qual é a proposta mesmo, não é? E não cobram isso. 

H1: Isso.  

 

P: Entendi. E Sérgio, comenta para mim um pouquinho como que funciona ali um ciclo fechado, 
ciclo completo de um pedido, não é? Desde o primeiro contato, recebimento do pedido firme, 
eventualmente já o pagamento. Como que você faz a programação dos pedidos ali, para que seu 
funcionário consiga se programar para o resto da semana, para fazer todas as atividades. Me 
conta um pouquinho desse ciclo do pedido como um todo. 

H1: Bom, o cliente... assim, a gente trabalha... como eu trabalho basicamente em cima das 
mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram, 85 por cento dos meus pedidos são pelo 
WhatsApp. E lá atrás também assim, eu optei desde o início e eu falei, “não, eu não vou ter 
telefone fixo, porque ao mesmo tempo também assim eu não quero... tudo bem, mais para a 
frente pode... no começo eu ficava assim, ficava pensando, “poxa, as pessoas elas dão um certo 
ar de credibilidade eu ter o telefone fixo”, sabe? Mas eu vi que não tem nada a ver, que hoje em 
dia é tudo tão WhatsApp, que é absolutamente normal a pessoa só ter o telefone celular mesmo. 
Então semanalmente eu mando alguma coisa para os clientes, ou alguma promoção, enfim, 
alguma coisa para aguçar a compra ali, não é? 

 

P: Aham.  

H1: O cliente... se é um cliente novo ele solicita o cardápio, tira as dúvidas. Uma questão do 
WhatsApp que é um pouco ruim, é que às vezes não é aquele atendimento de pizzaria telefônico, 
não é? Então, “mariana, então passa o endereço, é esse o pedido, é tal. Deu tanto, ok, beleza”. 
Então às vezes no WhatsApp, então às vezes assim, eu acabo conversando com um cliente, 
demoro às vezes um dia inteiro para fechar o pedido, mas não porque ela na dúvida, é porque 
realmente a pessoa às vezes está ocupada, não é?  

 

P: Sim. 

H1: E enfim, ela manda uma mensagem, depois demora para responder. Então esse processo às 
vezes ele não é tão rápido, de imediato, a não ser que a pessoa já seja um cliente e seja mais 
acostumado, mas geralmente demora mesmo assim, sabe? O concluir a venda, demora. Bom, 
geralmente todos eles, clientes novos ou antigos, eles sempre solicitam o cardápio, que por mais 
que seja um cliente antigo ele geralmente acaba apagando o cardápio do celular, para não utilizar 
memória, sei lá, alguma coisa assim.  

 

P: Aham. 

H1: E eu mando o cardápio, eles escolhem. E se são clientes novos, eles têm geralmente algum 
dúvida, principalmente em relação às entregas. Eu já tenho alguns scripts prontos, por conta 
exatamente do que eu te falei, não é? As nossas entregas são em até 48, pode ser retirada aqui 
na nossa cozinha, esse tipo de coisa. Os cartões que a gente aceita são esse, esse e esse, vale 
alimentação esse, não é? Mais alguma dúvida. Geralmente quando a pessoa tem alguma outra 
dúvida, é mais em relação ao cardápio, “poxa, eu posso tirar o peixe do kit tal?”, então alguma 
coisa assim. Então enfim, até o fechamento da venda, que (inint) [00:40:47] às vezes demora 
algumas horas para ser concluída. A partir do momento que ele vai fazer o pedido, eu já verifico 
aqui no meu estoque quando eu consigo entregar, o que é que eu tenho disponível, o que é que 
eu consigo entregar e já passo para ele a data de entrega. Hoje em dia os meus pagamentos eles 
são basicamente por maquininha mesmo de cartão, geralmente cartão de crédito. Ou cartão de 
crédito ou senão transferência bancária. Não sei porquê, mas assim, a taxa de débito caiu 
bastante assim, sabe? Até menos que a transferência bancária. 
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P: Nossa. 

H1: É. Eu acho curioso também. Mas enfim, para mim é bom porque daí transferência eu não 
pago. 

 

P: Sim, verdade. 

H1: Mas a maioria dos pagamentos são por crédito. E enfim, o pagamento sendo por crédito, 
ele só paga quando o pedido é entregue. A partir do momento que eu passo ao cliente a data de 
entrega, eu falo, “Mariana, então o seu pedido pode ser entregue amanhã, você tem preferência 
de horário?”, você vai me dizer e eu... já é separado aqui na estoque o pedido, daí já é mandado 
para a cozinha uma relação de itens faltantes, que precisa ser feito. Essa relação de itens 
faltantes, está relacionado ao pedidos, diretamente aos pedidos assim. Então na verdade todo 
dia de manhã vai para a cozinha um relação de itens faltantes, ou são aqueles itens que a gente 
dá prioridade para os pedidos que vão ser entregues, que já estão fechados. E a gente também 
tem uma outra lista que vai para a cozinha, que são daqueles produtos que eventualmente 
acabaram, mas não tem pedido nenhum dele, então não tem uma certa urgência, não precisa ser 
feito imediatamente, não é? Cai naquele dia do planejamento da produção normal. 

 

P: Uhum.  

H1: É basicamente isso. Daí assim, para entrega e depois da entrega, depois de alguns dias 
assim, eu sempre tento bater um papo com o cliente, para saber se está tudo bem, entendeu? 
Alguma coisa. Principalmente essa preocupação acontece mais quando é o primeiro pedido, não 
é?  

 

P: Aham. Se o cliente gostou, não é? 

H1: Mas daí depois disso, vai mais para... eu sempre estou conversando com os meus clientes 
assim, sabe? É claro que a gente tem o objetivo de puxar conversa para ele comprar ((acha 
graça))  

 

P: Aham. 

H1: Mas aí acaba sendo mais de forma natural assim, ou até as coisas que eu mando pelo 
WhatsApp ou pelo direct do Instagram que seja, também acaba facilitando bastante esse contato 
e tudo. Estou sempre colhendo feedback deles, os feedbacks, porque essa é a única maneira de 
eu saber o que é que está dando certo, o que é que está gostoso, o que é que não está. 

 

P: Sim. 

H1: E enfim, tento colher um feedback tanto do alimento, mas também em relação à entrega, 
entendeu? Às vezes quando eles têm um contato com o motoboy, como é que foi esse contato. 
Porque durante muito tempo eu também fiz a entrega. 

 

P: Ah, sim. 

H1: Então a partir do momento que eu parei de fazer a entrega, os meus clientes eles começaram 
a sentir falta, entendeu? Porque acho que para ele... foi aí que eu notei que para eles eu acho que 
era importante ter o contato com o dono.  
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P: Uhum. 

H1: Porque também enfim, o que eu fazia, a minha maneira de entregar era muito diferente do 
que de um motoboy, moto, porque enfim. Eu tenho ali a relação de empatia com o cliente, de 
tirar dúvidas, (inint) [00:44:59] de facilitar alguma dificuldade que ele está encontrando, não 
propriamente com o meu produto, mas às vezes até a alimentação. Como a gente tem contato 
direto com a nutricionista, então a gente acaba conhecendo um pouquinho sobre alimentação, 
não é? Que coisas que ele pode fazer. E às vezes até para aqueles clientes que gostam demais 
de determinado prato nosso, putz, quantas vezes eu até passei a receita para o cara. 

 

P: ((acha graça)) 

H1: “Faz aí meu, é fácil de fazer”, entendeu?  

 

P: Ah, que legal. 

H1: Então assim, quando eu deixei de fazer as entregas, eles sentiram bastante. 

 

P: Uhum.  

H1: Tiveram uns que deram uma reclamada assim. Mas enfim. 

 

P: E você deixou de fazer exatamente porque já não dava mais conta depois de determinado 
número de pedidos, certo?  

H1: Isso. Isso, exatamente. (inint) [00:45:47] ((falha no áudio)) durante um tempo também, eu 
comecei a perceber que eu estava muito envolvido na cozinha, que é importante. E eu estava 
deixando uma questão do negócio um pouco de lado assim, sabe? Não sei se dá para (inint) 
[00:46:07] não sei se você consegue entender essa separação. 

 

P: Sim, a gestão mesmo, não é?  

H1: Exatamente. 

 

P: Gestão do negócio.  

H1: Então como estão as vendas, enfim. Daí isso tudo estava interferindo nas vendas, no 
marketing, nas parcerias, em tudo (inint) [00:46:21] do negócio em si. E foi aí que eu comecei 
a sair um pouquinho mais da cozinha assim, entendeu? Assim, eu falei, “bom, o meu produto é 
bom porque o meu feedback é bom. Então ok, então eu não preciso mais me preocupar com o 
produto”, entendeu?  

 

P: Entendi. 

H1: “Deixa eu me preocupar com outras coisas, que são estão importantes quanto o produto, 
mas enfim, tenho que fazer esse gerenciamento, senão ferrou”. 

 

P: Aham. Esse contato com o cliente, você disse que hoje quem faz mais, ou pelo menos no pré-
venda, é a sua esposa, certo?  

H1: Isso.  
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P: Tá. Então ela que controla ali, tira as principais dúvidas, faz contato nas redes sociais, recebe 
o pedido e tudo mais. E no pós-venda seria mais contigo esse contato, para pegar feedback? Ou 
ainda é com ela?  

H1: Não, acaba sendo mais comigo. Acaba sendo mais comigo.  

 

P: Tá. 

H1: Porque também muita gente acaba fazendo o pedido ou chamando a gente no WhatsApp e 
tal, embora... – a minha esposa ela chama Adriana – embora ela fala assim, “ah, a pessoa quando 
entra em contato fala assim, “oi Sérgio, tal. Você já me conhece””, não é? E às vezes até a 
Adriana fala, “não, é a Adriana, o Sérgio não está”, sei lá, enfim. Daí numa próxima vez a pessoa 
não fala... às vezes o cliente não fala, sei lá, “quem que é? Adriana ou Sérgio”, é sempre... 
sempre é no Sérgio, entendeu? ((riso))  

 

P: Entendi. 

H1: Acho virei (inint) [00:47:56] então esse feedback, tudo acaba sendo... está diretamente 
relacionado a minha pessoa assim, sabe? Está muito na cabeça das pessoas isso.  

 

P: Entendi. E você...  

H1: É por isso que...  

 

P: Pode falar. 

H1: Não, pode falar. 

 

P: Não, pode terminar ((acha graça)) 

H1: É por isso que esse feedback assim, eu tento colher, entendeu? E eu tento fazer. Até porque 
por exemplo, assim, eu estou um pouco mais... um pouco não, eu estou diretamente ligado ((acha 
graça)) enfim, à todas as coisas do Vide Garni eu sei, não é? Tanto na parte da cozinha, tanto 
estoque, o marketing, o parceiro, enfim, tudo. Tudo que a gente tem passa por mim, não é? Então 
é diferente do que... enfim, se fosse a Adriana resolver, ela resolveria até em partes assim, sabe? 
Não conseguiria resolver tudo em relação ao pós-venda, alguma dúvida do cliente, então eu 
faço.  

 

P: Tá. E você disse sobre quando vai recebendo os pedidos, não é? De repente a cozinha já é 
acionada de uma necessidade de produção de algum item específico. Como que funciona isso? Vai 
via sistema? Você tem algum tipo de aplicativo, software, alguma coisa que te ajuda na gestão?  

H1: Dentro da cozinha não. Dentro da cozinha não. Que eu utilizo aqui para... como minha 
ferramenta de gerenciamento de estoque, de fluxo de caixa e tudo mais, é uma ferramenta que 
é cedida pelo SEBRAE, é uma ferramenta que chama MarketUp. Na verdade é uma ferramenta 
bem completa assim, sabe? Você consegue até emitir (inint) [00:49:34] gratuita, que é bem 
completo, que você consegue (inint) [00:49:38] nota (inint) [00:49:40] ((falha no áudio)) eu até 
conseguiria através dessa ferramenta mandar, por exemplo, alguma coisa para a cozinha de 
algum pedido. Mas na verdade eu não faço isso, porque eu acho que não tem necessidade. Mas 
enfim, essa ferramenta que eu trabalho, que tem fluxo de caixa, mapeamento de estoque, contato 
com fornecedores, e que mais? Basicamente isso, pelo menos o que eu uso dentro dessa 
ferramenta de gestão.  
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P: Uhum. Tá. E você está falando aí que ela te ajuda em gestão de estoque e tudo mais, não é? 
Você comentou lá no início da entrevista, de ter aí a necessidade de compras de insumos, essa 
necessidade praticamente diária, não é? Você estabelece algumas datas, períodos específicos para 
fazer compra de determinados itens? Como que funciona isso?  

H1: Desculpe, eu não entendi sua pergunta. Ficou baixo o volume uma hora. Você pode repetir? 

 

P: Ah, tá. Vamos lá, então deixa eu repetir. Você comentou que o... tem essa ferramenta que te 
ajuda aí na gestão de estoque, não é? E lá no início da entrevista, você comentou que a atividade 
de compras que você que realiza, muitas vezes você tem a necessidade diária de fazer compra de 
determinados itens, não é? E aí eu queria entender contigo, como que funciona isso? Tem algum 
período na semana, que você vai e compra determinado item? Ou acaba sendo meio que diário, 
depende do número de pedidos que entra? Como é que funciona isso? 

H1: É, acaba sendo assim, eu tenho... geralmente funciona da seguinte maneira, as terças e 
quartas, chegam verduras e legumes aqui. Verduras, legumes e frutas, alguma coisa nesse 
sentido. Geralmente na segunda-feira eu faço o pedido dessas coisas, e daí chega para mim terça 
ou na quarta, ou na terça e na quarta, depende um pouco da minha produção e da minha 
necessidade de ter o produto naquele dia.  

 

P: Uhum. 

H1: Peixes, geralmente são comprados de quinta-feira ou sexta-feira, porque daí são os dias que 
a gente prepara os peixes. Salgados, a gente prepara na segunda, então na verdade a compra é 
feita toda sempre na quinta-feira, na sexta-feira, (inint) [00:52:20] ((falha no áudio)) entendeu?  

 

P: Uhum. E você tem parceiros fixos, fornecedores fixos para esses insumos então?  

H1: Tenho.  

 

P: É raro você ter que comprar alguma coisa num mercado assim, não é? É muito mais planejado, 
isso que você faz?  

H1: Isso, é. Eu tento ((riso)) 

 

P: ((riso)) 

H1: Não, mas é assim, os meus peixes eu sempre compro no mesmo lugar, as verduras também. 
Agora em relação ao atacadista, por exemplo, ou até mesmo carnes, frangos, daí depende um 
pouco, porque varia demais o preço.  

 

P: Uhum. 

H1: Então daí depende muito, daí (inint) [00:53:11] numa semana fazendo a compra no 
atacadista, no outro dia está em outro, entendeu? Porque no outro o preço estava melhor. Então... 
mas os meus fornecedores que são esses dois, eles são fixos. Tipo, eu não tenho necessidade 
trocar (inint) [00:53:28] eventualmente uma ou outra coisa, sabe? Que você fala... eu estou em 
tal supermercado e determinado insumo, eu utilizo e está muito barato mesmo, às vezes não 
precisando eu compro, entendeu? Eu falo, “bom, o preço está ótimo, então deixa eu comprar”.  
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P: Entendi. 

H1: Mas não é sempre acontece, até porque esses primeiros distribuidores é... enfim, eu tenho 
um pouco a facilidade pagamento, entendeu? Eu consigo esticar um pouco mais o pagamento 
um pouco mais para a frente. 

 

P: Aham. 

H1: Até entrega, a entrega eles, o que já facilita também eles virem entregar aqui, sabe? Essas 
coisinhas assim. 

 

P: Sim. E você consideraria que você tem hoje com eles uma relação de fornecedor mesmo e 
cliente? Ou você acredita que seja uma parceria mesmo?  

H1: ((silêncio)) Olha, eu acho que eu posso dizer que acontece essas duas situações comigo. 
Com um eu tenho mais uma relação de parceria mesmo, entendeu? ((tosse)) Onde na verdade a 
pessoa sabe exatamente que tipo de empresa eu sou, que tipo de produto eu trabalho. E às vezes 
tem até aquele cuidado da parte do fornecedor em... na escolha de alguns alimentos, sabe? De 
falar, “poxa, eu sei que o cara utiliza tal insumo”, e ele (inint) [00:54:56] do insumo dessa 
maneira, enfim, ele já separa um pouco para mim, entendeu? Ou se determinado insumo que 
está muito barato, mesmo assim, mesmo sendo aquele dia, sei lá, ele me entregou ontem, mas 
ele sabe que eu utilizo muito o produto, daí ele me dá o toque às vezes, “Sérgio, tem um produto 
aqui cara, que está muito barato. Você quer que eu pegue para você?”, ou, “vou para São Paulo 
hoje, você está precisando de alguma coisa?”. 

 

P: Ah, legal. 

H1: Então eu sinto que tem essa relação de parceria. O outro fornecedor é mais... mais tipo, 
“esse aqui é o meu preço, eu faço um pouco o preço um pouquinho melhor para você, porque 
você sempre compra de mim, mas é ponto”, entendeu? Só isso só, sabe? 

 

P: Entendi. 

H1: Acho que talvez se eu parar de comprar... talvez eu deva ser muito pequeno e se eu parar 
de comprar com ele não vai fazer a mínima diferença. Talvez seja isso também, sei lá.  

 

P: Sim, entendi. E você também comentou das entregas, que você tem aí um motoboy que faz as 
entregas para você, certo? É um parceiro fixo também, não é? 

H1: Mariana, desculpe. É que ficou baixo de novo o volume. 

 

P: Você está ouvindo melhor?  

H1: Sim. 

 

P: Tá. Sobre as entregas, não é? Você também tem um parceiro fixo que faz as entregas para você, 
certo?  

H1: Sim, sim.  

 

P: É uma empresa de motoboy?  
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H1: Não, não. Não é empresa não, é um motoboy. Para empresa na verdade fica muito mais 
caro. 

 

P: E ele é um funcionário seu? Ou como que funciona?  

H1: Não, não é funcionário meu não. Eu pago na verdade o dia para ele, mais a taxa de entrega, 
que daí fica para ele, entendeu?  

 

P: Entendi.  

H1: Na verdade assim, é um acordo que a gente tem, que na verdade eu corro risco, não é? Os 
motoboys assim, eles não veem como uma vantagem para eles serem registrados, entendeu? 
Terem CLT, eles não gostam disso assim, sabe? Então é uma insegurança de quem precisa deles, 
porque realmente qualquer coisa daí eles vão para cima de você, sem dó. Mas eles também não 
querem ser registrados, porque se eu pago eles (inint) [00:57:17] ((falha no áudio)) sabe?  

 

P: Uhum. Entendi. Continuando nesse assunto aí das parcerias que você tem, não é? Você 
comentou de duas parcerias que me chamaram bastante a atenção, e que são bastante específicas 
para o seu negócio. Que são as parcerias com nutricionistas e com médicas, não é? E também na 
verdade as parcerias que você acaba fazendo para divulgação também, com pessoas mais 
relacionadas à relações públicas. Me conta um pouco como é que funcionam essas parcerias, se 
elas são parcerias gratuitas. Como que funciona isso?  

H1: Eu só não entendi essa última parte, o que é que é gratuita que você falou?  

 

P: Ah, não. Se as parcerias, se elas são gratuitas, como que elas funcionam de forma geral, não é? 
Como que você criou essa parceria com essas pessoas, com essas figuras, e como que essa parceria 
funciona.  

H1: Tá. Bom, eu tenho uma... eu tenho parceria com nutricionistas e com médicas, tá? Uma 
dessas nutricionistas é a nutricionista que está um pouco de maneira mais efetiva, e que me ajuda 
bastante em alguns ingredientes que são bacanas incluir no cardápio. Ou que as pacientes... ou 
enfim, ou determinado ingrediente que na modinha, entendeu? Que a mulherada está procurando 
para caramba. 

 

P: Aham. 

H1: Então a gente tem uma parceria nesse sentido. E também assim, é que nutricionista não 
prescreve, mas é como se fosse uma indicação dela, de tipo...  

 

P: Uma consultoria que ela te dá mais ou menos?  

H1: Isso, é. Para mim ela me dá uma espécie de consultoria e dá toda essa orientação de cardápio, 
entendeu?  

 

P: Uhum.  

H1: Tanto que até mesmo os kits que nós temos no cardápio, os kits prontos, foi com a ajuda 
dela de montar (inint) [00:59:10] se você juntar sei lá – estou chutando aqui agora, porque não 
está vindo na minha cabeça – mas se você juntar o frango com determinado... com legumes é 
legal porque daí as calorias vão ser menores, porque ele vai causar isso naquele dia. Enfim, 
umas coisas meio malucas aí, que...  
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P: ((riso)) 

H1: Não entendo muito, mas enfim. Então é realmente uma espécie de uma consultoria que ela 
nos dá, além de trazer indicações dos pacientes delas, elas sempre estão indicando o Vide Garni.  

 

P: Ah, legal. 

H1: A outra nutricionista – eu estou falando de nutricionistas que são parceiras mais efetivas. 

 

P: Sim. 

H1: (inint) [00:59:51] uma maneira de indicação mesmo, entendeu? Esse tipo de coisa. 

 

P: Uhum. E como que você construiu esse laço assim? Essa parceria surgiu como? Era alguém 
que você conhecia?  

H1: Tá. Essa nutricionista... ((interrupção)) [01:00:13] a [01:00:18] essa nutricionista parceira 
nossa, que está sempre com a gente e tudo mais, que dá essa consultoria assim, eu já conhecia 
ela, então até mesmo antes do... quando eu comecei a fazer o plano de negócio, desde lá do 
início a gente já começou a ter um flerte em relação a isso, de fazer algumas coisas juntos, esse 
tipo de coisa. 

 

P: Uhum. 

H1: E a outra parceira nutricionista, eu conheci posteriormente. Eu na verdade acabo visitando 
bastante nutricionistas assim, não é? Falando do Vide Garni e tudo (inint) [01:01:01] tem 
profissionais mais abertas, tem profissionais que não são estão abertas a esse tipo de parceria. 
Ou até propriamente já tem as dela, entendeu? Mas essa nutricionista que também está sempre 
indicando a gente para as pacientes, também é uma nutricionista que eu acabei indo, visitando, 
falando sobre a empresa e acabou curtindo a ideia, tudo. Tem uma sintonia com a gente assim, 
acabou gostando do produto bastante e indica a gente. A mesma coisa com as médicas. Eu antes 
de eu começar um negócio, eu trabalhava na indústria farmacêutica e durante um tempo eu 
trabalhei como propagandista. Eu era aquele cara que manhã ia de malinha preta visitar o 
médico, para falar dos benefícios do medicamento, esse tipo coisa. 

 

P: Entendi.  

H1: Então eu já conhecia, então assim, eu conheço muito como é o funcionamento disso para 
os médicos, esse tipo de coisa. E já conhecia alguns... daí quais os médicos que eu converso 
hoje? Os endócrinos e também algumas nutrólogas. Enfim, já conhecendo o perfil, então daí é 
como se fosse realmente para mim não muda nada assim, é como se fosse o trabalho de um 
propagandista, só que eu falando da minha empresa. O que facilitou também uma certa abertura, 
porque o (inint) [01:02:30] dos médicos eles são um pouco mais criteriosos em relação a quem 
eles vão receber e esse tipo de coisa. Então como eu já tinha um conhecimento deles e tudo 
mais, então tive portas abertas assim. 

 

P: Legal. 

H1: Mas como as nutricionistas tem alguns médico que são mais abertos, que só mais parceiros, 
que tem uma empatia maior e gostam do produto. Tem outros que enfim, que não costumam 
indicar nenhum tipo de alimentação ao paciente. Enfim, cada um tem um jeito de trabalhar. E 
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eu tenho duas médicas também que são bastante... estão junto com a gente para tudo assim, para 
tudo. Também dão aquelas sugestões de alimentos que devem ser ingeridos, um pouco mais na 
parte, às vezes até de benefício do alimento para a saúde em si, sabe? Diferente um pouco de 
uma nutricionista, que fica ali mais assim, o que a pessoa vai comer, o cardápio, calorias e tudo 
mais. Essas médicas que a gente tem alguma parceria são, sei lá, a pessoa tem um problema do 
coração, aí ela vai direcionar uma alimentação para aquele paciente que tem esse problema de 
coração, e acaba direcionando para a gente também. Entendeu? Como opção de alimentos. Então 
também é bem legal. É bem porque na verdade quando a pessoa... – principalmente vindo dos 
médicos – quando a pessoa ela vem através do médico, independente... a pessoa vira e mexe, 
ela nunca experimentou o produto, ela compra o produto sem pensar assim, entendeu?  

 

P: Aham. É. 

H1: Para a nutricionista às vezes sim, às vezes não. É claro que tem peso muito grande de estar 
(inint) [01:04:17] mas daí é aquele paciente que assim, que entra em contato, que pede o 
cardápio, que fala que vai pensar. Às vezes não dá o retorno, entendeu? Enfim, às vezes nem 
compra. 

 

P: Entendi. Já é mais garantido, não é? Quando tem uma indicação. 

H1: Isso. 

 

P: E quando você começou, antes mesmo de você começar o negócio, você já fez uma consultoria 
previa então nutricionista?  

H1: Já, sim. Sim, até para entender realmente o que é que... falei, “poxa, esse mercado de 
alimentação saudável, poxa, (inint) [01:04:52] assim, eu quero entrar no negócio, como é que é 
o esquema”, não é? Que uma coisa é você ter essa visão de saudável como consumidor, mas a 
partir do momento que você entra em um negócio para fazer a comida, daí é outra coisa, é 
completamente diferente. Enfim, que na verdade os clientes eles não têm muita consciência e 
nem precisam ter essa consciência na verdade, é um consciência que o dono precisa ter, não é? 
O empresário, o empreendedor precisa ter. O processo na cozinha para uma alimentação 
saudável, é diferente de uma alimentação convencional, entendeu? Então você precisa substituir 
determinados ingredientes, tem aqueles tipos de óleos, que se você usar óleo precisa... que são 
aqueles óleos que são melhores classificados. Você pode substituir óleo por algum outro 
ingrediente, que vai tornar a comida mais natural, menos calórica, enfim. 

 

P: Aham. 

H1: Então para eu realmente entender todo esse processo de... como é que vai ser a cozinha? 
Então já tem que mudar, o que é que precisa ser mudado, não é? Porque até então eu como... 
tendo a paixão pela cozinha... hoje em dia na verdade, eu não cozinho mais nada assim, sabe? 
Muito difícil eu cozinhar alguma coisa, mas como eu estudei, eu estudei de forma convencional, 
entendeu? Como qualquer cozinheiro estuda, sabe? Sabendo os ingredientes que todo mundo 
utiliza, (inint) [01:06:24] você não pode utilizar determinados ingredientes, você vai substituir 
pelo quê? Aí que entra o nutricionista, não é? Para tipo, “então substituir isso, você substitui por 
isso, que é legal”. (inint) [01:06:35] enfim. Geralmente ela dá um leque de opções para você, 
que você pode substituir. Mas é isso assim. 

 

P: Entendi.  E Sérgio, voltando um pouquinho lá no início da história da empresa. Quando você 
decidiu começar, que recursos iniciais assim eram básicos, necessários que você identificou, que 
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você já tinha ou tinha que de alguma forma obter? Quais foram os recursos ali principais para 
começar? E quais são os recursos que foram crescendo assim, que hoje você tem para operar?  

H1: Mariana, eu comecei até por nunca ter tido a oportunidade de empreender assim. E também 
como eu te falei, por ser algo completamente... enfim. Além de nunca ter sido empreendedor, 
eu também nunca fui cozinheiro, entendeu?  

 

P: Aham. 

H1: Muita gente falava assim para mim, “poxa Sérgio, você precisa divulgar para as pessoas 
que você é um chefe de cozinha”, eu falei, “cara, eu não sou um chefe de cozinha, porque eu 
nunca trabalhei em nenhum restaurante para ter uma experiência de chefe”, “mas você é o chefe 
da sua cozinha”, eu falei, “tá, tudo bem. Nesse ponto você pode até estar certo, mas acho que 
não é por aí também assim”. Aí desculpe, qual que foi a sua pergunta mesmo?  

 

P: No início, quais eram os recursos principais assim?  

H1: Os recursos, tá.  

 

P: É, os recursos iniciais para começar, e hoje quais são os recursos aí que você tem. 

H1: Tá. Eu comecei com um fogão, uma bancada e a máquina a vácuo. Só.  

 

P: Uhum. 

H1: Freezer eu utilizava o freezer da minha mãe, que era uma geladeira normal, em cima tem o 
freezer, eu utilizava aquilo ali.  

 

P: Aham 

H1: Entendeu? O começo foi dessa forma. ((tosse)) Desculpe. A partir do momento que eu 
comecei a falar, “bom, então agora eu acho que dá para fazer, acho que está virando e tal”. Daí 
o investimento foi... daí eu tive que montar uma cozinha, então eu tive que montar uma cozinha. 
A minha cozinha hoje ela é dentro de uma... na verdade assim, a minha cozinha ela fica dentro 
da casa da minha mãe, a casa da minha mãe ela é um sobrado, onde na verdade a parte inferior 
que não era utilizada, estava vazia, então foi esse espaço que eu utilizo hoje. Então, mas enfim, 
tive que montar a cozinha, não é? De acordo tudo com o que a vigilância permite. Todas as 
normas e tudo mais. (inint) [01:09:13] ((falha no áudio)) enfim. Revestimentos, freezer, 
geladeira, fogão, (inint) [01:09:23] ((falha no áudio)) bancada. O que mais? Algum... daí 
utensílios para cozinha: panelas, assadeiras. 

 

P: Uhum. 

H1: (inint) [01:09:37] a [01:09:45] ((falha no áudio)) 

 

P: Sim. 

H1: (inint) [01:09:47] além da cozinha, a vigilância ela exigiu que eu tivesse (inint) [01:09:55] 
a [01:09:59] ((falha no áudio)) cozinha (inint) [01:10:00] a cozinha, tudo, ver se tinha algum 
esquema. (inint) [01:10:04] então beleza, minha cozinha está pronta, está tudo ok, está tudo 
funcionando. Daí veio a vigilância e falou, “não, na verdade você precisa montar um outro 
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espaço de estocagem”, então eu tive que montar uma outra sala, com outro revestimento para 
colocar só os freezers ali dentro.  

 

P: Aham. Entendi. 

H1: Então é isso. 

 

P: ((acha graça)) 

H1: Daí assim, (inint) [01:10:28] ((falha no áudio)) um fogão, uma bancadinha e a máquina a 
vácuo, (inint) [01:10:35] ((falha no áudio)) daí teve um investimento um pouco mais pesado, 
daí de montar tudo, não é?  

 

P: Sim. E assim Sérgio, a gente está comparando aí um pouquinho a questão de como que você 
iniciou, como que é hoje. Como base no que você vislumbra para o futuro, para a empresa, não é? 
De repente você tem aí o anseio de expandir ou está vislumbrando uma movimentação no mercado 
e alguma outra oportunidade para você seguir. O que é que você enxerga aí de mudanças de 
recursos que podem ser necessários no futuro? Ou de novos processos, novas atividades que você 
vai ter. 

H1: ((silêncio)) Bom, eu acho que tem... eu acho que muita coisa tem que ser melhorada, melhor 
estruturada. Dá para fazer muita coisa sim. Eu acho que assim, esse nicho de alimentação 
saudável, realmente está acontecendo demais, sabe? As pessoas realmente elas procuram e 
procuram, procuram mesmo. Tem alguns, se eu posso dizer, sei lá, tem outros nichos muito 
menores, mas que também acho que tem um crescimento bastante interessante, até pela falta de 
opções que o mercado tem, como por exemplo, alimentos sem glúten, alimentos sem lactose.  

 

P: Uhum. 

H1: Hoje em dia as pessoas elas têm essa necessidade, e é diferente do que por exemplo, uma 
alimentação saudável onde a pessoa ela tem a opção de se alimentar de forma saudável, não é?  

 

P: Sim 

H1: Quando bate nessa questão do sem glúten, sem lactose, alguma coisa nesse sentido, porque 
daí a pessoa já está pegando um pouco a questão da saúde mesmo em si, tipo, de doença, a 
pessoa é intolerante.  

 

P: É uma condição dela, não é?  

H1: Exatamente. Essa pessoa ela ingerir o glúten ela pode desmaiar, sei lá, ela pode morrer, 
enfim. Então é um nicho bastante interessante também assim, que eu tenho... eu comecei a 
elaborar algumas coisas dentro dos produtos sem glúten, os meus produtos já não contém 
lactose. Mas a minha intenção é, por exemplo assim, partir um pouquinho, fazer alguns 
experimentos de produtos sem leite também, sabe? Não só sem lactose, porque a gente vai... vai 
aparecendo muito para a gente, “Sérgio, eu não posso... não é a lactose, o meu problema é o 
leite”, mas acaba sendo um número relativamente bom assim, sabe? Das pessoas estarem 
procurando a ponto de falar assim, “será que vale realmente eu desenvolver algum produto nesse 
sentido?”, “talvez sim, vou fazer um teste”. Fazer um teste, colocar no mercado, dar algumas 
amostras, colher o feedback dos clientes, ver se eles gostam ou não. Para trabalhar um pouco 
mais nichado, sabe? Porque na verdade, o que acontece hoje em dia em termo de alimentação... 
o tipo de alimentação que eu tenho, há 2 anos e meio atrás, poxa, não tinha nem metade, sabe? 
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Eu fui a primeira empresa aqui em Mogi das Cruzes que trouxe esse esquema a vácuo, ninguém 
conhecia. Hoje em dia aqueles concorrentes que estão comigo desde que eu comecei, ou às vezes 
tem até um pouco mais de tempo que eu, também tem opção a vácuo. E os novos também estão 
entrando. Então assim, eu acho que é uma maneira de desenvolver os nossos produtos para um 
público também um pouco... que tem essa necessidade, eu acho que é uma saída boa assim, 
sabe? Eu acho que está faltando alguma coisa eu responder, não é?  

 

P: Não, na verdade... não, você respondeu perfeitamente. Só queria entender de você assim, se 
você acha que vai ter algum investimento, por exemplo, alguma modificação na sua estrutura ou 
no seu pessoal, ou nas atividades, recursos. Alguma coisa que vai mudar, que você vislumbra aí 
para o futuro, alguma mudança nisso. No próprio processo produtivo, por exemplo, ou na forma 
como você entrega, ou na forma como você atende seus clientes. 

H1: Sim, sim. O que eu tenho... eu na verdade... eu assim, eu lá atrás... é que eu acabei meio 
esbarrando um pouco por estar com um foco em processos, em desenvolvimento, esse tipo de 
coisa, eu acabei em algumas coisas, no plano de negócio lá atrás (inint) [01:15:40] em prática 
até agora. Mas assim, o meu modelo de negócio, ele foi meio que formatado, pensado – e até 
daí eu encontrei essas questões das máquinas – que eu acho que para mim assim, cara, o segredo 
do meu negócio... o segredo do meu negócio dar certo não é... dentro das minhas perspectivas, 
não é? Dentro do meu sucesso que eu tenho como projeção, não é? Estou há dois anos e meio, 
não estou muito rico ((acha graça)) mas estou conseguindo sobreviver e tudo bem, estou feliz, 
estou satisfeito. O segredo foi essas questões da minha máquina, mas assim, a minha forma de 
pensar foi, “eu preciso criar algo enxuto, que eu consiga produzir em quantidade, que eu consiga 
estocar”. Encontrei esse de forma congelada e tudo mais. Mas isso tudo foi meio que pensado 
como se fosse um modelo de startup, que tivesse uma estrutura enxuta. A única coisa que eu 
não tenho de startup é a tecnologia e o pensamento exponencial. 

 

P: ((riso)) 

H1: Mas é... ((acha graça)) mas a forma realmente enxuta de pensar, foi se baseando um pouco 
dentro dessa metodologia de startup, sabe assim?  

 

P: Sim. 

H1: (inint) [01:16:59] processo que eles são mais simples, eles são mais ágeis. Então assim, a 
minha intenção é em breve, eu não consigo te dizer em quanto tempo ainda, mas em breve 
começar a fazer alguns testes, algumas validações assim, em termos de... por exemplo, um 
aplicativo de delivery. Então tentar (inint) [01:17:23] aplicativo de delivery, tá?  

 

P: Entendi. 

H1: A minha intenção não é transformar o Vide Garni numa startup, mas é introduzir a 
tecnologia dentro do meio, entendeu? Essa questão de tecnologia (inint) [01:17:42] mais assim, 
é impressionante como eu cheguei a falar que no começo eu ficava que eu tinha que ter um 
telefone fixo, porque para mim, na minha cabeça, todo delivery tem telefone fixo. 

 

P: ((riso)) 

H1: Embora eu não seja um delivery de ligar e entregou, mas a gente tem esse pouco de 
referência de pizza, não é? 

 

P: Sim. 
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H1: E enfim, eu comecei (inint) [01:18:08] um pouco reticente assim, falei, “poxa, como é que 
vai se essa aceitação das pessoas em saber? Será que ela vai dar credibilidade para as pessoas, 
em saberem que eu não tenho telefone fixo, que eu só tenho um telefone de celular. Pode parecer 
que enfim, pode dar um pouco de suspeita para a pessoa e tal”. Mas com o passar do tempo eu 
fui notando que isso está muito já... faz parte do cliente, do consumidor e hoje em dia é tudo 
WhatsApp. E tem cliente, tem pessoa para mim que fala, “entrei na sua página do Instagram, vi 
seu telefone lá, mas eu preferi te mandar um direct pelo Instagram”. 

 

P: Uhum. 

H1: Então as pessoas elas estão muito imersas assim, sabe? Com esse lance de tecnologia mesmo 
assim, sabe?  

 

P: Sim. 

H1: (inint) [01:18:54] faz parte já total, total, total. Então voltando, eu quero, por exemplo, tentar 
introduzir um aplicativo de delivery que possa ser um novo canal, um outro meio além do 
WhatsApp, entendeu? Fazer esse aplicativo com que eu consiga desenvolver campanhas, para 
que as pessoas tenham um acesso maior dentro desse aplicativo, entendeu? Talvez não sei...  

 

P: Não, aí você pensa em se cadastrar em um aplicativo que já exista de delivery? Ou de criar o 
seu próprio aplicativo?  

H1: ((silêncio)) Olha, hoje na verdade existe no mercado um número bem grande de aplicativos 
já existentes. 

 

P: Sim. 

H1: Só que eles são bem complexos. 

 

P: Aham. 

H1: Eu acho que de início, o primeiro passo seria esse, sabe?  

 

P: Seria esse, não é? Uhum. 

H1: Seria esse, porque é um custo que não é muito alto e que assim, te dá aquela opção de a 
qualquer momento se não estiver dando certo, você desistir, parar de trabalhar. 

 

P: Sim. Não tem obrigatoriedade, não é?  

H1: Isso, exatamente. Do que propriamente já logo de cara eu querer montar um aplicativo meu, 
esse tipo de coisa.  

 

P: Mas você sabe por que é que eu te perguntei? Porque hoje, no seu modelo você não é classificado 
como restaurante, você não tem aquela questão da pronta-entrega, pediu, daqui 50 minutos eu te 
entrego. Com essa mudança, a sua operação vai mudar também, não é? Provavelmente você vai 
ter nível de estoque de repente mais alto, tanto de insumos quanto de produtos finais. De repente 
vai precisar de mais funcionários. Você imagina essas mudanças também?  

H1: Sim, com certeza. Total, total. Iria interferir em tudo, entendeu? 
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P: Entendi. Então...  

H1: Pode perguntar. 

 

P: Para o futuro você imagina até uma mudança aí...  

H1: Total, total. 

 

P: Na proposta – não é? – da empresa?  

H1: Sim, na proposta da empresa. Na verdade algumas coisas já estão até acontecendo, como, 
por exemplo, é que eu estou vendo a possibilidade, estou em negociação por exemplo, com o 
iFood.  

 

P: Aham. 

H1: O problema do iFood é que ele não autoriza que a comida seja congelada. 

 

P: Entendi. 

H1: Então, enfim, eu estou em negociação com eles, mas também estou revendo talvez o meu 
processo, para que por exemplo, na hora do almoço... vou te passar o cenário que eu estou 
imaginando, tá?  

 

P: Sim. 

H1: Na verdade eu também estou em fase de (inint) [01:21:50] Google (Forms) e mandei para 
alguns clientes, da seguinte maneira: “poxa, se tivesse uma opção da comida do Vide Garni ser 
oferecida por almoço, talvez de marmita”, porque a minha embalagem não é uma marmita, a 
minha embalagem (inint) [01:22:12] ((falha no áudio)) Assim, é extremamente para aquela 
pessoa que come em casa, ou que ela pode levar o alimento no trabalho e no trabalho vai prato, 
vai ter talher. 

 

P: Aham. 

H1: Então eu quero tentar pegar um outro público, que é aquela galera que come no trabalho, 
come marmita no trabalho. Só que eu não quero... daí eu quero trabalhar em cima do iFood. 
Dentro do iFood é um público que não é meu, porque o cara que compra pelo iFood, é um cliente 
do iFood, ela não é um cliente da pizzaria tal, ele não é um cliente do Vide Garni ou da 
lanchonete Y.  

 

P: Aham. 

H1: Então ele é um cliente do iFood. Então ele entra no iFood e aí, depois que ele entrou no 
iFood ele decide o que ele vai comer, não é? Então é um público diferente do meu, mas eu quero 
também fazer um teste, ver como é que é isso, porque aí enfim, (inint) [01:23:16] a mais, 
entendeu? Talvez o cara ele sempre compre comigo pelo iFood, uma vez por semana, só e ponto. 
O meu ticket médio desse pessoa vai ser de 25 reais, sendo que o meu ticket médio hoje de uma 
compra de um cliente meu, que faz um pedido que geralmente ele estoca no freezer dele, o meu 
ticket médio é de R$ 140,00. Então não é o meu público, mas é uma fatia do bolo ali, da pizza 
ali que eu vou aumentar o meu market share um pouco, entendeu?  
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P: Sim, e aí vão ter várias mudanças, não é?  

H1: Então, a partir do momento que o iFood, se ele me autorizar a fazer essas atividades e tudo 
mais, imediatamente eu já vou ter que mudar o meu processo. Porque hoje a minha cozinha ela 
trabalha o dia inteiro, em termo de produção para estocagem. Se eu fosse mudar um 
equipamento de marmita, eu já teria que mudar o processo e não seria pouco assim, sabe? Porque 
na verdade (inint) [01:24:22] o iFood não vai me autorizar a vender comida congelada. 

 

P: Uhum. 

H1: Qual que é a outra possibilidade que eu tenho? Você ligou no Vide Garni às 11:30 da manhã 
e pediu um almoço tal, eu vou descongelar e vou tirar a comida do saquinho, vou descongelar 
ela. No meu forno combinado, ele tem... – é que é um daqueles equipamentos que são legais 
para caramba, que eu investi muito alto – ele tem uma opção de regenerar o alimento. 

 

P: Uhum. 

H1: Regenerar é uma coisa assim, só para te dar um exemplo bem fácil assim. Você fez, você 
colocou hoje um arroz de ontem, você coloca na função regenerar, ele dá uma estufadinha, tem 
vapor, então ele parece que ficou com cara de...  

 

P: Nossa, que legal.  

H1: ... ele ficou com uma cara de que acabou de ser feito.  

 

P: ((acha graça)) 

H1: Tipo assim, hoje em dia, principalmente por quilo, se eles têm um forno combinado, eles 
fazem isso daí com certeza, entendeu?  

 

P: Aham. 

H1: Enfim, não vai influenciar nada da validade do produto, (inint) [01:25:27] nem nada, só 
estou falando que é um processo que dentro da cozinha existe, tá? Então o que é que eu teria 
que fazer? Eu abriria o meu saquinho de produto congelado, eu iria descongelar, colocaria na 
opção regenerar, ia dar aquela estufada, ia ficar mais bonito. Colocaria na marmita, o motoboy 
e o cliente. Mas isso tudo, se eu fizesse isso, já vai mexe no meu processo de produção, já vai 
mexer bastante, entendeu?  

 

P: Vai. 

H1: Então hoje eu tenho processo de produtos para a gente estocar, no meio desse processo de 
produzir, eu teria que parar para fazer esse outro processo, sabe?  

 

P: Sim. 

H1: Então (inint) [01:26:07] tem essa também, não é?  

 

P: Tá. 

H1: (inint) [01:26:12]  
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P: Sim, com certeza. E Sérgio, me fala um pouquinho, como que você faz, como que você fez no 
início ou como você faz hoje, a questão de precificação, controle de contabilidade, tudo que entra, 
tudo que sai, finanças e tudo mais.  

H1: ((silêncio)) Bom, eu tenho um contador que cuida dessas questões mais contábeis. Eu 
realmente sou um zero à esquerda em termos de contabilidade. 

 

P: ((acha graça)) 

H1: Deixo realmente tudo por conta dele mesmo. 

 

P: Aham. 

H1: E essa questão da gestão financeira... a precificação em si, se a gente for seguir um processo 
que diz correto, que seria o ideal a fazer, é muito complicado, é muito difícil mesmo assim. Eu 
estava conversando até – essa semana, acho que foi na terça-feira – uma amiga minha, 
empreendedora também, ela também tem um negócio que faz alimento para cachorro. 

 

P: Ah, que legal. ((acha graça)) 

H1: Se você estiver precisando mais gente, daí eu passo o contato. Mas enfim. 

 

P: Ah, legal. Bom saber. 

H1: E a gente estava discutindo realmente isso assim, (inint) [01:27:36] se você tem que fazer 
do jeito que deve ser feito, o ideal, é muito difícil de se fazer uma precificação. É muito difícil. 
Você tem que realmente chamar alguém que faça, alguém da área que trabalhe com isso (inint) 
[01:27:49] ((falha no áudio)) daí é assim, as maneiras que... aí a gente tenta ser o mais assertivo 
possível, a gente tentar ser... ter uma lógica. Eu nunca fiz uma precificação de... poxa, sei lá. 
Sabe? De chupar o dedo e ver para que lado está batendo o vento, para eu precificar, entendeu? 
Eu tenho os meus métodos, mas quais são reais, são bem realistas, mas em base de números que 
eu estudei a respeito, mais... Mariana, é impossível ter a precificação do ideal, sabe? Daí você 
fica um pouco mais assim, em termos de... você tem que ter uma boa compra, (inint) [01:28:34] 
compra bem, porque o teu produto ele não pode ficar variando de preço. Na minha questão, não 
eu dá para eu ficar tirando... eu também tenho uma outra questão, que por ser congelado eu 
preciso ter o valor nutricional na etiqueta. Então também para mim o valor nutricional já é um 
custo, então para mim não é viável também ficar trocando produto sempre. 

 

P: Sim. 

H1: Sempre que coloco um produto novo, eu tenho que ter o valor nutricional. Precisa duas 
semanas eu parar de trabalhar, (inint) [01:29:05] não é só o problema do insumo, é que eu vendi 
(inint) [01:29:09] etiqueta que eu mandei a nutricionista fazer, sabe? (inint) [01:29:13]  

 

P: Entendi. Sérgio, a gente estava falando, você comentou que a maior parte das suas ações, 
praticamente todas, com a empresa são online, não é? Então as redes sociais elas têm uma 
importância muito grande na sua empresa, é a ferramenta de trabalho de vocês. E eu queria que 
você comentasse um pouquinho para mim, sobre como que funciona a divulgação nas redes 
sociais, até questão de foto, tudo mais. Como é que você fazem?  
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H1: Tá. Eu já trabalhei de todas as formas assim, já chamei algumas empresas para fazer foto, 
já contratei também empresas para cuidar um pouco da questão de mídia mesmo. E eu já fiz 
foto, eu também já trabalhei um pouco essa questão das mídias, entendeu? (inint) [01:30:14] 
postagens e enfim, impulsionamento, sabe?  

 

P: Aham.  

H1: Então eu já fiz das duas formas assim, tá? Eu acho que a gente... na verdade a gente como 
empreendedor, é muito difícil porque você nunca tem um saldo assim, uma previsão que você 
possa contar durante muito tempo com aquele investimento e tudo mais. Então as parcerias 
geralmente, a não ser que a empresa seja um pouco maior lógico, mas assim, os contratos que 
se fazem... estou falando isso de uma maneira em geral mesmo, tá? Até com conhecidos e tudo 
mais, eles também optam em fazer assim. Fazem... contratam uma empresa de marketing, por 
exemplo, durante, sei lá, 6 meses. Acabam em 6 meses, daí eles voltam a fazer eles mesmos, 
entendeu? No meu ponto de vista é errado, mas na prática, sei lá, (inint) [01:31:16] irreal. 

 

P: Aham. 

H1: Então eu já trabalhei das duas formas, tanto contratando quanto (inint) [01:31:24] mesmo 
fazendo as coisas. Mas o processo de campanhas, alguma coisa, alguma ação e tudo mais que 
vai ser feito, tudo sou eu que faço, não é?  

 

P: Tá. Então você que cuida aí da parte de marketing, divulgação, não é?  

H1: Sim. 

 

P: Tá. E Sérgio, você notou que teve assim, no decorrer, desde o início lá, desde quando você teve 
a ideia na verdade e de como as coisas funcionam hoje, alguma mudança entre a ideia inicial que 
você teve e, eventualmente o que a empresa acabou realmente se tornando? Alguma coisa 
diferente? 

H1: Sim. Sim, a ideia inicial era para fazer tipo, marmita, mas uma marmita... assim, a mesma 
pegada que o Vide Garni tem hoje, de alimentos, enfim, de opções um pouquinho variadas 
assim. Mas marmitão, entendeu? Não para pião, mas para aquela menina que faz academia e 
tudo mais, mas assim, marmita, marmita fresca assim, sem congelar e nem nada. E daí depois 
nesse processo todo de montagem do plano de negócio, que eu acabei conhecendo um pouco 
mais esses equipamentos, que daí eu consegui modelar para o que eu realmente queria. 

 

P: Aham. Tá. Legal. 

H1: Mas eu acho que isso também acontece, lógico que o tempo todo, não foi só no início. Não 
foi só no início não. Eu acho que o tempo todo Mariana, na verdade eu acho que você tem que 
estar sempre meio que se reinventando, sabe assim?  

 

P: Sim. 

H1: Daí quando, por exemplo, a gente estava conversando, que eu te falei dessa opção de que 
eu estou tentando colocar no iFood, também já muda bastante o processo, um pouco o esquema 
da empresa. Porque também assim, o Vide Garni não vai ser às vezes só conhecido por uma 
comida congelada, mas vai ser conhecido por, a pessoa vai receber a comida fresca ali, 
entendeu? Já vai estar em um outro (inint) [01:33:51] hoje, o meu cliente não tem. Ou se eu fizer 
um aplicativo. Então a gente tem que estar sempre buscando alternativas... enfim. 
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P: Não, com certeza. Acho que isso é muito comum do dia a dia do empreendedor, não tem como. 
Principalmente nos negócios que estão iniciando, faz parte da rotina do empreendedor essas 
adaptações, não é?  

H1: Aham. 

 

P: E isso que você falou é muito interessante, me fez pensar aqui. Você falou, de ir se adaptando e 
tudo mais. Tem alguma situação assim, que você tenha, algum erro que você tenha cometido 
durante o processo aí de gestão da empresa, e que fez você aprender com aquilo? Você fazia de 
uma forma diferente, hoje você faz de outra, existe alguma situação assim?  

H1: Sim, acho que duas coisas, mas acaba sendo um pouco... acaba sendo uma só assim. Uma 
delas é que durante muito tempo eu acabei centralizando todas as atividades somente comigo. 
Mesmo eu não... somente eu não estou na cozinha, mas eu não tinha funcionários. O tempo todo 
eu contratava freelancer, freelancer freelancer. E às vezes o freelancer não é o mesmo, então eu 
sempre tinha que estar na cozinha. Ou seja, eu fiquei muito tempo na cozinha, cuidando do 
processo, cuidando do produto, cuidado do sabor, enfim. Cuidando do que é o principal e 
deixando a gestão de lado. Então eu acho que mesmo... eu perdi muito tempo, muito tempo. Isso 
teve impacto nas vendas, teve impacto no marketing, enfim. Então esse eu acho que é um ponto 
que eu levo comigo. Entendeu?  

 

P: Aham. 

H1: Uma outra questão... daí eu acho que a outra questão, acho que talvez seja um pouco mais 
do aprendizado dessa situação, sabe? Eu me tornei um pouco mais ágil assim, sabe?  

 

P: Sim. 

H1: Como é que eu explicar? Sei lá, sabe? O pessoal tem utilizado bastante uma expressão de 
mindset, não é? Que é uma mudança de mentalidade, esse tipo de coisa assim. 

 

P: Aham. 

H1: Talvez comigo tenha acontecido alguma coisa relacionada a isso. Então talvez o meu 
mindset tinha que se tornar um pouco mais ágil, vamos dizer assim, então aos processos. Nem 
tanto da cozinha em si, porque às vezes o processo na cozinha em si é aquilo, você precisa fazer, 
testar congelar, experimentar. Ou senão se é aquele produto já acabado, que já está pronto, é 
fazer todo o processo e venda, você não tem muito o mexer mais. Mas às vezes são algumas 
questões de... “vamos esperar, então vamos esperar a melhor foto que a gente está sem fotógrafo, 
então vamos esperar a melhor, o melhor prato, o prato mais bonito e o dia que estiver mais 
ensolarado para a gente tirar aquela foto, para a gente fazer aquela postagem”. Daí numa dessa 
fica dias sem postar (inint) [01:37:24] sabe?  

 

P: Aham. 

H1: Desculpa o palavrão. 

 

P: ((acha graça)) Imagina.  

H1: E enfim, a gente precisa bolar uma campanha, uma promoção, mas, “poxa, a gente está sem 
a arte para mandar alguma coisa para o cliente”, enfim, o que seria o ideal? Aí você vai falar, 
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“poxa, mas na verdade não precisa de arte assim, quer dizer, se tivesse uma arte legal, mas já 
que não tem, entendeu? Pega uma foto legal de um produto e faz descrição ali da promoção e 
manda”, entendeu? Pelo menos você não vai deixar de fazer a ação, entendeu? Ou você não vai 
deixar de se comunicar com aquele cliente, porque você não tem... estou de dando exemplo de 
imagens, não é? (inint) [01:38:08] algum material ali, entendeu? Então acho que são coisas que... 
assim, eu acho que com o tempo eu estou me tornando uma pessoa um pouco mais ágil, sabe? 

 

P: Sim, entendi. 

H1: Você não precisa ter o produto ideal, pronto, ele não poder ser qualquer coisa, mas ele pode 
ser simples, entendeu? O fato de ser simples, não quer dizer que é ruim, não é?  

 

P: Uhum. 

H1: O simples quer dizer que é simples, mas ele tem a qualidade, enfim. Está se comunicando 
da forma que tem que se comunicar. Eu acho que são coisas que eu aprendi assim, mas acho que 
tudo em decorrência, de lá para trás tenho batido um pouco a cabeça de... enfim. 

 

P: ((acha graça)) Faz parte do seu aprendizado, não é? Como empreendedor.  

H1: É. 

 

P: Então, está bom, Sérgio. Eu acho que a gente cobriu todos os pontos aqui, fiz você falar bastante 
((acha graça)) Deve estar até cansado aí. Acho que a gente já cobriu tudo. Queria te agradecer 
muito novamente. Muito difícil, viu? Isso acontecer de...  

 ((fim da transcrição)) [01:39:11]  

 

APÊNDICE D – Transcrição entrevista empresa D 

Identificação de falantes 
P: Pesquisador (a) 
F1: Falante feminino 

 ((início da transcrição))  

 

P: Eu vou gravar, tá? Iniciei agora a gravação.  

F1: Tá.  

 

P: Então, vamos lá. Conta para mim um pouquinho, como que surgiu a ideia de você começar a 
tocar o Petit Formiga. 

F1: Bom, eu sou arquiteta, eu me formei em 2005 alguns anos atrás. E em (inint) [00:00:25] eu 
estava com um escritório já há um ano, com uma amiga. Porque assim que eu me formei, eu 
trabalhei bastante tempo em lojas de revestimento aqui em Santos, na Porto Belo Shopping, 
numa outra loja também bem conhecida aqui. E fiquei 10 anos trabalhando nisso. E quando eu 
abri o meu escritório, o Brasil estava começando aquela crise terrível, eu já tinha um ano de 
escritório. E eu percebi que eu precisava de um plano B, não é? Precisava pagar as minhas contas 
((acha graça))  
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P: Aham. 

F1: Mas até então eu tinha pensando em largar a arquitetura. Passado mais ou menos 1 ano e 
meio de Petit, eu percebi que aquilo tinha tomado conta absurda, muito maior do que a 
arquitetura na minha vida. E aí eu estava totalmente envolvida com a Petit Formiga e não mais 
com a F2, que era o meu escritório. Isso depois de 1 ano e meio de Petit. E aí eu realmente 
largueia a arquitetura e de 1 ano e meio para cá – porque são 3 anos, não é? Então formando aí 
1 ano e meio (inint) [00:01:36] e meio – eu estou só com a Petit Formiga. Então na verdade, eu 
resgatei coisas que eu sabia fazer na minha adolescência, porque eu vendia esses doces na escola 
– alguns dessas receitas que era da minha mãe e tal eu vendia na escola – então eu resgatei. E 
outras eu fui pesquisando na internet, fui criando. E eu comecei com a palha italiana, que é um 
docinho tradicional que existe, apesar do nome (inint) [00:02:08] ((falha no áudio)) Brasil. E 
comecei sem querer mesmo, (inint) [00:02:14] ((falha no áudio)) sei lá, colocava no Instagram, 
“ai, eu quero provar”. E aí isso foi vindo cada vez mais forte na minha cabeça e fui fazendo, e 
quando eu vi eu já estava num negócio assim. Foi muito sem querer, foi crescendo sem eu 
perceber. Não foi uma coisa que eu falei assim, “eu vou abrir uma doceria, eu vou abrir um 
negócio”, entendeu? Foi sem querer mesmo.  

 

P: Tá, entendi. Então, na verdade você ficou 1 ano e meio tocando simultaneamente o escritório e 
a Petit?  

F1: Isso. Foi 1 ano e meio simultaneamente, porque é como eu te falei, foi uma fase muito difícil 
no Brasil em geral, mas para a arquitetura principalmente. Claro, porque era a minha área, então 
eu posso falar.  

 

P: Aham. 

F1: E aí eu ia levando, entendeu? Eu tinha alguns pedidos... claro, no começo não tem nem 
comparação com o que eu faço hoje, não é? Eu comecei com a palha italiana, o pão de mel e 
depois eu fiz o brownie. E aí hoje é muita ((enfatizou)) coisa assim, eu acho que nem eu vou 
lembrar te falar quantos produtos eu tenho. Mas aí eu fui ampliando, comecei a fazer picolé, 
sorvete, bolo, vários tipos de brownie com milhões de recheios, coberturas. E aí fui ampliando, 
outros tipos de pães de mel, e aí fui abrindo o leque cada vez mais. Pirulito, tudo ((riso))  

 

P: Legal ((riso)) Então como você disse, foi sem querer, até um tanto sem querer que acabou 
virando um negócio. E quando foi que você percebeu que isso era uma oportunidade do ponto de 
vista rentável, que era viável como negócio para você?  

F1: Então, é exatamente depois desse tempo, mais ou menos de 1 ano e meio, eu comecei a 
perceber uma crescente. Mas esse ano de 2018, é que eu senti que eu cresci mais. Não só na 
evolução dos meus doces, da estética, não é? Porque eu acho que o doce é muito visual, e eu 
trago isso comigo como influência da arquitetura, porque por muitos ano eu fiz aula de fotografia 
– que era uma paixão minha – então assim, a arquitetura e que fotografia foram muito 
importantes para o que eu faço hoje, não é? Todo mundo acha que não tem muita relação, mas 
a arquitetura também é muito visual. Decoração, interiores. E os doces para mim, ainda é um 
braço do que eu fazia na faculdade como criação, porque como é muito visual, então ele tem 
que estar sempre bonito, tem que ser proporcional, você tem que saber as cores certas de usar a 
forminha. Então assim, tudo para mim ainda é uma ((acha graça)) brincadeira de decorar, só que 
claro, você come também, então ele tem que ser bonito e gostoso.  

 

P: Aham. 
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F1: Então depois desse tempo eu percebi que era rentável. Claro que eu ainda não ganho o que 
eu ganhava na arquitetura, mas esse ano eu senti uma crescente muito grande. E eu percebi que 
assim, eu já vendo tanto... no primeiro ano até um ano e meio, dois anos, eu vendia (inint) 
[00:05:37] ((falha no áudio)) de comer uma caixa de brigadeiro, “ah, tá bom”. “Ah, estou com 
vontade de comer um brownie”. Hoje não, hoje eu vendo para festas. Claro que eu tenho 
situações de pessoas que querem dar um presente, dias dos professores, sei lá, o ano inteiro eu 
vendo. (inint) [00:05:54] ((falha no áudio))dia da minha vida que eu não trabalho (inint) 
[00:05:56] não tem nenhum um (inint) [00:05:58] ((falha no áudio))dia que eu não fique (inint) 
[00:06:01] ((falha no áudio)) esse ano que eu senti mais essa força.  

 

P: Tá. Então o seu consumidor principal, o seu cliente principal não é necessariamente o 
consumidor final, ele é mais o cliente que vem buscando encomenda para festas, essas coisas?  

F1: Não, na verdade eu vendo para todos, para o cliente final, mas é o que eu estou te falando, 
esse ano eu senti assim, eu comecei a fazer... vou te dar exemplos para você entender. 

 

P: Tá. 

F1: Eu comecei a fazer muito batizado, (inint) [00:06:35] ((falha no áudio)) bem-nascido, que 
eles (inint) [00:06:39] ((falha no áudio)) docinho para maternidade, vai. O pessoal (inint) 
[00:06:44] filho, aí recebe o docinho, o brownie (inint) [00:06:48]. (inint) [00:06:49] ((falha no 
áudio)) eu mando fazer os adesivos, que (inint) [00:06:55] naturalmente crescendo, não é? Eu 
não faço mais só aquele brownie dentro de uma marmita, que foi quando eu comei, o brownie e 
a palha italiana, hoje são outras coisas. É a mesma receita, só que mais sofisticada, com coisas 
mais personalizadas. E aí foi chamando mais isso para festa. 

 

P: Entendi. E você disse aí que você tem um portfólio hoje relativamente grande, não é? Você 
começou com a palha italiana. 

F1: Sim. 

 

P: Depois colocou foi o brownie e brigadeiro, isso? 

F1: É. Na verdade – eu vou até abrir meu Instagram aqui para não falar nenhuma bobagem 
((acha graça)) – mas até se você der uma olhada no próprio Instagram, você vai vendo até a 
própria qualidade das fotos assim. Acho que no começo era muito simples assim, nem eu sabia 
muito produzir as imagens, depois foi melhorando. Eu comecei com a palha italiana, logo depois 
eu resgatei o pão de mel, que é o que eu vendia na (inint) [00:07:55] ((falha no áudio)) Resgatei 
o mousse de chocolate, que é muito famoso na minha adolescência, as minhas amigas falam até 
hoje. E depois veio vindo o brownie, o brigadeiro. Aí sim, no verão do ano passado eu criei os 
picolés e (inint) [00:08:11], eu ainda chamo. É que eu acabo vendendo mais no verão. 

 

P: Tá. 

F1: E aí naturalmente vieram as outras coisas, bolos, coisas que precisam, é normal para festa.  

 

P: Sim. Entendi. E aí você disse que até hoje para você é um processo de criação, não é? Me conta 
um pouquinho, como que você cria os doces. Ou como que você escolhe quais doces fazer, como 
que você escolheu todos eles. Como que você define a decoração ou a forma que você vai colocar, 
em que forma você vai colocar, de jeito. Como que é esse processo na sua cabeça assim?  
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F1: Então, eu vou... na verdade assim, (inint) [00:08:51] ((falha no áudio)) não é só uma coisa 
de feeling, não é? Você (inint) [00:08:58] perceber que é um negócio (inint) [00:09:01] ((falha 
no áudio)) eu comecei, (inint) [00:09:05] ((falha no áudio)) entre aspas, não é? Então (inint) 
[00:09:10] ((falha no áudio)) o tempo todo, não é? Então a gente começa a (inint) [00:09:15] 
não é? Mas tem todos os outros: dia das mães, natal, ano novo, halloween, que eu nunca tinha 
feito, eu sempre tive um pouco de preconceito com halloween, que eu fala, “ah, halloween não 
é festa brasileira”. ((acha graça)) 

 

P: ((acha graça)) 

F1: Mas assim, comercialmente você começa a ver que não existe isso. É dia da secretária? 
Vamos fazer. É carnaval? Eu fiz também esse ano, vários docinhos coloridos. Então assim, essas 
coisas temáticas que a gente tem muito no Brasil, e também puxa de culturas de outros lugares, 
não é? Americana. Eu vou puxando. Então no verão, eu sempre coloco os picolés. E quando não 
tem uma coisa tão temática, sempre tem – como eu te falei – as festas. E aí isso, essa coisa de 
personalizar, foi puxando para esse caminho das festas infantis, não é? Mas eu também, por 
exemplo, esse ano eu fiz bastante doce também para casamento. Então 2018 foi uma grande 
mudança assim para mim.  

 

P: Tá. 

F1: E essa coisa que você falou da forminha e tudo mais, eu acho que é muito intuitiva assim, é 
muito natural para mim isso. Você vê que é uma coisa de criança, você bota cor em tudo. Você 
vê que é uma coisa mais... (inint) [00:10:35] você bota um dourado. Eu acho que isso tem muito 
a ver com os anos todos que eu passei na decoração e na arquitetura de interiores.  

 

P: Sim. 

F1: Com certeza é uma referência muito grande para mim. 

 

P: Entendi. E Paty, me conta, você que desenvolveu as receitas? Você disse que teve receitas que 
você pegou da sua mãe, não é? Você foi testando no início? Ou durante esses três anos aí, você 
chegou a aprimorar ou modificar alguma receita?  

F1: Então, por incrível que pareça, eu não nunca modifiquei – até estou falando com você aqui, 
estou olhando o meu Instagram desde o começo – eu não modifiquei, a palha italiana sempre 
foi do mesmo jeito que fiz, o brigadeiro também. O brownie eu achei na internet. Eu tive muita 
sorte, porque assim, é muito meu brownie, é (inint) [00:11:28] todos os meus produtos. É o 
grande... (inint) [00:11:34]  

 

P: É o carro chefe, não é?  

F1: 80, 90 por cento do que eu vendo é brownie. Eu diria que uns 85 por cento é o que eu vendo, 
os demais (inint) [00:11:43] produtos. Não modifiquei, o que eu realmente (inint) [00:11:49] 
((falha no áudio)) e não sou uma confeiteira formada, então eu não tenho esse conhecimento, 
(inint) [00:11:55] mesmo e foram os picolés. Todos os picolés que eu tenho eu fui testando, 
(inint) [00:12:02] ((falha no áudio)) cremoso, porque tem creme de leite. Assim, a cozinha é 
química, não é? ((riso))  

 

P: Sim. 
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F1: Então eu fui testando. O picolé de chocolate, por exemplo, é o mesmo chocolate que eu fazia 
na escola, só que eu faço ele num ponto mais duro, porque eu sei que ele vai... não vai ter 
problema de derreter. Então (inint) [00:12:23] ((falha no áudio)) com o passar do tempo. E os 
demais são receitas mesmo que eu tinha, mas a maioria dos novos, tipo, brigadeiro belga, 
brigadeiro de nozes, essas coisas eu fui pegando na internet, coisas que hoje em dia são mais 
moda, não é?  

 

P: Aham. Tá. Paty, você sempre vendeu pela internet, você sempre utilizou as redes sociais como 
meio de comunicação com o consumidor?  

F1: Sim. Na verdade assim, mais uma vez a arquitetura também teve essa facilidade no começo 
da Petit. Porque como eu trabalhei muito (inint) [00:13:06] e também tive por três anos o meu 
escritório, muita gente aqui em Santos me conhece dessa área, não é? (inint) [00:13:21] a 
[00:13:27] ((falha no áudio)) é quase que 100 por cento das pessoas que compravam. (inint) 
[00:13:31] um amigo que já me conhecia, já tinham comido os meus doces no passado. E todo 
o outro resto era essa galera toda a arquitetura. Então, por exemplo, eu vendo para a (Alhambra), 
que é uma loja super conhecida aqui de móveis. Eu faço aniversário dos arquitetos, então a gente 
já faz isso desde que a Petit começou. Então é uma coisa fixa que eu tenho, é como se fosse um 
salário, não é? Só que cada mês vai mudando, porque depende da quantidade arquitetos que tem 
no mês, de aniversariantes. A (inint) [00:14:05] que eu trabalhei, foi a última loja que eu 
trabalhei antes de abrir o meu escritório, eu trabalhei 6 anos lá. Eles também fazem essa parceria 
comigo. E tem a De Casa, que é uma loja de móveis aqui. Então assim, todas fazem parte do 
meu passado de alguma forma. Então esse começou foi relacionado ao meu networking na 
arquitetura. Hoje já não, hoje em dia foi no boca a boca mesmo, e por isso que eu acho que nesse 
terceiro ano, que foi o ano de 2018 – que eu completo daqui há uns 15 dias 3 anos – é que eu vi 
assim, eu vendi muito para mães, para grávidas, para batizado. Como eu te falei, então esse ano 
mudou um pouco mais esse panorama. Eu ainda vendo para essa galera, mas não são só essas 
pessoas, o meu público aumentou. 

 

P: Tá. Então o contato que os seus clientes fazem com você, não necessariamente é pela internet? 
Às vezes aconteceu um boca a boca ali, alguém que já te conhece te indicou. E a pessoa não te 
procura ou não te acha pela internet, ela te acha de uma outra forma?  

F1: É, na internet, por exemplo, seu exemplo é... ((acha graça)) foi pela hashtag, que eu acho 
muito importante, eu tenho colocar o máximo que cabe lá. Mas a maioria... assim, a internet tem 
uma força muito grande e eu tenho esse retorno. Mas, o boca a boca ainda é muito... acho que é 
o princípio de tudo. Eu vou dar um exemplo: hoje, eu atendi três pessoas que eu não conheço 
pelo WhatsApp – elas me chamam aqui ou às vezes pelo inbox do Instagram – que comeram 
um brownie (inint) [00:15:52] ((falha no áudio)) e gostaram e vão ter uma festa no domingo, as 
três. Olha que coisa engraçada.  

 

P: Nossa. 

F1: E as três comeram o brownie e (inint) [00:16:05] ((falha no áudio)) para festa de filhos e tal. 
E não deixa de ser um boca a boca, elas estavam na festa, elas comeram, gostaram. Tinha o meu 
cartão lá, não é? A etiqueta nos doces e elas entraram em contato comigo. Tem de tudo, não é? 
Mas hoje em dia tem mais isso mesmo da pessoa ir numa festa, ou... eu acho que é um pouco 
dividido, mas as pessoas sempre me contatam pelo Instagram ou pelo WhatsApp direto. 

 

P: Entendi. E você faz algum tipo de publicidade mesmo, usando as redes sociais? Promovendo 
alguma postagem, alguma coisa assim?  
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F1: Então, eu fiz pouquíssimas vezes, tá? Assim, é muito difícil hoje em dia eu usar o Facebook, 
eu acho que Facebook mudou muito, o público é muito diferente do público que eu procuro. 
Não que (inint) [00:17:01] ((falha no áudio)) preconceito, porque eu vendo para todo mundo. 
Mas assim, eu sei (inint) [00:17:10] ((falha no áudio)) belga, um granulado (inint) [00:17:18] 
((falha no áudio)) meu cliente nunca fala assim, “o brigadeiro (inint) [00:17:21] ((falha no 
áudio)) um real. Nunca (inint) [00:17:23] graças a Deus ((acha graça)) 

 

P: ((riso)) 

F1: Então eu sempre foquei mesmo... claro, que se a pessoa quiser uma coisa mais em conta, eu 
falar, “qual é o teu limite? Quanto (inint) [00:17:33] oferecer isso. Eu nunca vou falar assim, 
“ah, então eu vou fazer com achocolatado”, não. Não é isso, o meu produto não é isso, entendeu?  

 

P: Aham. 

F1: Você perguntou mais alguma coisa que eu desvirtuei aqui. Desculpe.  

 

P: Não, não. Fica tranquila, pode ir falando normalmente. Você chegou a responder no começo 
((acha graça)) mas está bom. E Paty, me fala uma coisa, hoje ainda é só você que faz tudo? Ou 
você tem alguém que te ajuda?  

F1: ((silêncio)) Então, ((risos)) eu faço tudo sozinha. 

 

P: Tá. 

F1: Se (inint) [00:18:19] ((falha no áudio)) mais de festas, (inint) [00:18:23] ((falha no áudio)) 
a gente fez uma festa do Mickey, (inint) [00:18:30] ((falha no áudio)) agosto ou setembro (inint) 
[00:18:36] ((falha no áudio)) que tinha um volume grande coisas, porque era vários... eram 3 ou 
4 (inint) [00:18:46] tipos de doces, e cada doce era, sei lá, 100 de cada um. Então eu falei, “meu 
Deus, eu não vou deixar de pegar, mas (inint) [00:18:57] ((falha no áudio)) uma solução”. Eu 
ainda contratava (inint) [00:19:01] ((falha no áudio)) porque eu faço (inint) [00:19:04] ((falha 
no áudio)) muita coisa. Então tem sim uma pessoa que começou esse ano comigo, que faz (inint) 
[00:19:17] ((falha no áudio)) em situações (inint) [00:19:18] que é a Sandra, que inclusive ela 
mora aqui no meu prédio. (inint) [00:19:25] ((falha no áudio)) não é? E ela tem experiência com 
(inint) [00:19:30] ((falha no áudio)) 

 

P: Paty, você está me ouvindo? 

F1: Então quando eu preciso (inint) [00:19:32] ((falha no áudio)) eu faço tudo, eu sou (inint) 
[00:19:39] ((falha no áudio)) entrego, eu (inint) [00:19:42]  

 ((fim da transcrição)) [00:19:42]  

 

P: Então, continua comentando para mim, a gente tinha parado naquela parte, eu questionei para 
você quando começou, se era só você, como que está hoje essa situação. Como foi isso no início e 
como que está hoje. 

F1: Então, como eu te falei antes, eu comecei sem ideia que viraria um negócio, foi um plano 
B. Então eu comecei sozinha, continuo no dia a dia sozinha. E quando eu tenho situações que 
demandam mais coisas, aí eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Sandra, que inclusive 
mora aqui no meu (inint) [00:00:40]. Ela fez curso no Sebrae, não sei o quê, trabalhou com isso 
muito tempo e me ajuda quando precisa. Mas assim, é só em casos bem extremos mesmo, no 
dia a dia sou eu sozinha sempre ((acha graça)) 
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P: Tá. E me conta um pouco quando você começou, quando você decidiu começar, que recursos 
que você tinha? E recursos que eu digo, assim, se você precisou fazer algum investimento, recurso 
de equipamentos na cozinha mesmo, não é? Utensílios, equipamentos. Como que era quando você 
começou e como que está hoje?  

F1: Então, ((riso)) é até engraçado falar isso. Quando eu comecei eram as coisas que eu tinha 
em casa, ((riso)) não é? Então coisa de casa mesmo, colher, essas coisas. Depois eu fui vendo 
que não... porque assim, aqui em casa a gente sempre fez muito doce, então eu tinha coisas, tipo, 
colheres de pau só para isso. Mas aí, logo no começo, nos primeiros meses eu fui vendo que não 
dava, então eu já fui... assim, na verdade desde do primeiro momento que eu comecei a fazer e 
comecei a ter as encomendas, os primeiros meses, eu percebi que não dava, não é? Então aí fui 
comprando, por exemplo, eu comecei com as marmitinhas, então foi a primeira coisa que eu 
comprei, foram as marmitinhas, para poder colocar a palha italiana. Depois veio o brownie. 
Então assim, à medida que eu fui (inint) [00:02:09] ((falha no áudio)) ((silêncio)) ((interrupção)) 
[00:02:20]  

 

P: Pode falar.  

F1: Então que eu me lembre assim, a primeira compra foram as marmitinhas, não é? Que foi o 
que eu iniciei mesmo. Mas assim, uma coisa muito simples, numa loja que é caríssima inclusive, 
em Santos, mas ((acha graça)) eu não sabia, então foi meio que inexperiência. Aí depois eu 
comecei, pelo volume eu falei assim, “bom, vai ser impossível eu comprar aqui nessa loja, 
porque é preço de quem compra 5, e não preço de quem compra ((acha graça)) sei lá, 400, 1000, 
entendeu?  

 

P: Uhum.  

F1: Mas isso levou um tempo até eu perceber, não é? À medida em que as coisas assim, nos 
primeiros meses foram crescendo. Aí de aparelhagem aqui em casa, eu comprei um forno 
elétrico, comprei uma batedeira nova, que mais? Muita coisa de utensílio assim, aquela pazinha 
que a gente usa. Assim, a maioria de utensílios domésticos. Fuê, não é? Que é inclusive o 
símbolo da Petit, que é aquele batedor de ovos. E aí foi, milhões de fôrmas, fôrma acho que é o 
que eu mais tenho assim, dessas de fazer chocolate temático e tal. Isso esse ano eu comecei a 
comprar muito, da páscoa para cá. Mas eu não tive um capital inicial assim, eu não tive um 
investimento assim, “ah, vou começar”. Porque não teve um planejamento, não é? Então assim, 
“ah, vou pegar 10 mil reais e vou comprar fôrma... ”. Porque eu nem sabia ainda o que eu estava 
fazendo, então eu fui aprendendo à medida em que eu fui fazendo mesmo e quebrando a minha 
cara várias vezes. 

 

P: Uhum. Tá. Isso que você falou é superinteressante, de você ir fazendo, testando, passando pelas 
experiências. E o que você disse, quebrando a sua cara várias vezes ((acha graça))  

F1: Sim, eu quebrei muitas ((risos)) 

 

P: Então, me conta um pouquinho dessas suas experiências assim, como que você fazia as coisas e 
percebeu que estava errado, quebrou a cara, aprendeu, começou a fazer de uma outra forma. De 
forma geral, tudo que... me dê alguns exemplos.  

F1: Então, por exemplo, na palha italiana, que é uma receita que eu resgatei da época da escola, 
eu sabia fazer, mas o brigadeiro... hoje em dia tem o brigadeiro gourmet e tal, eu também faço. 
Mas esse da palha italiana é o brigadeiro tradicional, da panela com manteiga, leite condensado 
e chocolate, não é? Chocolate em pó, bom, não é achocolatado ((acha graça)) Só que esse tipo 
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de brigadeiro ele açucara em alguns dias, não é? Quando você faz em casa, tudo bem, não é? 
Você vai comendo e está tudo ótimo. Mas para vender não. Então essa foi uma das coisas que 
eu querei a minha cara, assim, de cara. Eu já percebi, eu falei, “espera aí, calma. Eu perdendo 
muito material, porque eu fazia, colocava nas marmitas, aí o pessoal pedia, mas às vezes pedia 
dali a dois dias, mas eu ainda tinha. Então assim, aí jogava fora ou deixava para comer na minha 
casa, ou eu comia, sabe assim?  

 

P: Ah, você deixava uma quantidade produzida? Você não ia produzindo conforme os pedidos 
chegavam?  

F1: Não, eu faço isso até hoje, vou produzindo conforme chega o pedido. Só que nesse começo 
tinha dias que me pediam... nos primeiros dias assim, quando eu lancei a Petit. Como todo 
mundo foi ficando empolgado, “ah, eu quero provar, não sei o quê”, então começou a pedir uma 
galera. E aí eu fiquei meio em pânico ((acha graça)) porque eu era, na verdade o meu trabalho 
era arquitetura. Aí eu falei, “meu Deus, mas vai ter que ter uma linha de produção, como é que 
eu vou fazer?”. Aí eu comecei... eu acho que isso é meio instintivo também, não é? Ou sei lá, 
talvez seja uma coisa minha, mas eu pensava assim, “bom, se eu me organizava nas obras, em 
qualquer outro tipo de trabalho”, tipo aquele mapa mental que você faz, “eu tenho que fazer isso 
também na cozinha”. Então eu fui adotando isso. Nesse começo eu esperava sim as pessoas 
pedirem, mas quando você faz por exemplo, estou dando o exemplo da palha italiana como 
qualquer outro brigadeiro, davam sempre quatro marmitas uma receita, não é? Então, se alguém 
me pedisse três, entendeu? Aí eu fui entendendo com o tempo que eu tinha que falar assim, 
“olha, se você quiser a palha italiana, tem que ser no mínimo quatro”, entendeu? Que é o que eu 
faço hoje, quatro, doze, sei lá. Porque não dá para vender uma... porque ou vai sobrar as duas, 
ou alguém vai comer, ou vai estragar. Entendeu? Então assim, essas quebradas de cara, era uma 
coisa meio básica, mas eu não sabia, então ((acha graça)) eu fui aprendendo ali. Pão de mel, a 
mesma coisa, é maravilhoso, mas quando você faz um receita dão vários. Então hoje em dia eu 
só vendo ou meia receita ou uma inteira, porque eu não tenho uma loja que pessoa está ali vendo 
e fala assim, “ah, eu vou pegar o pão de mel”, eu tenho que fazer fresco, não é?  

 

P: Sim. 

F1: Então essas pequenas coisas que parece meio óbvio, eu também tive muito prejuízo com 
pão de mel, porque eu fazia uma receita que davam, sei lá, 35 e eu vendia 10. Aí tudo bem, ele 
tem uma duração boa, mas eu sou muito criteriosa assim, eu gosto de fazer no dia ou pelo menos 
um dia antes. Então eu vendia uma parte, mas sempre ficava na minha casa, alguém comia, 
sabe? Aí eu falava, “não, espera aí, isso aqui é um negócio, isso aqui... ”, quer dizer, “está 
virando um negócio, isso aqui não é a comida de casa”. Então eu fui assim, a duras penas 
percebendo isso ((acha graça)) entendeu?  

 

P: Entendi. Então teve mudança aí, tanto de receita quanto no processo produtivo, não é?  

F1: É, eu não mudei a receita, não mudei a forma de fazer, mas o processo produtivo sim. Então 
eu tenho as vendas mínimas para esses casos assim, para a palha, para o pão de mel, para os 
picolés, por exemplo. Que eu também demorei a perceber, porque são feitos de fruta, é picolé 
de verdade, não tem conservante. Então assim, é tudo muito artesanal, não é?  

 

P: Uhum. 

F1: Então é diferente de um Nestlé que você põe na geladeira e fica um ano, coitado ((acha 
graça)) não é? Eu fui percebendo, aí eu provava, não sei o quê. Aí eu falava, “não, está gostoso, 
mas não está igual o dia que eu fiz, então a duração dele não é de 15 dias, a duração dele é de 
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uma semana”, entendeu? Então para manter o padrão e tudo mais. Então isso tudo também eu 
tive que comer e jogar fora e ter prejuízo também.  

 

P: Tá. Entendi. E quando você vai começar a fazer um doce novo, uma receita nova aí, algum doce 
que você vai introduzir no portfólio, por exemplo, você faz alguns testes antes? Como que 
funciona?  

F1: Então, sempre faço teste antes. Assim, como eu gosto de fotografar e fazer umas fotos legais, 
eu sempre testo e assim, eu como, não gostaria ((risos)) tanto que eu estou fazendo uma 
reeducação realimentar agora, porque eu comecei a comer açúcar demais. Sempre fui magra, 
mas assim, comecei a perceber vários outros sintomas que eu falei, “não, espera aí. Calma, 
vamos provar, mas é só um pedacinho” ((risos)) 

 

P: Aham. Entendi. 

F1: Até porque eu amo doce, então assim, tinha essa desculpa também de provar, entendeu? 
Mas no fundo eu queria comer. Agora não, agora eu já falo assim, “não, eu vou provar, não vou 
comer, é só um pedaço”. E sim, eu experimento e provo antes. Vejo por exemplo, “ah, essa 
massa funciona, mas ela não pode ser nessa forma”. Recentemente – vou dar um exemplo – eu 
fiz uma festa de aniversário de um menino de 7 anos. E essa receita de cupcake era nova, eu 
pesquisei na internet e falei, “tem cara de ser bem boa”, porque lembrava muito um bolo de 
chocolate que a minha mãe fazia. Testei, maravilhosa, só que eu tinha comprado uma forminha 
ruim, de uma qualidade ruim, uma forma mole dessas de cupcake. Ou seja, eles ficaram 
horríveis, deliciosos, mas muito feios. Então dá-lhe distribuir para a minha família, para os meus 
amigos comerem ((acha graça)) mas eu não podia vender. Mas eu sempre faço isso, sempre testo 
sim. 

 

P: Tá. E Paty, me conta um pouco como que funciona o seu processo produtivo mesmo. Não 
precisa falar de todos os itens que você faz, claro, porque você tem um portfólio grande. Mas conta 
para mim dos principais assim, quando você vai fazer, quais são os principais processos, atividades 
envolvidas quando você está fazendo os doces. Bom, isso foram coisas também que eu aprendi. 
Como eu sou muito ansiosa e isso é uma coisa me atrapalha ((acha graça)) eu queria fazer tudo, 
não é? Mas não dá, tem que ser tudo muito bem pensando. Então assim, antes de qualquer coisa, 
acho que como qualquer cozinheiro, confeiteiro, sei lá, qualquer pessoa que está na cozinha, é você 
olhar para ver se tem todos os ingredientes, não é? Eu separo tudo, deixo tudo já medido e tal, 
bem separadinho. E começo. De preferência sozinha, porque como em casa, eu moro com a minha 
mãe, então eu peço para ninguém me aborrecer assim. Eu sou meio cheio de... ((acha graça)) de 
mania. Ah, não tem muito segredo, eu separo tudo, faço. Assim, normalmente no dia anterior eu 
já escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte, para eu não me atrapalhar. E anoto no 
começo da semana, anoto todos os pedidos da semana, se eu já souber. E aí vou seguindo aquilo, 
entendeu? Como uma lista mesmo de sequência de trabalho, para não perder muito tempo, já que 
eu sou sozinha.  

 

P: Tá. E os utensílios assim, equipamentos que você usa mais na cozinha são quais? Bateira?  

F1: Olha, por incrível que pareça a maioria das coisas que eu faço são na mão mesmo. Eu uso 
batedeira para fazer só o brownie fit e para fazer a mousse de chocolate. E quando eu faço 
sorvetes, eu também uso a batedeira e o liquidificar, mas os sorvetes eu faço mais assim, no 
verão mesmo. Mas no dia a dia, o que eu uso mais é o fuê, que é aquele batedor de ovos, que é 
o símbolo da Petit. Por isso que eu coloquei, que é o que eu uso sempre. 
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P: Tá. E quando essa moça que te ajuda está aí com você, ela te ajuda única e exclusivamente no 
processo produtivo, não é? Para produzir e embalar?  

F1: Isso, ela me ajuda basicamente... todas as vezes que ela veio, ela veio para me ajudar a 
enrolar brigadeiro, por incrível que pareça, porque é a única coisa que eu não gosto de fazer 
((risos)) 

 

P: Entendi.  

F1: Enrolar o brigadeiro eu não gosto, eu faço tudo, passo no granulado, abro a caixa, monto a 
caixa. Mas enrolar não é comigo. Então normalmente quando as pessoas pedem brigadeiro 
enroladinho, que é o tradicional, pedem uns 100, nunca é uma quantidade pouca. Então nesses 
momentos ela me ajuda. Mas assim, se precisar abrir forminha, não o quê, isso ela também faz.  

 

P: Uhum. Mas assim, quem entra em contato com o cliente mesmo, que anota pedido, que faz a 
programação da semana, tudo é você?  

F1: Tudo sou eu. É, foto no Instagram, postagem, tudo. E comprar material, tudo sou eu. 

 

P: Tá. Então, me fala um pouquinho de quando você vai comprar os materiais, não é? Do seu 
planejamento de comprar aí, ou do seu controle de estoque. É uma coisa meio no olhômetro? Ou 
você tem, sei lá, dias fixos que você faz esse tipo de atividade?  

F1: Então, não tem uma dia fixo, porque eu nunca vendo a mesma quantidade sempre. Então, 
por exemplo, na páscoa e no final do ano, natal e ano novo, eu já sei que eu tenho que comprar 
não sei quantos quilos de tal chocolate. Assim, isso é mais programado, porque eu sei que é um 
negócio que vai pegar fogo e se eu não comprar de uma vez depois eu estou ferrada. Nos demais 
meses, que são mais comuns – vamos dizer assim – tipo agora, eu tenho halloween, estou lotada 
de coisa para fazer, mas sempre... quando eu vejo que já está para acabar, por exemplo, eu uso 
um chocolate que é belga, a barra dele tem dois quilos. Quando eu vejo que eu só tenho mais 
uma barra, aí eu já sei que está na hora de eu comprar mais cinco, dez barras, entendeu?  

 

P: Entendi. 

F1: Aí como eu não tenho carro – temos esse agravante – eu pego o VLT, não é? Porque eu 
compro todo o material em São Vicente que é mais barato. Então eu pego o VLT – que a gente 
tem essa facilidade agora aqui – compro tudo e levo uma mala, não é? Aí eu volto com a malinha 
e com uma mochilinha e trago o máximo de coisa que eu puder carregar ((risos)) Até para poder 
diluir esse dinheiro do transporte nos materiais. Eu não vou lá para comprar uma barra, não é? 
Então eu vou e trago o máximo que eu posso. Mas não tem um dia fixo não, depende sempre da 
demanda mesmo das coisas que eu tenho, que eu preciso comprar.  

 

P: E você costuma comprar sempre nos mesmo locais, dos mesmos fornecedores?  

F1: Sim. Por exemplo, as forminhas que eu uso, que são aquelas caixetas que o pessoal coloca 
muito brigadeiro, parece uma pétala, essa eu compro numa loja aqui perto que tem um preço 
muito bom. Porque assim, tem coisas bizarras. Tipo, numa loja que custa R$ 2,50. Numa outra 
o mesmo produto, idêntico, da mesma marca custa R$ 7,00. Eu não consigo entender isso 
((risos)) 

 

P: Nossa. 
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F1: Então eu sempre pesquisei muito isso, entendeu? Porque eu vou comprar o melhor produto, 
mas eu vou pagar o melhor preço também. Então eu vou atrás dessas coisas sempre. 

 

P: Mas daí não tem nenhum fornecedor seu que você consideraria uma parceiro assim, que você 
tenha uma relação de parceria, além da relação comercial?  

F1: Não, porque onde eu compro... assim, não deixa de ser um parceiro, mas tudo são lojas 
grandes, não é? Tipo, a Chocolândia, a própria Proplastik aqui em Santos que eu evito, que é 
cara, mas em último caso eu vou. Essa outra loja que eu falei. Mas compro muita coisa em São 
Paulo também, de nozes, castanha. Tem alguns produtos que eu uso esse tipo de material, cacau 
em pó, essas coisas fit, os doces fit, eu compro tudo em São Paulo. Eles trazem para mim aqui 
toda quinta-feira. Quer dizer, toda não, não é? Pelo menos uma vez por mês eu compro. 

 

P: Ah, então aí eles que entregam para você?  

F1: Sim, eles entregam para mim. 

 

P: E aí Paty, você comentou, quando você estava falando das suas atividades principais, que você 
falou que era o que você faz, você comentou do processo produtivo, da compra de insumos. E aí 
você mencionou a questão de publicidade, não é? De fazer as fotos, de publicar e tal. Me conta um 
pouquinho como é que funciona essa questão de marketing para você, e de publicidade mesmo, 
nas redes sociais ou de qualquer outra forma. Me conta um pouquinho como que você faz. 

F1: Então, agora já indo para os três anos, eu percebo assim, várias coisas que eu não fiz. Isso 
não me impediu de ter sucesso, mas eu poderia... sabe aquelas coisas que eu falei para você? 
Que eu comi muita... ((risos)) como é que eu falei?  

 

P: Quebrou a cara ((riso)) 

F1: Exato. Com certeza, isso é óbvio, se eu tive ido num Sebrae. É claro que muitos caminhos 
eu poderia ter encurtado. Não todos, porque eu acho que alguns de experiência na cozinha, eu 
acho que é só no dia a dia mesmo. Eu acho que pulveriza um pouco isso, algumas coisas que 
você evitar indo num Sebrae da vida e tal, focada no que você quer gastar, no que você precisa 
comprar, o que é que você precisa fazer. Mas essas coisas da cozinha, eu acho que só mesmo 
quebrando a cara. Ai, desculpe. Eu fugi. Você me perguntou...  

 

P: Da publicidade, como que você faz na questão de marketing.  

F1: Isso é uma coisa que eu também... são coisas que eu percebo agora depois de três anos, que 
eu preciso melhorar. Então assim, eu acho que para quem faz tudo sozinha, até que eu consigo 
levar muito bem o Instagram e as outras coisas, o WhatsApp. Porque eu respondo todo mundo 
e tal. Então dentro do que eu posso fazer ((acha graça)) eu acho que eu faço bastante. Mas eu 
poderia talvez estar ganhando mais dinheiro, se eu já tivesse me profissionalizado nesse sentido, 
entendeu? Agora, o que eu uso é o Instagram basicamente. Facebook eu uso muito pouco hoje 
em dia, de um ano para cá eu acho que caiu muito, é um outro público. Paguei poucas vezes no 
Instagram, porque eu acho que eu tenho uma resposta boa. Por exemplo, outro dia você até viu 
aquelas fotos que eu coloquei. Lógico, foi uma exceção. E umas coisas de fundo do mar. Foram 
250 e poucas curtidas e eu não paguei nada. Mas, eu sei que pode melhorar mais, não é? Eu 
percebo que as pessoas vão muito pelo que é belo, o que for de mais bonito, pode ser qualquer 
hora, vai ter curtida. As coisas mais básicas vão ter aquela curtida básica normal de 50, 60, 80, 
que tem todo dia.  
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P: Tá. E você planeja as publicações que você vai fazer?  

F1: Sim, eu planejo. É o que eu te falei, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte 
((riso)) é um TOC que eu tenho ((riso)) 

 

P: Ah, não só da produção, você coloca tudo?  

F1: Tudo, absolutamente tudo eu escrevo. Então eu coloco, por exemplo, ontem eu postei do 
halloween, que eu já sabia que é a semana, que todo mundo vai começar pedir e tal. Então isso 
eu sempre me programo. Faz de conta: está chegando o dia dos namorados, “ah, pelo menos... 
”. Vai, dia das mães, por exemplo, páscoa, eu posto sempre um mês antes, porque é uma coisa 
doentia, não é? As pessoas ficam loucas. Doentia no bom sentido.  

 

P: Aham. 

F1: Essas outras datas e tal, tipo, dia dos namorados, halloween, eu posto uns 15 dias antes, 
umas duas semanas para as pessoas se organizarem também. Mas eu me programo sim. E 
normalmente eu posto meio dia, que eu sei que é a hora de comida, de doce, que todo mundo 
vai amar, vai achar o máximo. E se não der tempo, eu posto às 09:00, que eu sei que é um horário 
bom também. Mas eu prefiro sempre ao meio dia, que é a hora que todo mundo pira.  

 

P: Tá. ((riso)) 

F1: ((acha graça)) 

 

P: E Paty, me conta um pouco como que funciona o fluxo de contato com o cliente, até o primeiro 
contato, de repente solicitação de um orçamento, fechamento do pedido, pagamento, entrega. Me 
conta um pouco esse fluxo todo. 

F1: Então, como você já sabe, eu sou tudo na empresa ((riso)) Basicamente assim, se a pessoa 
me achar pela internet, e ela vai me chamar ou no inbox ou no WhatsApp, eu vou esclarecer 
tudo que ela me perguntar. Então, “quantos vêm? Quanto custa? Como é que eu faço para 
pagar?”. Normalmente eu tenho tudo salvo aqui, número de conta, não sei o quê. Só que como 
são vários produtos, então essas coisas de preço e tal, eu não deixo em bloquinho pronto não. A 
não ser que seja, por exemplo, esse do halloween, que ontem eu postei e todo mundo me 
pedindo. Então eu já fiz um bloco escrito, e eu vou mandando para todo mundo igual, entendeu? 

 

P: Tá. 

F1: Mesma coisa natal, mesma coisa dia dos namorados. Mas no dia a dia assim, como foi o 
nosso caso, por exemplo ((acha graça)) a pessoa me pergunta e eu vou respondendo e vou 
passando tudo. E aí eu vou anotando, vou tendo controle do que eu vendi naquela semana, o 
quanto eu gastei. Assim, isso eu preciso melhorar muito também, tipo, “essa semana vendi 1000 
reais” – estou dando um exemplo – “ah, mas eu gastei quanto?”. Às vezes eu não tenho certeza, 
eu não tenho tempo. Não é que eu não tenho certeza, eu sei quanto custa cada receita, mas às 
vezes eu não tenho tempo de botar isso no papel. Isso também é uma que me apavora um pouco. 

 

P: Tá. Então você não controla essa questão, você não faz uma gestão de fluxo de caixa, do que 
entra e do que sai, formal, não é?  

F1: É, eu sei porque eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu sei quanto eu tenho banco. Então 
o que entrou eu tenho bem... mas assim, como eu tenho que comprar muita coisa sempre, não é 
uma coisa assim, “ah, fiz uma compra e fico até o final do mês”, não. Tem coisas que duram 
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muito, mas têm coisas que acabam muito rápido, como: os chocolates, ovos, coisas que eu uso 
muito. Eu tenho noção, mas às vezes não tão precisamente. Eu sei que vai, sei lá, eu vendi x, 
“40 por cento disso, 35 por cento disso é o meu custo”, entendeu? É o quanto eu gastei. Nunca 
vai vir limpo o dinheiro para mim. 

 

P: Tá. E como que você faz a precificação? Como você fazia e como você faz hoje? Se tem alguma 
mudança. 

F1: Então, eu vou fazer três anos agora, eu acho que pouquíssimas vezes, sei lá, duas, três eu 
mudei de preço. Por quê? Quando eu comecei... assim, hoje eu vejo que foi até uma coisa boa, 
não é? Mesmo errando lá atrás. Como eu comecei sem saber – assim, que seria um plano B, ou 
sei lá, uma tentativa – eu fui comprando em lugares mais caros assim. Lugares que tipo, eu não 
sei se você conhece a Proplastik aqui em Santos, que é uma loja famosa. 

 

P: Não conheço. 

F1: Mas é uma loja cara. Então assim, enquanto na Proplastik a barra do chocolate belga que eu 
compro é R$ 70, na outra loja que eu compro é R$ 50, é R$ 45. Entendeu? Diferença absurda. 
Por isso que eu vou até São Vicente pegar ((acha graça)) Só que já aconteceu de eu ter apagar 
um incêndio e ter que ir lá correndo, entendeu? Então pode acontecer. Não é sempre, mas pode 
acontecer. Desculpe, eu me perdi do que eu estava falando, de novo ((acha graça)) 

 

P: Precificação ((riso)) 

F1: É, bem louca. É o cansaço.  

 

P: Imagino. 

F1: Então assim, no começo como eu comprava tudo lá, e as coisas eram mais caras, eu fiz 
baseado naqueles valores. Ou seja, eu já comecei com um preço mais alto, não é? Isso logo 
depois, meses depois eu comecei a ver que não tinha nada a ver. Porque eu comecei a ter muito 
pedido, eu falei, “não, não dá mais para eu comprar aqui nessa loja”. Foi quando eu fui procurar 
alternativa da Chocolândia. E aí, a vida toda eu vendi coisas, eu trabalhei em loja a vida inteira, 
mesmo em arquitetura. Depois eu fui fazer arquitetura que é uma prestação de serviço. Então 
assim, eu sempre coloco o dobro, só que eu tenho que levar em consideração que eu tenho o 
gás, que é uma coisa meio difícil de medir. Então assim, eu tenho muitas amigas que são 
empresárias também, e todas sempre me falaram, “Paty, é duas vezes e meia ou três”. Só que 
tem coisa que não dá para fazer uma coisa dessa, não é? Que o negócio vai ficar muito caro. 
Então assim, a minha média é duas vezes, é o dobro. E se eu tiver uma margem muito boa, se 
for um produto que eu tenho uma margem muito boa, aí eu coloco um pouco mais, porque às 
vezes me dá um pouco mais de trabalho também.  

 

P: Uhum. Tá. E Paty, comenta para mim, atividades que sofreram alteração. Coisas que você fazia 
no começo e que hoje você não faz mais. Você deu aquele exemplo, de (inint) [00:27:10] 
((sobreposição de vozes))  

F1: Sim, da minha receita. 

 

P: Isso. Mas assim, me conta atividades que você fazia e que você não faz mais. Ou a forma que 
você fazia uma coisa e hoje você faz diferente. Em qualquer aspecto, tá? Tanto no processo 
produtivo, no processo de compras, que você já acabou comentando um pouquinho agora.  
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F1: Sim. 

 

P: Em qualquer fase do seu processo total. Me conta um pouquinho, qualquer alteração que teve. 
Mudanças mais orgânicas assim, ou mudanças de você quebrando a cara mesmo ((acha graça)) 

F1: ((riso)) É, então. Eu acho que eu vou acabar te respondendo algo muito parecido com o que 
eu falei disso de quebrar a cara. Porque exatamente, como eu não tive um planejamento, eu acho 
que aí foi o meu erro, porque... quer dizer, eu não sei se eu posso chamar isso de erro, talvez nos 
primeiros meses não, porque não era a minha ideia. Mas depois de um ano, um ano e pouco, não 
é? Não dá mais para ficar... e às vezes eu me pego – claro, numa quantidade infinitamente menor 
– às vezes fazendo pequenas cagadas ((acha graça)) e aí eu falo, “oi, ainda?”, tipo assim. 

((risos)) 

F1: Sabe? ((riso)) Então por exemplo, sei lá, fui comprar chocolate, mas tinha milhões de outras 
coisas para comprar. Aí sei lá, eu tinha que comprar 10 barras, eu comprei 8. Aí rapidinho 
acabou, aí eu, “meu, por que é que eu não comprei 10 já?”, entendeu? Assim, é coisa idiota, é 
coisa assim... é o que eu estou te falando, já entra o lance de eu daqui para frente saber que eu 
não posso mais fazer as coisas sozinhas. Não que eu não tenha essa capacidade, eu acho que 
para o tanto de coisa que eu faço, eu faço milagre. A única coisa que eu não faço é lavar louça, 
graças a Deus. Fora isso, tudo eu faço. Então assim, é isso. São coisas que os poucos erros, ou 
erros que eu tive e que eu tenho hoje ainda, em menor quantidade, foram exatamente, ao meu 
ver, porque eu não procurei uma ajuda, tipo: Sebrae, um negócio. Me faltou isso. Não acho que 
eu seja incompetente no sentido assim, “ah, eu não fiz nenhuma curso, então por isso eu não sei 
fazer esse doce”, isso não, eu não sinto essa falta.  

 

P: Uhum. 

F1: Eu sinto mais na questão mesmo administrativa, mais prática, sabe?  

 

P: E teve alguma coisa que você fazia no começo, que você deixou de fazer hoje? De repente não 
por erro, mas assim, que você achou que já não era mais viável. 

F1: De doce, você diz? Ou de qualquer coisa, não é?  

 

P: De qualquer coisa. Fazendo os doces ou qualquer coisa. 

F1: Então, é isso. Daquela primeira resposta que eu te dei, é de pequenas coisas que eu fui vendo 
que eu tinha prejuízo, que não funcionavam. Ou coisas que de repente, por exemplo, não duram 
tanto. O brownie eu sei que dura muito e que é muito gostoso. O brigadeiro belga eu sei que é 
maravilhoso e dura bem. Então assim, com o tempo eu acho que você, eu no caso, vai 
direcionando o que você quer vender mais. Eu acho que tem um pouco isso também, não é? O 
que você gosta mais de fazer e tal. Porque o comerciante – se é que eu posso me classificar dessa 
forma – você tem que ver também qual o produto que dura mais, que te traz uma rentabilidade. 
É um conjunto de coisas, não é? Porque todos eu sei que são bons, então coisas que duram muito 
pouco – que foi a grande questão e o grande erro nesses anos – que esse ano eu falei assim, “não, 
isso eu não vou fazer mais”. Foi exatamente isso, quando eu percebi que eu tinha prejuízo, que 
eles não duravam, que eu jogava fora ou que eu comia. Eu acho que essa foi a maior mudança 
de tudo assim. Agora, em forma de eu trabalhar, claro, acho que você vai entendendo algumas 
coisas. Sei lá, isso que eu te falei, básico, deixar tudo separado, ver antes se não vai faltar nada. 
Tipo, coisas muito básicas assim, que às vezes a gente não dá valor, mas que faz diferença no 
final.  
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P: Entendi. Beleza. E Paty, olhando para futuro, agora estava fazendo você olhar um pouco para 
o antes e para o agora. Mas olhando para o futuro, que outras mudanças você vislumbra, inclusive 
nas atividades? Novas atividades que podem surgir ou que coisas que você pensa vão mudar. A 
forma como você faz hoje e que você pretende mudar, olhando o que você quer para o futuro para 
a Petit. Fala para mim um pouquinho. 

F1: Então, eu acho o seguinte, como eu não tive esse capital inicial, essa (inint) [00:31:51] 
começar um negócio e foi indo, não é? Eu vou ganhando, vou usando, não sei o quê. Eu agora, 
até final do ano, de preferência até o final do mês, eu vou comprar um freezer, porque eu percebo 
assim que eu preciso muito ((enfatizou)) Isso já tem um ano que eu estou falando que eu vou 
comprar e estou enrolando. Gostaria de organizar melhor, porque eu vou comprando cada vez 
mais coisas que as pessoas vão me pedindo, tipo: “ah, eu quero ter uma cachorrinha”, aí eu vou 
lá compro. “Ah, eu quero halloween”, aí eu vou lá. Entendeu? Eu vou fazendo uma biblioteca, 
o que é (inint) [00:32:29] ((falha no áudio)) você tem que ter espaço para tudo isso. Quando 
você fala de futuro, assim, uma coisa que eu penso muito e a gente já está fazendo, eu e uma 
amiga, não é? A gente fez já duas festas, uma de Mickey e uma outra que foi de halloween 
também agora, que vai acontecer. Ela também é da área de arquitetura, a gente se conhece e 
tudo. E a gente está entrando num novo negócio de festas infantis. Por quê? É um nicho 
totalmente a ver com o que eu faço, com o tempo eu fui percebendo isso também. Era primeiro 
aquelas pequenas vendas, depois foi aumentando e esse ano como eu te fale, eu vendi para muita 
mãe, coisas de batizado, não sei o quê. Então, é um campo que me encanta assim, que eu acho 
muito legal. E que é mega rentável, porque ninguém economiza com crianças, não é? É uma 
coisa assim, ninguém abre um negócio e começa o negócio para vender um doce na segunda e 
um doce no sábado. Você quer vender todo dia, toda hora. Então é um campo que eu quero me 
especializar sim, por isso eu vou comprar o freezer, não é? Porque tem uma demanda grande 
para guardar as coisas e tal, esse tipo de doce. Preciso fazer cursos em todos os campos assim, 
gestão. Essas coisas todas que envolvem o negócio. Já pensei muitas vezes em sair de casa, mas 
você sabe como é difícil, não é? Você está fazendo aí a tua pesquisa, você já deve ter falado 
com milhões de pessoas. O quanto que a gente tem de imposto, nã-nã-nã. Então assim, muitas 
vezes eu recuei, mas não por falta de vontade de ter um negócio, é por medo mesmo, de dar 
aquela falência maravilhosa ((acha graça)) 

 

P: Sim, entendi. Então o que você está pensando aí para o futuro é uma parceria? Articulando o 
nome da Petit junto com isso? Ou de repente criando um novo negócio, que aí vai ter vocês duas?  

F1: Não, então. Articulando... não é um terceiro nome. A gente já posta isso inclusive no 
Instagram. Como é que a gente fez? Recentemente, há uns dois meses teve uma feira em São 
Paulo, que é a ABCASA. E essa empresa que a gente está representando... quer dizer, não é 
representando, a gente compra o material deles, é uma empresa do Sul, que tem um material que 
eu nunca vi em nenhum lugar de decoração de festa, uma coisa sensacional, alto nível. Porque 
a Cris, essa minha amiga, achou, me avisou e falou, “meu, vamos começar a montar festa. A 
gente entra com um pacote, tipo: decoração e docinhos”. 

 

P: E hoje ela trabalha com alguma coisa relacionada a isso já?  

F1: Então, ela tem uma empresa, ela trabalha com decoração de festa há quase 20 anos. Uma 
pessoa que tem experiência com isso. Ela teve uma loja, acho que por 15 anos. Só que ela fechou 
essa loja no passado, você sabe como é que está o Brasil, quebrado, principalmente para quem 
empreende. Então ela fechou e ela tinha um acervo gigante de aluguel daqueles apoios, de tudo 
que você precisar para uma mesa. Então assim, mesa, apoio para bolo. Tudo que você precisa 
para uma festa, para decorar uma festa. Então todo esse aparato ela levou para a casa dela, ou 
seja, coitada, não é? Está tudo lá empilhado. Mas ela tem muita vontade de voltar a fazer isso, 
sem ter a loja, não é? Porque é aquilo, todo mundo acaba segurando em casa, exatamente por 
tudo isso que já te falei. E aí nessa feira a gente comprou, não é? Vai, o pedido mínimo era, sei 
lá, 1200 reais. A gente comprou, escolhemos vários temas que eles têm lá de festas. E inclusive 



264 
 

essas coisas estão aqui em casa. E a gente vai postando, algumas coisas já venderam e outras a 
gente precisa fotografar também para vender com os meus docinhos. Mas assim, a ideia não é 
ter uma terceira empresa, é falar assim: “a 97 ideias e a Petit Formiga traz para você o que há 
de mais novo em festas. Uma parceria de sucesso, tá-rá-tá-rá”, entendeu?  

 

P: Entendi. 

F1: Por enquanto não é um braço, até porque ela tem um nome já na praça e eu também.  

 

P: Sim. 

F1: Então a gente não quis transformar o terceiro nome, entendeu?  

 

P: Tá. E você acha que isso vai mudar muito a forma como você faz as coisas hoje? Você imagina 
que talvez você tenha que introduzir algum produto novo? Ou uma forma diferente de fazer 
alguma coisa? Ou não?  

F1: Então, eu comecei a perceber dessa feira para cá, não é? É como eu te falei, esse ano para 
mim foi muito... assim, eu acho que eu cresci muito, até nas fotos você percebe isso, nas fotos 
dos meus doces. Então, o que aconteceu? Eu também entrei em contato com uma moça que faz 
casamento – eu acho que eu comentei isso com você – no começo do ano. Então de alguma 
forma teve uma influência também, porque ela me pede para fazer muita degustação e tal. Então 
assim, mesmo que esses doces nunca tenham rolado como casamento, sempre vieram para mim 
depois como outras coisas. Tipo, esse da sereia que eu coloquei, é uma moça que vai casar no 
Guarujá e me pediu. Mas eu não tive muito tempo, ela me pediu umas coisas bem difíceis e tal, 
eu fiz o que eu pude. Então, eu já percebi... e eu tenho um feeling muito bom para isso, eu já 
percebi que ela ia achar infantil, porque realmente, são coisas, são formas mais infantis perto do 
que ela tinha me pedido. Mas já me veio um monte de gente que perguntou sobre isso, entendeu? 
Então assim, pode não funcionar para uma coisa, mas sempre me vem outras coisas. 

 

P: Sim. 

F1: Então nunca nada é perdido do que eu faço. Então todas as fotos que eu coloco, as hashtags, 
sempre uma hora isso vai voltar para mim. Assim como as festas de criança e tal. Agora, eu 
acho sim que vai mudar com essa coisa da festa, que foi já como eu mudei a minha forma de 
apresentação dos doces, não é? A gente vai aprimorando, deixando mais bonito e tal. E vai 
focando mais no que você quer, que no caso agora são essas festas, essas coisas todas 
relacionadas à criança. Eu acho que você vai... depois de três anos eu posso te falar isso, eu acho 
que você fala assim, “bom, hoje eu sou o quê?”, “ah, eu faço doce, mas eu estou focada nisso, 
nas festas”, entendeu? Pode até ser de adulto, de velhinho, de quem quiser, mas eu quero fazer 
festa. Porque é o que dá dinheiro, que dá retorno. E vendo também para os meus clientes que 
querem. Eu trato todo mundo da mesma forma, quem quiser meus doces e quem quiser uma 
caixinha para o namorado no dia 19, entendeu?  

((risos)) 

 

P: Entendi. Fui cobaia disso inclusive. ((risos)) 

F1: Maravilhoso, não é?  

 

P: Maravilhoso. Com certeza. Então, mas o seu foco mesmo é direcionar os seus esforços aí para 
festas, principalmente infantis, mas festas no geral?  



265 
 

F1: Sim, porque eu falo o nome festas, mas não precisa ser só criança, tá? Eu já fiz (inint) 
[00:40:08] ((falha no áudio)) de senhor de 90 anos, que foi tão legal quanto. Mas eu estou 
falando festas em geral, porque todo final de semana tem uma festa. 

 

P: Sim. 

F1: E principalmente esses eventos. Por exemplo, ontem eu coloquei o negócio da halloween, 
eu tenho milhões de coisas de halloween para fazer, entendeu? Então puxa já um gancho, que 
eu acho que quanto mais as pessoas perceberem que você faz de tudo – de tudo eu quero dizer 
assim, de um tudo um pouco, não é?  

 

P: Aham. 

F1: Por exemplo, o bolo não é uma coisa que eu faço muito. Muita gente me pede, mas eu não 
acho que o meu bolo seja sensacional para vender. Eu acho que ele é um bolo normal, que uma 
dona de casa faz. Então eu prefiro não (inint) [00:40:48] ((falha no áudio)) entendeu? Que eu 
tenho certeza que está muito legal, aí eu vou fazer. Eu tenho que acreditar no que eu estou 
fazendo, senão eu não faço.  

 

P: E você pensa em, sei lá, você falou de fazer cursos e tudo mais. De repente se aprimorar mais 
nisso, para de repente começar a oferecer esse bolo, já que você está tentando focar numa...  

F1: Sim, então.  

 

P: Tá, entendi. 

F1: Na verdade assim, eu acho que a gente precisa (inint) [00:41:10] muito que faz, e eu amo 
muito, muito mesmo o que eu faço. Às vezes eu estou morta de cansaço e a pessoa me chama, 
eu fico tão feliz, sabe? “Ah, te achei, não sei o quê”, e aí aquilo muda o meu dia. Então eu acho 
que eu fui percebendo, eu falei, “nossa, eu não ganho nem um décimo do que eu ganhava – 
ainda, não é? – na arquitetura, mas eu sou tão mais feliz”. Então assim, claro, ninguém vive de 
amor em uma cabana, tá? Você tem que ter dinheiro também. Mas todo dia eu penso nisso, eu 
falo, “meu, como é que eu vou estar daqui um ano? O que é que eu vou fazer?”. Então assim, 
eu penso sim e eu preciso, eu acho que são duas coisas que já passou da hora de eu fazer, o 
Sebrae e qualquer outro tipo de curso. Se não for o bolo, qualquer outra coisa. Por exemplo, 
bem-casado, eu fiz um curso no começo desse ano em janeiro. Eu fiz vários testes, eles ficaram 
gostosos? Sim, mas eu sabia que ele não estava sensacional, tipo, estava meio baixo, estava meio 
magrinho. Então assim, eu sou muito... você tem que ter uma autocrítica também, não é? Você 
não vai fazer mais ou menos. Teve uma moça que falou assim para mim – que faz festa- ela 
falou, “ah, vai fazendo assim e depois você vai melhorando”. Eu não consigo. 

 

P: Entendi. 

F1: Entendeu? Eu quero ir e ver, “ah, agora está show, agora vamos, agora eu vou falar que eu 
estou fazendo isso”, entendeu? Então isso é uma coisa que eu me arrependo de não ter dado 
continuidade. Eu comecei o curso, depois veio... por incrível que pareça, a gente já está em 
outubro. Veio, sei lá, eu nem lembro, janeiro não tem nada. Mas assim, carnaval, não sei o quê, 
e tudo é muito temático hoje em dia. Então eu fui deixando, deixando, deixando, aí gora esquece, 
porque vem natal e não sei o quê. Agora só ano que vem, mas eu tenho que fazer. E eu vou 
fazer. ((riso)) 
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P: Entendi. E Paty, você está vendo que você está vislumbrando aí várias coisas para o futuro, não 
é? Principalmente essa questão de começar essa parceria e tudo mais. E aí você imagina o que é 
que você vai precisar ter aí de investimento novo? Seja em equipamentos, recursos novos. Você 
disse até de repente procurar um local para produzir fora de casa, o que por enquanto não é 
viável. Mas você pensa em contratar uma pessoa ou ter uma pessoa esporadicamente para te 
ajudar, como é hoje? Comprar novos equipamentos. O que é que você imagina que vai ter que 
acontecer para isso virar realidade?  

F1: Então, o que eu tenho muito na minha cabeça é o seguinte, eu preciso ter alguém e eu preciso 
sair daqui. Eu amo fazer as coisas na minha casa e tal. Bom, mas assim, eu nem sei se eu te falei 
isso, (minha mãe) [00:43:54] tem alzheimer. Então já é uma coisa complicada, não é? Não é 
uma mãe que pode me ajudar em tudo, senão com certeza ela ia ser a Petit Formiga comigo, não 
é? Mas não é mais o caso, infelizmente. Ela me ajuda muito com a louça e tal. Mas não em 
produção. Então assim, eu acho que o maior medo – e aí eu posso te falar o porquê é que eu não 
saí de casa até hoje, trabalhando em casa – são os custos, óbvio, não é?  

 

P: Sim. 

F1: Todo mundo tem medo de repente alugar um lugar minúsculo. Porque assim, eu não 
precisaria ter um mega café, que já me ofereceram. Já me ofereceram sociedade. Tudo que você 
pode imaginar, já vieram me pedir para fazer junto e tal. Mas, eu sempre tive muita cautela com 
isso, tipo assim, “eu vou sair da minha casa na hora certa”, não é? Então assim, quem sabe ano 
que vem, porque eu acho que tudo leva um tempo, não é? E agora assim, as pessoas já me 
conhecem, eu já tenho pessoas que sempre compram. Assim, são degraus que você vai subindo, 
subindo. Não é uma coisa assim, da noite para o dia, “ah, eu sou a maior doceira da Baixada”. 
Não existe isso. Eu pelo menos não conheço. Milagre, não é? ((riso)) 

 

P: Sim. 

F1: Então eu acho que tudo leva um tempo. O que eu olho assim, quando eu vejo para frente, 
nem que seja uma portinha muito pequena, sabe? Que eu possa produzir e vender também, sabe? 
Tipo, uma pessoa passa de carro e pega? Assim, não precisa ter milhões de mesas. Eu só tenho 
vontade que tenha um volume maior. E para fazer as festas, eu preciso ter uma cozinha maior e 
não a cozinha da minha casa. E se esses equipamentos, tipo, um outro forno maior, melhor, 
geladeiras, freezers. Então assim, não tem jeito, ou eu vou ter que pedir um empréstimo, enfim. 
Mas alguma coisa vai ter acontecer, entendeu?  

 

P: É isso que eu ia te perguntar. Você imagina algum investimento externo vindo? Como que você 
pensaria nisso?  

F1: Então, eu sempre tive medo dessas coisas assim de banco. 

 

P: Sim. 

F1: Se eu tivesse... a gente até tem uma grana guardada, mas eu acho que todo pequeno 
empreendedor tem medo, não é? Porque quando você tem muito dinheiro e você está 
empreendendo, você precisa perder? “Ah, meu”. É que nem quem joga na bolsa lá, investe, fala, 
“ah, tudo bem. Perdi”. Não é bem assim, não é? Ou você ganha aquilo, ou você ganha. Então, 
eu acho que é uma das outras coisas também. O dinheiro, o medo de dar errado, que eu acho 
que é o que segura todo mundo. Não que eu acho que daria errado, não é? Eu acho que em três 
anos eu já consegui ver que eu tenho qualidade, que as pessoas gostam. Que toda semana eu 
vendo, eu nunca fico um dia parada. Então assim, são seguranças que eu esperava nesses três 
anos e eu tenho. Então eu acho que esse patamar eu consegui atingir. Agora, o que eu preciso 
daqui para a frente é volume, é ter cada vez mais festas para entrar dinheiro, para poder fazer 
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tudo isso que eu te falei. Agora, quem sabe assim? O empréstimo eu penso, mas eu tenho medo, 
eu não sei se eu teria coragem de fazer. Não é que eu não tenha vontade, sabe?  

 

P: Sim. 

F1: Mas dá aquele medinho assim.  

 

P: E você pensa em contratar uma pessoa? Ou de repente ter alguém para te ajudar? Mesmo antes 
de chegar nesse ponto de ter o seu local específico, mas assim, já olhando para essa questão da 
parceria. 

F1: Então, quando eu penso em alguém para me ajudar, eu penso sempre nessa moça aqui do 
meu prédio. Porque ela fez cursos, porque ela é mãe, porque ela tem experiência na cozinha, a 
gente se dá bem. E já falei com ela, sempre falo, “Sandra, se um dia eu abrir um negócio, eu 
quero que você seja... ” – não sei se a palavra é ajudante, talvez ((acha graça)) – “mas eu quero 
que você me ajude, possa... ” assim, produzir, eu nunca vou dar ninguém para fazer, “faz o 
brigadeiro aí, faz o brownie aí”, sempre eu gostaria de fazer. Eu vou dar um exemplo. Aquele 
brownie do Luiz do Rio de Janeiro, com certeza você conhece. 

 

P: Sim. 

F1: É muito famoso e tudo. Eu não acho bom aquele brownie, ele tem gosto Nescau. Aí você 
vira e me fala assim, “mas o cara é o pica do Rio de Janeiro, do mundo, do Brasil”, enfim. 
Porque eu sei que ele ganha até programa na televisão e tal. Por quê? Porque ele soube 
empreender. De repente o brownie dele nem é tão, mas ele é fodido no que ele faz. Ele soube a 
hora certa de dar o pulo do gato e ele é um puta de um sucesso, entendeu?  

 

P: Sim. 

F1: Então eu acho que com o tempo assim, a gente tem que entender algumas outras coisas 
também, que é isso que ele fez. Eu assisto muito esses programas de empreendedorismo. Eu vi 
outro dia uma cara, que vende salada. O cara vende salada agora fora do Brasil até.  

 

P: Nossa. 

F1: Ele começou o negócio com 120 reais. O que é que você faz com 120 reais hoje? ((acha 
graça)) Nada, não compra nem uma calça jeans.  

 

P: Sim. 

F1: Então eu acho que isso tem muito a ver também com o quanto você sabe usar aquele seu 
dinheiro, entendeu?  

 

P: Uhum. Paty, faltou te perguntar uma coisa em relação à distribuição, como que você faz a 
entrega dos pedidos. Você tem algum parceiro que te ajuda? Por exemplo, nesse caso que foi 
comigo e tudo mais.  

F1: Sim. 

 

P: Me conta um pouco como que funciona. 
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F1: Então, há um ano eu tenho o Jair, que é um cara que... foi muito engraço, eu fui pegar uma 
vez um Cabify e ele que me levou, e a gente começou a conversar, não sei o quê, nã-nã-nã. E 
eu achei ele um cara simpático, não sei o quê. E na hora assim, logo depois da corrida ele me 
ligou sem querer. Aí eu liguei de volta e falei, “quem é?”, aí ele, “ah, desculpe. Eu liguei sem 
querer. É o cara do Cabify, acabei de pegar você”. Aí eu peguei – eu tenho um sexto sentido 
muito apurado – peguei e salvei o número dele, “motorista do Cabify”, nem sabia o nome dele 
((risos)) Aí um belo dia, eu tenho umas entregas aqui na Alhambram, que é uma loja de móveis. 
O cara que fazia a entrega para mim, me deixou na mão. Que era um motoboy, mas assim, fez 
tudo errado, quebrou vários... ah, esse é exemplo clássico que coisas que eu aprendi apanhando 
também. Os motoboys levavam para mim, só que motoboy não tem cuidado com nada. 

 

P: Uhum. 

F1: E é doce, não é? Doce tem que ser uma coisa (inint) [00:50:37] ((falha no áudio)) então 
várias vezes eles quebraram coisa minha, amassaram. Mas assim, amassaram sinistro, como 
(inint) [00:50:45] ((falha no áudio)) 

 

P: Nossa. 

F1: ... em cima. E aí eu falei, “nunca mais”. Entendeu? Então foi outra coisa também que eu não 
faço mais, motoboy eu não faço. Então ou é o cara da bike, que foi o que levou para você. Ou é 
o Jair a maioria das vezes, que ele leva de carro, como se fosse um passageiro do lado dele, ele 
leva o produto, entendeu?  

 

P: Entendi. 

F1: Quando ele não pode ou quando a pessoa não quer, porque claro, tem que pagar um pouco 
a mais e nem todo mundo quer e fala, “ah, mas com isso aí eu comprava mais uma caixa”, “não, 
realmente. Então pode vir aqui retirar”. Aí a pessoa vem, combina um horário comigo. E ela 
passa aqui em casa e eu desço com a sacolinha. Entendeu? Mas cada vez mais as pessoas têm 
pedido para entregar, mesmo que seja 10, 15 reais a mais, porque hoje em dia ninguém tem 
tempo, então acaba que o Jair leva tudo para mim. ((riso)) 

 

P: O Jair então é um parceiro seu? Ele não é exclusivo seu, não é? Mas você programa com ele as 
entregas? 

F1: Sim. Hoje mesmo antes de eu falar com você, ele passou aqui 7 horas, levou já umas sacolas. 
Eu pago, faço as transferência, depende da quantidade que é. Quando ele não pode, em último 
caso, vamos supor, você me pediu um negócio, o cara da bicicleta não pode, o Jair não pode? 
Eu entro no Cabify, levo e volto. Mas assim, é o extremo do extremo, para a pessoa não ficar 
sem ser atendida. Porque não dá, eu estou na produção, não é? Não tem como. Então assim, é 
muito ((enfatizou)) de vez enquanto que acontece.  

 

P: Tá. E Paty, agora só para encerrar, me fala assim, resumidamente o que é que é a Petit, o que 
é que ela se propõe em entregar. E assim, o que é que você acha que diferencia os produtos da 
Petit em relação aos seus outros concorrentes?  

F1: Nossa, vou pegar um lenço agora. 

((risos)) 

F1: Vou chorar. Ai, meu Deus. Bom, a Petit Formiga é a minha vida, ((acha graça)) parece meio 
clichê, mas assim, não tem um minuto da minha vida, nem quando eu estou dormindo ((acha 
graça)) que eu não estou pensando nisso.  
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P: Aham. 

F1: É muito louco, porque assim, é o que eu te falo, eu ainda não ganho o que eu queria, não é? 
Mas realmente, eu depois de tantos anos – porque eu já tenho 37 anos – depois de arquitetura, 
depois de tantas coisas que eu fiz, eu percebi isso. Então, realmente eu acho que quando você é 
empreendedor, se você não for completamente apaixonado pelo que você faz, esquece, você não 
vai passar do primeiro ano. Você vai desistir. Então isso já é um começo, você descobrir que 
você ama aquilo, para você ir até o fim. Bom, o que é que eu imagino? Eu imagino que vá 
crescer muito, eu acho que já cresceu, mas vai crescer muito. Eu acredito mesmo nisso, tá? O 
que mais que você perguntou? ((acha graça)) eu sou louca.  

 

P: Não, o que é que você assim, você fala, “a Petit ela oferece isso aqui para os clientes, e isso que 
me diferencia dos concorrentes”. 

F1: Então, eu tenho certeza que o que me diferencia, é a forma com que eu atendo e falo com as 
pessoas, não é? Exatamente, porque a raiz de tudo isso é o amor pelo que eu faço. E é o que eu 
te falei agora a pouco, se não for verdadeiro, eu não vou vender, eu não vou fazer. Se eu achar 
ruim, se eu achar mais ou menos, esquece. Eu não entrego, entendeu? Eu nem faço. Então assim, 
eu acho que é a base de tudo, é você amar e acreditar no que você faz. Tem que ser verdadeiro. 
Então eu acho que essa é a diferença, porque eu dou o melhor atendimento, eu vendo um doce 
que é bonito, que é gostoso. Eu entrego o meu melhor, entendeu? Em todos os campos.  

 

P: Está ótimo, Paty. Eu acho que finalmente conseguimos. 

((risos)) 

P: Vou encerrar o áudio aqui.  

 ((fim da transcrição)) [00:54:50]  

 

 

 


