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RESUMO 

 

A Indústria 4.0 é um conceito da última década que reflete a combinação de várias tendências em 

países que lideram a fronteira tecnológica, como os Sistemas Cyber-físicos e a Inteligência 

Artificial. tecnologias emergentes podem gerar valor para as atividades industriais e criar um 

cenário industrial, fortalecido pela Internet das coisas (IoT). Apesar de várias iniciativas o 

desenvolvimento da Indústria 4.0 ainda é incipiente, requer um conjunto de tecnologias e serviços  

que suportam a criação de sistemas inteligentes e Cyber Physical Systems.    A partir de um estudo 

qualitativo e exploratório das estratégias baseadas no valor (value-based strategies), desenvolvidas 

pelos smart service providers, esta tese teve como objetivo compreender o uso de tecnologias 

capacitadoras da Indústria 4.0 e seus reflexos do ponto de vista das estratégias de criação, 

configuração e apropriação do valor que definem os modelos de negócio de empresas prestadoras 

de serviços inteligentes. Neste sentido, num primeiro momento, buscou-se identificar a criação do 

valor a partir do grau de digitalização e da customização dos serviços prestados, tendo como 

referência as tecnologias e atividades que suportam a criação de sistemas inteligentes e Cyber 

Physical Systems. Num segundo momento, buscou-se identificar a configuração do valor na 

Indústria 4.0 a partir das atividades da cadeia de valor dos serviços a ela relacionados,  processos 

internos e relação com fornecedores e clientes. E, finalmente, buscou-se identificar a apropriação 

do valor na indústria 4.0, a partir das estratégias competitivas e de inovação, desenvolvidas pelos 

smart service providers. Por fim, esta tese identificou, por meio da técnica de análise de conteúdo, 

a estrutura de criação, configuração e apropriação do valor decorrente das atividades dos smart-

services providers na Indústria 4.0 e o respectivo processo de servitização, propondo um 

framework para a sua melhor compreensão e respondendo à questão sobre como os smart service 

providers estão estruturando seus modelos de negócio, de modo a criar valor para a Indústria 4.0, 

no Brasil. 

 

Palavras-chave: arquitetura do valor. Indústria 4.0. servitização. criação de valor. configuração de 

valor. apropriação de valor.  



 
 

ABSTRACT 

 

Industry 4.0 is a concept from the last decade that reflects the combination of several trends in 

countries that lead the technological frontier, such as Cyber-Physical Systems and Artificial 

Intelligence. Emerging technologies can generate value for industrial activities and create an 

industrial landscape, strengthened by the Internet of Things (IoT). Despite several initiatives, the 

development of Industry 4.0 is still incipient, it requires a set of technologies and services that 

support the creation of intelligent systems and Cyber Physical Systems. From a qualitative and 

exploratory study of value-based strategies, developed by smart service providers, this thesis 

aimed to understand the use of enabling technologies in Industry 4.0 and its reflexes from the point 

of view of creation, configuration and appropriation of the value that define the business models 

of companies providing intelligent services. In this sense, at first, it sought to identify the creation 

of value based on the degree of digitization and customization of the services provided, having as 

a reference the technologies and activities that support the creation of intelligent systems and 

Cyber Physical Systems. In a second moment, we sought to identify the configuration of value in 

Industry 4.0 from the activities of the value chain of services related to it, internal processes and 

relationship with suppliers and customers. And, finally, we sought to identify the appropriation of 

value in industry 4.0, based on competitive and innovation strategies developed by smart service 

providers. Finally, this thesis identified, through the content analysis technique, the structure of 

creation, configuration and appropriation of the value resulting from the activities of smart-service 

providers in Industry 4.0 and the respective servitization process, proposing a framework for its 

better understanding and answering the question about how smart service providers are structuring 

their business models in order to create value for Industry 4.0 in Brazil. 

 

Keywords: value architecture. industry 4.0. servitization. value creation. value configuration. value 

appropriation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Indústria 4.0 é um conceito da última década que reflete a combinação de várias 

tendências em países que lideram a fronteira tecnológica, envolvendo diversos temas, que vão 

desde ferramentas tecnológicas a diferentes atividades (LASI et al., 2014). 

Também conhecida como high value-added services and products (WANG et al., 2020; 

VERDEJO, 2016), ou como high value-added manufacturing processes (LEE; ZHANG; NG, 

2017), a Indústria 4.0 agrega um conjunto de novas tecnologias, baseadas em sistemas cyber-

físicos e inteligentes (ZHONG et al., 2017; WANG et al., 2016; LEE; KAO; YANG, 2014).  

Tais tecnologias, aliadas à big data (LEE; KAO; YANG, 2014), e à Internet das Coisas- 

IoT (XU, 2018; ZHONG, 2017), proporcionam a criação de valor para as atividades industriais 

(FRANK et al., 2019), sobretudo a partir da maior produtividade, rapidez e eficiência na tomada 

de decisões. 

De acordo com estudo da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),  a 

estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil, a partir da migração da indústria para 

o conceito 4.0, será de, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano. O Grupo de Trabalho sobre Indústria 4.0 

(GTI 4.0) possui mais de 50 instituições representativas (governo, empresas, sociedade civil 

organizada etc.), por onde ocorreram diversas contribuições e debates sobre diferentes 

perspectivas e ações para a Indústria 4.0 no Brasil, onde os impactos sobre a produtividade, a 

redução de custos, o controle sobre o processo produtivo, a customização da produção, dentre 

outros, apontam para uma transformação profunda nas plantas fabris, envolvendo ganhos de 

eficiência, redução nos custos de manutenção de máquinas e consumo de energia. 

Assim, temas prioritários como aumento da competitividade das empresas brasileiras, 

mudanças na estrutura das cadeias produtivas, um novo mercado de trabalho, fábricas do futuro, 

massificação do uso de tecnologias digitais, startups, testbeds, dentre outros, foram amplamente 

debatidos pelo Ministério da Indústria e Comércio, haja vista as necessidades da ampliação da 

agenda brasileira para a Indústria 4.0 (BRASIL MDIC, 2017). 

Em sua essência, estas novas tecnologias trazem inúmeras oportunidades para agregar valor 

aos produtos e aumentar a produtividade do processo, mas podem desperdiçar investimentos 

significativos com poucos resultados, sem o foco adequado. 
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A despeito da relevância da indústria 4.0, o conceito ainda se apresenta confuso na 

literatura, enquanto alguns enfatizam as ferramentas de tecnologia (DIN, 2016; LASI, 2014), 

outros abordam aspectos de suas aplicações (ZAMBETTI, 2020). A visão defendida nesta tese é 

que essas duas visões se complementam na compreensão do resultado comum maior, que é a 

criação de valor. 

Na verdade, as dificuldades conceituais revelam a natureza disruptiva dessas tecnologias, 

e, portanto, a ainda tênue delimitação de escopo da arquitetura da indústria. Conforme definido 

por Jacobides, Knudsen e Augier (2006), a arquitetura da indústria é um template que circunscreve 

a divisão do trabalho entre um conjunto de firmas co-especializadas. 

O nascimento de uma nova indústria é marcado por uma gama de arquiteturas possíveis. A 

partir do balanceamento de vantagens advindas da divisão do trabalho com os custos de transação 

relativos à certificação da qualidade do produto ou serviço final, a arquitetura da indústria se torna 

estável, criando, efetivamente, os contornos de uma indústria (JACOBIDES; KNUDSEN; 

AUGIER, 2006).  

Diferentemente da díade inovador-fornecedores de ativos complementares, proposta por 

Teece (1986) para analisar os ganhos com a inovação, a firma, nos estágios iniciais de conformação 

de uma indústria, pode influenciar a arquitetura do valor na indústria e, por consequência, criar 

uma vantagem em termos de posicionamento na cadeia produtiva (JACOBIDES; KNUDSEN; 

AUGIER, 2006). 

Em suas várias definições, no desenvolvimento da Indústria 4.0, existem duas razões pelas 

quais este conceito é atraente para os sistemas econômicos modernos: sua capacidade de inovação 

e sua capacidade de resolver os problemas globais da humanidade moderna (LOBOVA et al., 

2019), cujas peculiaridades, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, são analisadas por 

Bogoviz (2019). 

Dada essa natureza disruptiva das tecnologias na Indústria 4.0, o posicionamento na 

arquitetura da indústria é um grande desafio, principalmente para países em desenvolvimento, 

como é o caso de África do Sul, China, Índia e Brasil, tendo em vista que exige um alto nível de 

digitalização da sociedade e financiamento à pesquisa científica. 

Conforme estudo realizado por Bogoviz (2019), o grau de digitalização e o volume de 

financiamento à pesquisa científica é relativamente elevado no Brasil, comparado aos demais 

países emergentes, perdendo apenas para a China.  
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Esses dados são corroborados por pesquisa realizada pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), na qual se identifica que 48% das empresas brasileiras usam pelo menos uma 

tecnologia digital em suas atividades, e mais de 50% das empresas brasileiras têm interesse no uso 

das vantagens da Indústria 4.0 para modernização e apoio à competitividade global de seus 

negócios (BRASIL CNI, 2019). 

Em contrapartida, levantamento realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL, 2018 a-b) 

aponta, em seu relatório final, que  a grande maioria das empresas brasileiras, especialmente as 

MPEs, ainda está distante dos padrões avançados de digitalização da gestão e da 

manufatura/serviços. As empresas que precisam (e podem) encurtar as distâncias da fronteira de 

eficiência produtiva representam a vasta maioria da indústria brasileira. 

Um aspecto a destacar é o de que as políticas públicas vigentes para o setor de TIC ainda 

estão, em larga medida, voltadas para a substituição das importações e devem, portanto, ser 

atualizadas para favorecer mais a inovação, promover intensa cooperação (inclusive internacional) 

nos ecossistemas de inovação (tecnologias digitais embarcadas, novos materiais e servitização) e 

acelerar a difusão das novas tecnologias disruptivas. 

No caso específico do Brasil, foi instituído, no âmbito do Ministério de Desenvolvimento 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil – MDIC, o GTI 4.0, com o objetivo de 

elaborar uma proposta de agenda nacional para o tema, onde se destacam as atividades da Câmara 

Brasileira da Indústria - CBI 4.0 e seu Plano para 2019 – 2022 (BRASIL CBI, 2019). 

Com trabalhos iniciados anteriormente, a CBI foi formalizada em 3 de abril de 2019, em 

cerimônia com a presença de dirigentes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações – MCTIC, Ministério da Economia - ME, Associação Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial - ABDI, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Financiadora de 

Estudos e Projetos - Finep, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial – EMPRAPII, além de convidados dos setores público, empresarial e acadêmico. 

O produto mais relevante deste grupo é o Projeto de Mobilização Empresarial pela 

Inovação: “Indústria 2027”, cuja síntese dos resultados: “Construindo o Futuro da Indústria 

Brasileira”, teve sua origem na iniciativa anterior da Confederação Nacional da Indústria (IEL, 

2018 a-b). 
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A pesquisa de campo amostral realizada pelo Projeto I-2027 constatou que 36,8% das 

empresas se encontravam em estágio atrasado de automação (aplicação pontual de tecnologias 

digitais defasadas a poucos equipamentos) e que 38,8% tinham sistemas digitais instalados apenas 

para algumas funções (algumas linhas monitoradas por PCPs, módulos de gestão e controle não 

integrados), ou seja, 75,6% da nossa indústria estava muito distante do paradigma 4.0 e sequer 

havia dominado completamente o estágio da lean production. 

Esses dados são corroborados em estudo realizado por Bogoviz et al (2019). Em 

levantamento realizado sobre os indicadores-chave do desenvolvimento da Indústria 4.0 nas 

regiões dos BRICs, os autores identificaram que que há uma  distância significativa entre o que se 

imagina da tecnologia embarcada na Indústria 4.0, ou seja, o que se divulga e aparece nos meios 

de comunicação, e a realidade, inclusive nos documentos normativos e legais oficiais relacionados 

às questões de formação da Indústria 4.0, o que mostra que nestes países o processo ainda não foi 

iniciado e provavelmente será iniciado em um futuro próximo  (BOGOVIZ et al, 2019 p. 159).  

Em um ambiente de negócios extremamente competitivo, as empresas enfrentam desafios 

ao lidar com as novas tecnologias, exigindo o apoio de serviços de suporte, com alto grau de 

digitalização, denominados de smart services (FRANK et al, 2019). Esses serviços agregam valor à 

Indústria 4.0 na medida em que interfaces geram novos produtos, pois se referrem a uma série de dimensões 

de valor que surgem neste contexto da indústria 4.0 (FRANK et al, 2019). 

Culot (2020) aponta para a importância de se analisar os serviços de suporte ao surgimento 

da Indústria 4.0, considerando duas dimensões: a de conectividade da rede, (variando de limitada 

- Firma / departamento - à estendida) e a de elementos tecnológicos (variando da predominância 

de hardware à predominância de software). O Serviço assim oferecido varia de acordo com o nível 

de digitalização, podendo ser orientado para o processo (serviços integrados à fábrica), para 

processo e cliente (serviços digitais, representando uma substituição de serviços) ou com baixo 

valor agregado (serviços manuais, representando a adaptação de serviços). 

O papel dos smart services providers no suporte à Indústria 4.0 é abordado por vários 

autores que tratam do tema da servitização, sobretudo do ponto de vista de Product-Service-System 

(BAINES, 2007; TUKKER, 2006; MORELLI, 2003). Conforme relatório do IEL sobre as 

tendências da Indústria 4.0, a expansão de arquiteturas abertas (open source) é uma tendência forte, 

assim como modelos de negócio do tipo product-as-a-service e product sharing. Tal análise, deixa 

claro que a servitização, isto é, a oferta de soluções e serviços de acordo com as especificidades 
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dos clientes, passa a ser a direção da orientação dos modelos de negócios de empresas 

anteriormente conhecidas como “empresas de software” (IEL, 2018a). 

O relatório “Indústria 2027” destaca que, em segmentos como Aeroespacial e Defesa, e 

exploração e produção de petróleo e gás, há forte tendência à servitização: os usuários de tais 

equipamentos demandam que seus fornecedores entreguem bens e, crescentemente, serviços de 

todas as naturezas – da tradicional manutenção à operação de equipamentos. 

No caso do ecossistema produtivo e inovativo, segundo o mesmo relatório, também as 

parapetrolíferas tem buscado desenvolver capacitação em servitização, da manutenção à operação 

de equipamentos, o que pode, inclusive, implicar a propriedade compartilhada de processos. 

No segmento Aeroespacial e Defesa, citando a EMBRAER, o relatório do IEL destaca que, 

para perseguir a servitização, a empresa está introduzindo inteligência artificial e big data nos 

processos de manutenção de aeronaves e machine learning para automatizar a classificação dos 

eventos ocorridos na frota. 

No caso da tendência à servitização, a integração e a interação entre clusters têm 

multiplicado o aparecimento de inovações na esfera dos processos de produção e gestão, induzindo 

mudanças com potencial disruptivo em modelos de negócio e nos padrões de concorrência (IEL, 

2018).  

Nas projeções das transformações nos modelos de negócios e nas estratégias competitivas 

das empresas, o relatório do IEL (2018) deixa claro que o processo de servitização e o crescimento 

de produtos associados a serviços apontam para a necessidade de aproximação entre produtores e 

clientes, para que os primeiros possam atender efetivamente às peculiaridades da inovação em 

serviços. 

De acordo com Gambardella et al (2008), há dois espaços de inovação em modelos de 

negócio, porém entrelaçados: (i) níveis de digitalização e (ii) tipos de servitização, mostrando 

maneiras pelas quais uma empresa pode oferecer produtos - solução de serviço, restando melhor 

entender em que medida os SSP estão estruturando seus modelos de negócio de modo a criar valor 

para a Indústria 4.0.  

A estruturação dos  modelos de negócio segue a lógica de criação, configuração e 

apropriação do valor (TEECE, 2010; OSTERWALDER & PIGNEUR, 2010). De acordo com 

Meirelles (2019, p. 792.), a criação do valor consiste no “processo de descoberta e reconhecimento 

das oportunidades, por meio da análise do contexto circundante dos ecossistemas de negócios, 
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junto com seus recursos e capacidades internos, buscando a entrega de valor superior, por meio de 

vantagens para o cliente e as partes interessadas. 

A Configuração do Valor é definida por Meirelles (2019, p, 795) como o “processo de 

implementação de oportunidades por meio da articulação de recursos e atividades interna e 

externamente em busca de um sistema de valores dinâmico e eficiente, de acordo com o caminho 

evolutivo da organização” . 

A apropriação do valor  é definida por Silva e Meirelles (2019, p. 798) como o “processo 

de aprendizagem por meio da avaliação dos efeitos de feedback, ligando os resultados de 

desempenho às escolhas estratégicas, caminhando na linha tênue entre a criação e a configuração 

de valor”  avaliando as estratégias competitivas em termos de concorrentes potenciais e redes de 

usuários (vantagens arquitetônicas de ativos co-especializados e redes de atividades) e a 

necessidade de definição da distribuição de valor entre as partes interessadas. Esta última fase se 

encerra mediante “a avaliação do posicionamento estratégico em novos ciclos de valor, assim 

como a coerência corporativa e o feedback e suporte das partes interessadas (MEIRELLES,2019, 

p 798), onde, mais uma vez, fabricantes e prestadores de serviço exploram em conjunto o 

desenvolvimento de novos produtos e processos.  

 

1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

Considerando, portanto, a servitização como um estágio anterior, rumo à Indústria 4.0, 

onde são definidos os contornos iniciais da arquitetura desta indústria, esta tese de doutorado  foi 

baseada na seguinte questão de pesquisa: Qual a relação do uso de tecnologias capacitadoras da 

Indústria 4.0 no Brasil pelos smart service providers na criação, configuração e apropriação de 

valor? 

O objetivo geral foi compreender o uso das tecnologias capacitadoras a partir da análise 

das estratégias de criação, configuração e apropriação do valor desenvolvidas pelas empresas 

prestadoras de serviços de alto conteúdo tecnológico, relacionados a tecnologias inteligentes. 

Neste sentido, como objetivos específicos, buscou-se, num primeiro momento,  identificar 

a criação do valor a partir do grau de digitalização e customização dos serviços prestados, tendo 

como referência as tecnologias e atividades que suportam a criação de sistemas inteligentes e 

Cyber Physical Systems. Num segundo momento, buscou-se identificar a configuração do valor 
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na Indústria 4.0 a partir das atividades da cadeia de valor dos serviços relacionados à Indústria 4.0,  

processos internos e relação com fornecedores e clientes. E, por fim, buscou-se identificar a 

apropriação do valor na indústria 4.0, a partir das estratégias competitivas e de inovação, 

desenvolvidas pelos smart service providers. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese foi estruturada em seis capítulos, a contar desta introdução, uma revisão da 

literatura, a apresentação da metodologia, a apresentação e análise dos dados, uma discussão dos 

resultados e uma conclusão. Na introdução, além de se contextualizar o cenário analisado, 

apresentou-se a motivação deste trabalho, definindo o problema proposto e os respectivos 

objetivos geral e específicos, a serem atingidos. 

O segundo capítulo, de revisão da literatura foi estruturado em quatro itens. No primeiro 

deles, uma revisão da literatura, foram apresentados os critérios para a seleção dos conteúdos a 

serem pesquisados, levantando os autores dos temas Indústria 4.0, Servitização e Arquitetura do 

Valor, na base de dados do Web of Science. 

O segundo item desta revisão da literatura abordou o conceito de Indústria 4.0, em dois 

tópicos: tecnologia, presente em Frank, Dalenogare e Ayala (2019) e no Reference Architecture 

Model Industry (RAMI 4.0); e Valor, destacando como ele se relaciona com a Indústria 4.0 e qual 

importância possui, diante dos paradigmas das tecnologias disruptivas, fundamentadas na 

Inteligência Artificial. 

 O terceiro item abordado foi  composto pelos aspectos relevantes sobre os estágios da 

Indústria 4.0 e o fenômeno da servitização, e de como esta relação gerou uma nova realidade no 

cenário da manufatura. 

 O quarto item apresentou um modelo conceitual, decorrente da abordagem da Arquitetura 

do Valor, feita sob a perspectiva da servitização, na Indústria 4.0. Foram discutidos aspectos 

teóricos e empíricos do modelo de Frank et al.,(2019) e Martin, Schroeder e Bigdeli (2019) e foi 

proposto um framework, inserindo a ótica do Ciclo do Valor (MEIRELLES, 2019). 

 Em seguida, no terceiro capítulo, foi apresentada a metodologia adotada nesta pesquisa, 

cabendo ao quarto capítulo fazer a apresentação dos dados, conforme a pesquisa de campo e a 
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respectiva análise. Foram feitas as devidas discussões no capítulo cinco e, por fim, apresentadas 

as conclusões, no capítulo seis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo, em sua primeira parte, descreveu o protocolo utilizado para a realização da 

Revisão da Literatura e, nas partes seguintes, mediante as percepções tidas com esta revisão, 

apresentou o cenário da Indústria 4.0. 

Na sequência, avançou-se no entendimento do construto servitização e, mediante a 

abordagem da arquitetura do valor, aprofundou-se o estudo dos construtos restantes, que 

constituem o tripé do ciclo do valor: criação, configuração e apropriação. 

Em seguida, compilando as contribuições da revisão da literatura, objetivou-se identificar 

a arquitetura de valor que se configura em um framework, apresentando a apropriação de valor na 

indústria 4.0, com base nas estratégias competitivas e inovadoras desenvolvidas pelos prestadores 

de serviços inteligentes. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Buscando conferir robustez teórica a esta pesquisa, realizou-se uma revisão da literatura 

do construto servitização e dos construtos que constituem o tripé da arquitetura de valor: criação, 

configuração e apropriação do valor, uma vez que a intenção foi identificar estas dimensões na 

conformação de uma arquitetura de valor na Indústria 4.0. 

Os conceitos-chave, utilizados na busca, foram definidos mediante a abordagem de 

Meirelles (2019), que apresenta uma visão dinâmica do valor, em consonância com o artigo 

seminal de Jacobides, Knudsen e Augier (2006), que destaca a importância do que ele chama de 

“Industry Architecture”, estendendo o artigo de Teece (1986) e, por fim, considerando a 

abordagem de servitização (FRANK et al., 2019). Mediante a busca inicial na Web of Science, 

vimos que os artigos referentes às dimensões que constituem o tripé da Arquitetura de valor: value 

creation , configuration e appropriation, estão distribuídos em toda base de dados, conforme o 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Artigos sobre criação, configuração e apropriação de valor na Web of    Science 

  TOTAL DE ARTIGOS NA WEB OF SCIENCE 

CRIAÇÃO DE VALOR 6342 

CONFIGURAÇÃO DE VALOR 34 

APROPRIAÇÃO DE VALOR 

 
204 

Fonte: O autor 

 

Na fase inicial de busca da revisão, feita nos anos de 2020 a 2022, foram adotados critérios 

que permitissem chegar a uma primeira relação bruta dos textos da base de dados do Web of 

Science a serem submetidos, posteriormente, a critérios de seleção e exclusão (Quadro 2). A base 

de dados utilizada para esta pesquisa básica foi a Web of Science e os textos classificados 

(document types) como “Article” (apenas artigos acadêmicos com revisão por pares que se 

encontrem na base definida). 

Os termos para a busca foram: Value creation (criação de valor); value configuration 

(configuração de valor); value appropriation (apropriação do valor); value architecture 

(arquitetura do valor); servitization (servitização) e Industry 4.0/Industrie 4.0 (Indústria 4.0). 

Foram buscados textos em inglês (a maioria) e em português, inicialmente, sem restrição de 

período, que envolviam as áreas: Business, Management, Economics e as ligadas à Indústria e à 

tecnologia. 

Os critérios para a seleção de textos seguiram Fink (2010) e Okoli (2010) e foram 

estabelecidos conforme Quadro 2. Foram selecionados os artigos que estavam registrados no Web 

of Science e foram lidos apenas os títulos e tendo sido excluídos os textos cujos títulos não 

apresentaram alguma conexão com o tema. O mesmo critério foi aplicado aos resumos e, por fim, 

aos textos restantes, estes lidos na íntegra. 
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Quadro 2 - Critérios para a seleção de textos 

CRITÉRIOS DE BUSCA  

Base de dados utilizada Web of Science 

Tipo de pesquisa Básica 

Tipo de texto Textos classificados (document types) como “Article” e apenas artigos acadêmicos 

com revisão por pares que se encontrem na base definida 

 Idioma Textos em inglês e português 

Período de busca Sem restrição de período (todos os anos contemplados na busca) 

Áreas de interesse Business, Management, Economics e as ligadas à Indústria e à tecnologia 

Conceitos de interesse 

utilizados na busca 
Value creation (criação de valor); value configuration (configuração de valor); value 

appropriation (apropriação do valor); value architecture (arquitetura do valor); 

servitization (servitização),  Industry/ Industrie 4.0 (Indústria 4.0) 

Fonte: O autor  

 

Foram lidos os resumos,  foram excluídos os textos cujos resumos não apresentaram 

alguma conexão com o tema; foram lidos os textos completos apenas daqueles que cumpriram os 

critérios supracitados e, por fim, foram incluídos os textos que, mesmo estando fora do contexto 

de Indústria 4.0, servitização ou arquitetura do valor, ajudavam no avanço da discussão de interesse 

desta pesquisa. 

 Após a leitura completa do material, os artigos que não abordaram diretamente a questão 

da servitização ou que não abordaram a questão da arquitetura do valor, no contexto da Indústria 

4.0, ou ainda os que não contribuam para a definição conceitual e para a compreensão do tema 

foram eliminados, assim como os artigos inconclusivos (que não respondem o problema proposto) 

e os artigos que abordavam outras temáticas como foco principal e abordavam a arquitetura do 

valor ou a servitização apenas como aspecto secundário, ou fora do contexto da Indústria 4.0. 

Por fim, como critérios para inclusão de textos de fora da busca na base utilizada tivemos: 

os textos indicados por especialistas; os textos seminais que não eram, necessariamente, “artigos” 

– por exemplo: livros além dos  artigos que foram referenciados em algum dos textos lidos, 

conforme critérios supracitados, e que também atenderam aos critérios de seleção de texto, 

conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 - Critérios para a seleção de textos 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EXCLUSÃO 

Critérios para seleção 

de texto 
i) Foram selecionados (no primeiro filtro) os artigos que apresentavam um número de 

citações, registradas no Web of Science, que os ranqueavam entre os vinte primeiros 

textos mais citados; 
ii) Foram lidos (no segundo filtro) apenas títulos: foram excluídos os textos cujos 

títulos não apresentaram alguma conexão com o tema; 
iii) Foram lidos (no terceiro filtro) os resumos: foram excluídos os textos cujos 

resumos não apresentaram alguma conexão com o tema; 
iv) Foram lidos os textos completos apenas daqueles que cumpriram os critérios 

supracitados; 
v) Foram incluídos os textos que, mesmo estando fora do contexto de Indústria 4.0, 

servitização ou arquitetura do valor, ajudavam no avanço da discussão de interesse 

desta pesquisa. 

Critérios para deletar 

textos após a leitura 

completa 

i) Artigos que não abordem diretamente a questão da servitização ou que não 

abordavam a questão da arquitetura do valor, no contexto da Indústria 4.0, ou ainda 

que não contribuíam para a definição conceitual e para a compreensão do tema; 
ii) Artigos inconclusivos (que não respondem o problema proposto); 
iii) Artigos que abordavam outras temáticas como foco principal e a arquitetura do 

valor ou a servitização apenas como aspecto secundário, ou fora do contexto da 

Indústria 4.0. 

Critérios para inclusão 

de textos de fora da 

busca na base utilizada 

i) Textos indicados por especialistas; 
ii) Textos seminais que não eram, necessariamente, “artigos” – por exemplo: livros; 
iii) Artigos que foram referenciados em algum dos textos lidos conforme critérios 

supracitados e que também atenderam aos critérios de seleção de texto. 

Fonte: O autor 

     

       Também, na base de dados da Web of Science, por premissa desta pesquisa, foram 

levantados, num primeiro corte, os artigos referentes à Industry 4.0/Industrie 4.0, servitization e 

value architecture conforme se distribuem no tempo (Quadro 4) e artigos seminais.: 

Quadro 4 - Distribuição no tempo dos artigos sobre Industry 4.0, Servitization e Value 

Architecture 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

INDUSTRY  

4.0 
0 0 0 0 0 1 1 1 39 112 234 531 899 1492 3310 

SERVITIZA-

TION 
1 0 2 3 4 11 14 15 37 56 78 97 131 157 606 

VALUE  

ARCHITEC-

TURE 

 

 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 9 

Fonte: O autor 
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 Foi possível levantar o número de artigos, por área de conhecimento, sobre Indústria 4.0, 

conforme o Gráfico 1. 

Gráfico 1- Número de artigos sobre Indústria 4.0 na base Web of Science, por área 

 

Fonte: O autor 

Também, foi possível levantar o número de artigos, por área de conhecimento, sobre 

Servitização, conforme o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Número de artigos sobre Servitização na base Web of Science, por área 

 

Fonte: O autor 
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E, neste contexto, foi possível levantar o número de artigos, por área de conhecimento, 

sobre arquitetura do valor, conforme o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Número de artigos sobre Value Architecture na base Web of Science, por área 

 

Fonte: O autor 

 

Foi utilizada a ferramenta VosViewer para analisar os dados coletados por meio da base de 

dados Web of Science. Tal ferramenta é constituída por um software para construção e visualização 

de redes bibliométricas que permite a criação de redes de relações de citação, acoplamento 

bibliográfico, cocitação e coautoria. 

Por conseguinte, foi possível mapear a representatividade de cada publicação, bem como 

as inter-relações de citação e cocitação entre os autores, apresentando seis Clusters (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - VosViewer - Servitization – References 

 

Fonte: O autor 

Na mesma intenção de melhor compreender a situação das publicações sobre servitização, 

também foi aplicada à base de artigos do Web of Science, a Overlay Visualization do software 

VosViewer possibilitando mapear a existência de sete Clusters (Gráfico 5). 

Gráfico 5 - VosViewer - Servitization – Overlay Visualization 

 

Fonte: O autor 
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Por fim, como foi do escopo desta pesquisa, seguindo o protocolo para a seleção de artigos 

a serem lidos, nas etapas da revisão da literatura, foram levantados os  resultados da busca no web 

of Science, nas áreas de conhecimento do interesse da Indústria 4.0 (Quadro 4) e, num primeiro 

filtro, foram retirados os títulos que não apresentavam alguma conexão com o tema (restando um 

total de 56 publicações), num segundo filtro, foram retirados os resumos que não apresentavam 

conexão com o tema (restando um total de 35 publicações) e, por fim, foram incluídos 28 textos 

que ajudaram no avanço da discussão de interesse desta pesquisa (restando um total de 63 

publicações), conforme os Quadros 5, 6, 7 e 8, que se seguem. 

 

Quadro 5 - Etapas da Revisão da Literatura 

  
INDÚSTRIA 4.0 SERVITIZAÇÃO ARQUITETURA DO VALOR TOTAL 

Resultado da busca (Web of Sci-

ence) 
3310 606 

9 
3925 

Filtro 1: (-) títulos não apresentam 

alguma conexão com o tema 
36 16 4 56 

Filtro 2: (-) resumos não apresen-

tam alguma conexão com o tema 
15 16 4 35 

(+) Foram incluídos os textos que 

ajudam no avanço da discussão de 

interesse desta pesquisa. 

10 0 18 28 

TOTAL DAS PUBLICAÇÕES 25 16 22 63 

Fonte: O autor 

Em função deste trabalho inicial, foram selecionados para a fase inicial desta pesquisa, 

conforme a revisão da literatura, os autores dos Quadros 6, 7 e 8, nos respectivos tópicos: Indústria 

4.0, Servitização e Arquitetura do Valor: 

Cabe relembrar que, conforme os critérios apresentados para inclusão de textos de fora da 

busca na base utilizada, autores que foram referenciados pela literatura inicial, foram, 

oportunamente, incorporados ao trabalho. Da mesma forma como autores, cujos conceitos 

navegam por mais de um construto, foram, eventualmente, usados em mais de um contexto da 

pesquisa, onde os autores que se referem à Indústria 4.0 e se destacam, nesta revisão da literatura, 

estão em ordem cronológica, conforme Quadro 6: 
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Quadro 6 - Autores da revisão da literatura que se referem à Indústria 4.0 

AUTORES TÍTULOS 

Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence 

Dosi (1982) 
Technological paradigms and technological trajectories: a suggested 

interpretation of the determinants and directions of technical change 

McCarthy (1989) Artificial intelligence, logic and formalizing common sense 

Gambardela et al. (2008) Profiting from enabling technologies? 

Russel, Norvig (2013) Inteligência Artificial 

Lasi et al. (2014)) Industry 4.0 

Weyer et al. (2015) 
Towards industry 4.0 - Standardization as the crucial challenge for 

highly modular, multi-vendor production systems 

Stock e Seliger (2016) Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0. 

Verdejo, Suraibali (2016) 
XaaS Multi-Cloud marketplace Architecture enacting the Industry 4.0 

concepts 

Wang et al. (2016) Implementing Smart Factory of Industrie 4.0 

Lee et al. (2017) 
Development of an industrial Internet of thing suite for smart factory 

towards re-industrialization 

Zhong et al. (2017) Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review 

Dalenogare et al. (2018) 
The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial 

performance 

Xu; Xu; Li. (2018) Industry 4.0: State of the art and future trends 

Bogoviz et al. (2019) 
Comparative Analysis of Formation of Industry 4.0 in Developed and 

Developing Countries 

Fraile et al. (2019) Reference Models for Digital Manufacturing Platforms 

Frank, Dalenogare, Ayala. 

(2019) 

Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing 

companies 

Lobova et al. (2019) Successful experience of formation of industry 4.0 in various countries 

Popkova, E. G. (2019) 
reconditions of formation and development of industry 4.0 in the 

conditions of knowledge economy 

Culot et al. (2020) Behind the definition of Industry 4.0: Analysis and open questions. 

Patnaik (2020) 
New Paradigm of Industry 4.0: Internet of Things, Big Data & Cyber 

Physical Systems 

Zambetti et al. (2020) 
Enabling servitization by retrofitting legacy equipment for Industry 4.0 

applications: benefits and barriers for OEMs 

Wang et al. (2020) 
An active preventive maintenance approach of complex equipment based 

on a novel product-service system operation mode 

Misra, Roy, Mukherjee 

(2021) 
Introduction to Industrial internet of Things and Industry 4.0 

Bali et al (2022) Cyber-physical, IoT, and autonomous systems in industry 4.0 

Fonte: O autor 
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Os autores que se referiam à servitização se destacaram, nesta revisão da literatura, em 

ordem cronológica no Quadro 7: 

Quadro 7 - Autores da revisão da literatura que se referem à Servitização 

AUTORES TÍTULOS 

Vandermerwe e Rada 

(1988) 
Servitization of business: Adding value by adding services 

Morelli, N. (2003) 
Product-service systems, a perspective shift for designers: A case study 

- The design of a telecentre 

Tukkner (2004) 
Eight types of product–service system: eight ways to 

sustainability? Business Strategy and the Environment 

Allmendingler, Lombreglia 

(2005) 
Four strategies for the age of smart services 

Tukker e Tischner (2006) 
Product-services as a research field: past, present and future. 

Reflections from a decade of research 

Baines et al. (2007) State-of-the-art in product-service systems 

Neely, A. (2008) 
Exploring the financial consequences of the servitization of 

manufacturing. 

Baines et al. (2009a) 
The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection 

on future challenges 

Baines e Lightfoot (2009) The practical challenges of servitized manufacture 

Baines et al. (2009b) Towards an operations strategy for product 

Meier, Volker, Funke 

(2011) 

Industrial Product-Service Systems (IPS2): Paradigm shift by mutually 

determined products and services 

Ng et al. (2012) 
Transitioning from a goods-dominant to a service-dominant logic: 

Visualising the value proposition of Rolls-Royce. 

Barnett et al. (2013) 
Servitization: Is a Paradigm Shift in the Business Model and Service 

Enterprise Required? 

Lightfoot, Baynes, Smart 

(2013) 

The servitization of manufacturing: investigating contributions to 

knowledge production 

Visnjic, Van Looy (2013) 
Servitization: Disentangling the impact of service business model 

innovation on manufacturing firm performance. 

Lay, G. (2014) Servitization in Industry  

Lee, Kao, Yang. (2014) 
Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data 

environment 

Eloranta e Turunen (2015) 
Seeking competitive advantage with service infusion: A systematic 

literature review 

Rapaccini, M. (2015) 
Pricing strategies of service offerings in manufacturing companies: A 

literature review and empirical investigation 

Kowalkowski et al. (2017) Servitization and deservitization: Overview, concepts, and definitions 

Annarelli, Battistella, 

Nonino (2019) 

The Road to Servitization: How Product Service Systems Can Disrupt 

Companies’ Business Models 

Frank et al. (2019) 
Servitization and Industry 4.0 convergence in the digital transformation 

of product firms: A business model innovation perspective 

Fonte: O autor 
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Os autores que se referiam à Arquitetura do Valor se destacaram, nesta revisão da literatura, 

conforme a ordem cronológica no Quadro 8: 

Quadro 8 - Autores da revisão da literatura que se referem à Arquitetura do Valor 

AUTORES TÍTULOS 

Teece (1986) 
Profiting from technological innovation: Implications for 

integration, collaboration, licensing and public policy 

Brandenburguer (1996) Value‐based business strategy 

Bowman, Ambrosini (2000) 
Value creation versus value capture: towards a coherent definition 

of value in strategy 

Williamson (2002) 
The theory of the firm as governance structure: from choice to 

contract. Journal of economic perspectives 

Jacobides, Knudsen e Augier 

(2006) 

Benefiting from innovation: Value creation, value appropriation and 

the role of industry architectures 

Jacobides e Winter (2007) Entrepreneurship and Firm Boundaries: The Theory of a Firm 

Vargo, Maglio e Akaka (2008) 
On value and value co-creation: A service systems and service logic 

perspective 

Osterwalder, Pigneur. (2010) Business Model Generation: book review 

Teece (2010) Business models, business strategy and innovation 

Storbacka et al, (2013) Solution business models: Transformation along four continua 

Alexander (2015) 
Value creation and the Internet of things: how the behavior economy 

will shape the 4th industrial revolution 

Kohtamaki e Partanen (2016) 

Co-creating value from knowledge-intensive business services in 

manufacturing firms: The moderating role of relationship learning 

in supplier-customer interactions 

Kortmann, Piller (2016) 
Open business models and closed-loop value chains: Redefining the 

firm-consumer relationship 

Biloshapka e Osievsky (2018) 
Value creation mechanisms of business models: Proposition, 

targeting, appropriation, and delivery 

Martin, Schroeder, Bigdeli 

(2019) 
The value architecture of servitization: Expanding the research 

scope. 

Meirelles (2019) 
Business Model and Strategy: In Search of Dialog through Value 

Perspective 

Fonte: O autor 
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Cabe destacar que o conteúdo foi classificado tendo em vista o tema dominante abordado por 

cada autor, em cada artigo, considerando do fato de haver uma sobreposição de temas, no caso de 

alguns autores, enquanto outros trazem uma visão mais focada em aspecto específico da teoria, 

como foi analisado no decorrer do texto.  

As referências nesta tese foram então estruturadas em torno destas 63 publicações, das quais 

25 são referentes à Indústria 4.0 (Quadro 6), 22 publicações são referentes à Servitização (Quadro 

7) e 16 publicações são referentes à Arquitetura do Valor, mormente à criação, configuração e 

apropriação do valor, envolvendo, também, o conteúdo de modelo de negócios (Quadro 8). A estas 

publicações foram acrescentados os documentos, agendas e normas, no âmbito nacional e 

internacional e, finalmente, as publicações ligadas aos procedimentos metodológicos da pesquisa. 

 Quanto às publicações constituídas por documentos, agendas e normas e buscam 

sistematizar o contorno da Indústria 4.0, no Brasil, representando um esforço do Estado, Órgãos 

de Governo e entidades privadas, na busca de estabelecer políticas de desenvolvimento e de 

pesquisa, promovendo a normatização do ecossistema tecnológico e da inovação, temos: IEL 

2018a - Disruptive Technologies and Industry: Current Situation and Prospective Evaluation;  IEL 

2018b - Disruptive Technologies and Industry: Challenges and Recommendations; BRASIL CBI 

- Plano de Ação da Câmara Brasileira da Indústria 4.0 do Brasil: 2019-2022; BRASIL CNI - 

Desenvolvendo capacidades empresariais para enfrentar inovações disruptivas: uma visão a partir 

do Estudo Indústria 2027 e BRASIL MDIC – Agenda brasileira para a Indústria 4.0. 

No âmbito internacional, foram consideradas as publicações internacionais que possuem o 

objetivo de normatizar e estabelecer parâmetros internacionais para a tecnologia, serviços e 

produtos da Indústria 4.0 no mundo: DIN SPEC 91345 (2016) - Reference Architecture Model 

Industrie 4.0 (RAMI4.0); DIN SPEC 16593-1 (2018) - Reference Model for Industrie 4.0: Service 

Architectures e Schuh (2020) - Industrie 4.0 Maturity Index. 

 Por fim, as referências também incorporaram publicações ligadas aos procedimentos 

metodológicos da pesquisa: Flores (1994); Godoy (1995); Vales (1997); Silverman (2000); Hair 

et al., (2003); Cooper e Schindler (2003); Gephart (2004); Santos (2004); Godoy (2006); Creswel, 

(2010); Fink (2010) e Okoli, Schabram (2010) e Bardin (2011). 
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2.2 INDÚSTRIA 4.0 

 

O termo Indústria 4.0 originou-se de um projeto estratégico de alta tecnologia do governo 

alemão, promovendo a informatização da manufatura. As principais ideias da Indústria 4.0 foram 

publicadas pela primeira vez em 2011 e construíram a base para o manifesto da Indústria 4.0, 

publicado em 2013, pela Academia Nacional Alemã de Ciência e Engenharia (STOCK; SELIGER, 

2016). 

O termo foi oficializado no Hannover Messe, em outubro de 2012, pelo Grupo de Trabalho 

da Indústria 4.0, presidido por Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH, empresa conhecida apenas 

por Bosch) e Henning Kagermann (Academia Alemã de Ciências e Engenharia), que apresentaram 

recomendações para a implementação da Indústria 4.0 no Governo Federal Alemão. 

Decisivo para a rápida disseminação do conceito, foi esta recomendação de implementação 

ao governo alemão, que carregava o termo “Indústria 4.0” em seu título e foi escolhido de bom 

grado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa, tornando-se um epônimo para um projeto 

futuro, no contexto da alta estratégia de tecnologia 2020 (LASI et al., 2014). Então, em abril de 

2013, novamente na Feira de Hannover, foi apresentado o relatório final do Industry Working 

Group 4.0. 

Segundo Lasi et al. (2014, p. 239), “A Indústria faz parte de uma economia que produz 

bens materiais altamente mecanizados e automatizados”. Durante a Primeira Revolução Industrial, 

as instalações de produção mecânica foram desenvolvidas com a ajuda de fontes de água e vapor. 

Durante a Segunda Revolução Industrial, a produção em massa foi realizada com a ajuda de 

energia elétrica e, durante a Terceira Revolução Industrial, as tecnologias eletrônicas e de 

informação introduziram a automação da produção (XU; XU; LI., 2018). 

Nesta última década, muito foi escrito sobre o tema. Na base de dados Web of Science 

foram levantados conceitos sobre os elementos que fundamentam a Indústria 4.0, referentes aos 

artigos de Lasi (2014) e Lee, Kao e Yang (2014), no Quadro 9.
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Quadro 9 - Visão Conceitual: Atividades / Tecnologias da Indústria 4.0 

ATIVIDADES / TECNOLOGIAS         DEFINIÇÕES 

Fábrica inteligente  

A fabricação será totalmente equipada com sensores, atores e sistemas autônomos. Usando “tecnologia inteligente” relacionada a 
modelos holisticamente digitalizados de produtos e fábricas (fábrica digital) e uma aplicação de várias tecnologias de computação 

ubíqua. 

Fábricas se concentram principalmente na otimização e inteligência centradas no controle. 

Sistema Cyber-físico 

O nível físico e o digital se fundem. Se isso abrange o nível de produção, bem como o dos produtos, surgem sistemas cuja representação 

física e digital não pode mais ser diferenciada de forma razoável. 

As inovações de serviço e manufatura baseadas no Sistema Cibernético-Físico são duas tendências e desafios inevitáveis para as 
indústrias de manufatura. 

Auto-organização 

Os sistemas de manufatura existentes estão se tornando cada vez mais descentralizados. Isso vem junto com uma decomposição da 

hierarquia de produção clássica e uma mudança em direção à auto-organização descentralizada. 

Baines et al.,(2007)definiu a servitização da manufatura como inovação de capacidades e processos organizacionais, desde vendas de 
produtos a serviços integrados de produtos. 

Novos sistemas em distribuição e procurement 
Distribuição e aquisição cada vez mais individualizadas. Os processos estão protegidos usando canais diferentes. 

O gerenciamento e distribuição de dados em um ambiente de big data é fundamental para alcançar máquinas autoconscientes e de 
autoaprendizagem. 

Novos sistemas em desenvolvimento de produtos 

e serviços 

O desenvolvimento de produtos e serviços será individualizado. Neste contexto, as abordagens de inovação aberta e inteligência de 

produto, bem como a memória do produto são de extrema importância. 

Eles enfatizaram o conceito de foco no cliente; combinar produtos, serviços, suporte e conhecimento são os elementos mais importantes. 

Além disso, os autores também afirmaram que não apenas as indústrias de serviços, mas também as indústrias de manufatura devem se 
concentrar no desenvolvimento de serviços inovadores com valor agregado, a fim de aumentar rapidamente suas competências 

essenciais. 

Adaptação às necessidades humanas 

Novos sistemas de manufatura devem ser projetados para atender às necessidades humanas em vez do contrário. 

O conceito de Product Service-System (PSS) é um caso especial de servitização. Define-se PSS como um sistema de produtos, serviços, 

redes de suporte e infraestrutura que é projetado para ser competitivo, satisfazer as necessidades dos clientes e ter um impacto ambiental 
menor do que os modelos de negócios tradicionais. 

Responsabilidade social corporativa 

Sustentabilidade e eficiência de recursos estão cada vez mais no foco do projeto de processos de fabricação, 

Recentemente, big data se tornou uma palavra da moda na língua de todos. Este conceito tem estado presente na mineração de dados 

desde que o conteúdo gerado por humanos tem sido um impulso para a rede social. 

FonteFonte: O autor, com base em Lasi, 2014: Lee; Kao; Yang (2014) 
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Enquanto as três primeiras revoluções industriais surgiram devido à mecanização, 

eletricidade e TI, a introdução da IoT e do Centered-Product System – CPS, no ambiente de 

manufatura, estão dando início à 4ª Revolução Industrial (WEYER et al., 2015 p. 580). 

Na última transição, da Indústria 3.0 para 4.0 há um continuum, uma modificação estrutural 

que permitiu a transição da própria programação, uma marca da indústria 3.0, para a autonomia, 

uma palavra-chave para entender a Indústria 4.0, com todos os elementos disruptivos da IA, IoT, 

computação em nuvem e aprendizado de máquina. 

A Alemanha está liderando uma transformação em direção à Revolução Industrial de 4ª 

Geração (Indústria 4.0) com base na fabricação habilitada pelo Sistema Cibernético-físico e na 

inovação de serviços (LEE, KAO, YANG., 2014 p. 4).  

Portanto, a implantação de uma Indústria mais moderna e competitiva, representou a 

iniciativa de vários governos, mas surgiram dúvidas pois, na comparação entre alguns dos países, 

havia uma diferença gritante na escala de produção e capacidade do Produto Interno Bruto, que 

não parece refletir o que os indicadores apontam (BOGOVIZ, 2019 p. 146). 

Havia o entendimento de que existia uma agenda política influenciando os investimentos e 

interesses de cada governo e, sobre a política estratégica, tanto os investimentos em pesquisa, 

quanto a documentação referenciada, não esclareciam o estágio deste desenvolvimento. 

Dessa forma, surgiu o questionamento: o que era esta Indústria 4.0? Uma realidade ou uma 

política de governo? Os indicadores apresentados (nível de digitalização da sociedade, menção da 

indústria 4.0 nos documentos legais e normativos do Estado e volume total de financiamento à 

pesquisa científica) captavam quais são os interesses da indústria 4.0? Revelavam o estágio em 

que esta Indústria se encontrava, de forma eficaz, nos países em desenvolvimento? (BOGOVIZ, 

2019 p. 149), conforme Quadro 10. 
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Quadro 10 - Análise comparativa da formação da Indústria 4.0 nos países em 

desenvolvimento 

Estágio 

Indicadores chave do de-

senvolvimento da Indústria 

4.0 a cada estágio 

Valores 

alvo 

Valores dos indicadores nas regiões do mundo 

República da 

África do Sul 

(%) 

China 

(%) 

Índia 

(%) 

Brasil 

(%) 

Preparo do sis-

tema socioeconô-

mico 

Nível de digitalização da so-

ciedade (acessibilidade às 

tecnologias de internet) 

>90% 42 65 22 60 

Menção às tecnologias da 

Indústria 4.0 nos documen-

tos normativos e legais do 

Estado 

>50% 0 0 0 0 

Volume total de financia-

mento à pesquisa científica 

> 5% do 

PIB  
0,93 1,7 0,1 1,16 

Fonte: Bogoviz et al.(2019) 

 

Avançando nas etapas do processo de industrialização, a Indústria 4.0 combinava 

tecnologias de sistemas de produção, incorporados com processos de produção inteligentes, 

buscando preparar o caminho para uma nova era tecnológica que transformaria, 

fundamentalmente, as cadeias de valor da indústria, as cadeias de valor de produção e os modelos 

de negócios (ZHONG et al., 2017 p. 616).  

Assim, tendo partido da ideia de que a Indústria 4.0 é um conceito da última década que 

reflete a combinação de várias tendências em países que lideram a fronteira tecnológica, foram 

apresentados o conceito de Indústria 4.0, do ponto de vista de duas perspectivas: tecnologia e valor. 

 

2.2.1 Tecnologias da Indústria 4.0 

 

Conforme Lasi et al. (2014 ), a Indústria 4.0 refere-se coletivamente a uma ampla gama de 

conceitos, sem uma classificação clara em relação a uma disciplina ou uma distinção precisa: 

Fábrica Inteligente, Sistemas Cyber-físicos, auto-organização, novos sistemas de distribuição e 

compras, novos sistemas de desenvolvimento de produtos e serviços, adaptação às necessidades 

humanas e responsabilidade social corporativa. 



39 
 

Neste contexto, a implementação do paradigma da Indústria 4.0 requereu a integração de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), ciência de dados e robótica, para permitir o 

compartilhamento de dados em grande escala entre diferentes sistemas industriais (máquinas-

ferramentas) e dispositivos que compõem um sistema de manufatura inteligente (ZAMBETTI et 

al., 2020 p. 1047). 

As tendências de TI e as necessidades não atendidas que acompanham a próxima era da 

Indústria 4.0, apresentadas aqui, representam um cenário que inclui a servitização da manufatura, 

que muda a proposta de valor dos fabricantes, e o big data industrial, o que tornou a análise da 

manufatura mais crítica do que nas últimas décadas (LEE; KAO; YANG, 2014 p. 8). 

O mais evidente aos nossos olhos é que, de acordo com Wang et al., (2016), a proliferação 

de sistemas cyber-físicos introduziu o quarto estágio da industrialização, comumente conhecido 

como Indústria 4.0, cujo ícone é a Inteligência Artificial, considerada como sendo a inteligência 

humana exibida por mecanismos ou softwares. 

Por sua parte, conforme Russel e Norvig (2013, p. 52), os principais pesquisadores e livros-

texto definiram este campo como sendo o estudo e projeto de agentes inteligentes, sendo um agente 

inteligente um sistema que consegue ter a percepção do seu ambiente e possui a capacidade de 

executar ações que maximizam suas chances de sucesso. 

Desta forma, a decisão autônoma e a cooperação distribuída entre os agentes levam a uma 

grande flexibilidade, uma vez que este tipo de sistema auto-organizado aproveita o feedback e a 

coordenação centralizada para alcançar alta eficiência (WANG et al., 2016 p. 1). 

No coração desta revolução, o objetivo principal do sistema de IA foi realizar funções que 

seriam consideradas inteligentes por um ser humano. É um conceito amplo e recebe tantas 

definições quanto atribuímos diferentes significados à palavra Inteligência ou, a questões como  

“todo este progresso levará a um agente inteligente de uso geral capaz de se sair bem em uma 

ampla variedade de ambientes?” (RUSSEL, NORVIG, 2013 p. 1200). 

Além disso, uma maior inteligência pode ser alcançada interagindo constantemente com 

diferentes sistemas circundantes, que afetam diretamente o desempenho da máquina (LEE; KAO; 

YANG, 2014 p. 3). 

Num exercício de imaginação, podemos pensar em algumas características essenciais de 

tais sistemas, como: capacidade de raciocínio (aplicar regras lógicas a um conjunto de dados 

disponíveis para concluir), aprendizado (aprender com os erros e correção para agir de forma mais 
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eficaz no futuro), reconhecimento de padrões (tanto visuais e padrões sensoriais, bem como 

padrões de comportamento) e inferência (capacidade de aplicar o raciocínio a situações em nossa 

vida cotidiana), uma vez que a “ IA desempenha um papel essencial em um sistema de manufatura 

inteligente, fornecendo recursos típicos, como aprendizado, raciocínio e ação” (ZHONG, 2017 p. 

618). 

O desenvolvimento da área de AI começou logo após a Segunda Guerra Mundial, de forma 

que alguns destes temas eram inimagináveis até há pouco tempo. Este começo se deu com o artigo 

Computing Machinery and Intelligence, do matemático inglês Alan Turing (TURING, 1950), e o 

próprio nome Artificial Intelligence foi cunhado em 1956. Seus principais idealizadores foram os 

cientistas Herbert Simon, Allen Newell, John McCarthy (MCCARTHY, 1989)., Warren 

McCulloch, Walter Pitts e Marvin Minsky. 

Com certeza, a construção de máquinas inteligentes interessou à humanidade há muito 

tempo, com um significativo registro de autômatos mecânicos (naturais) e místicos (fictícios), 

feitos pelo homem, com sua inteligência, como o Golem e o Frankenstein. Esses relatos, lendas e 

ficções demonstraram as expectativas contrastantes de fascinação e medo em relação à Inteligência 

Artificial. Mesmo na Roma antiga, máquinas automáticas simples foram inventadas, com a 

pretensão de reproduzir o comportamento autônomo, utilizando artifícios mecânicos e hidráulicos. 

Mesmo Alan Turing” admitiu que a questão da consciência é difícil, mas negou que ela tenha 

muita relevância para a prática da IA” (RUSSEL, NORVIG, 2013 p. 1188). 

Com o surgimento do computador moderno, a Inteligência Artificial ganhou os meios e a 

massa crítica para se estabelecer como uma ciência integrada, com seus problemas e metodologias, 

uma vez que “ tais funções do sistema não podem ser facilmente fornecidas e especificadas sem 

ambiguidade em um sentido matemático, especialmente quando sistemas legados precisam ser 

integrados” (DIN, 2018 p. 21). Em vista disso, as indústrias evoluíram, basicamente, por meio de 

um implemento tecnológico, muito evidente com a transição da força a vapor para o motor à 

explosão, com o surgimento da eletricidade - e todas as suas novas possibilidades de uso - e com 

o aproveitamento dessa energia, inclusive a infraestrutura, para a viabilização de dispositivos como 

computadores. 

Em seu framework, Frank, Dalenogare e Ayala (2019) fizeram referência à manufatura 

inteligente como o pilar central das atividades de produção, enquanto o “Produto Inteligente 
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considerado o valor agregado externo dos produtos, quando as informações e dados do cliente são 

integrados ao sistema de produção” (DALENOGARE et al., 2018, p.385), conforme Figura 1. 

. 

Figura 1 - Framework teórico das tecnologias da Indústria 4.0 

 

Fonte: Frank, Dalenogare e Ayala (2019) 

 

Assim, segundo o mesmo autor, a manufatura Inteligente foi o começo e o primeiro 

objetivo da Indústria 4.0 e o Produto Inteligente, sua extensão, “uma vez que a Smart 

Manufacturing considera tecnologias para o processamento do produto (sistema de produção), 

enquanto Smart Products considera tecnologias relacionadas à oferta do produto” (FRANK; 

DALENOGARE; AYALA, 2019 p. 5).  

Para uma melhor compreensão deste contexto, foi apresentada a subdivisão das tecnologias 

relacionadas em seis finalidades principais, em relação à dimensão Smart Manufacturing, 

conforme Frank, Dalenogare e Ayala (2019): (i) integração vertical, (ii) virtualização, (iii) 

automação, (iv) rastreabilidade, (v) flexibilidade e (vi) gestão de energia, conforme resumido no 

Quadro 11. 

 

 



42 
 

Quadro 11 - Tecnologias da Manufatura Inteligente 

CATEGORIAS TECNOLOGIAS PARA MANUFATURA INTELIGENTE 

Integração Vertical 

Sensores, atuadores e controladores lógicos programáveis (PLC) 

Controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) 

Sistema de execução de fabricação (MES) 

Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) 

Comunicação máquina a máquina (M2M) 

Virtualização 

Comissionamento Virtual 

Simulação de processos (por exemplo, manufatura digital) 

Inteligência Artificial para manutenção preditiva 

Inteligência Artificial para planejamento de produção 

Automação 

Comunicação máquina a máquina (M2M) 

Robôs (por exemplo, robôs industriais, veículos autônomos guiados ou semelhantes) 

Identificação automática de não conformidades na produção 

Rastreabilidade 
Identificação e rastreabilidade de matérias-primas 

identificação e rastreabilidade dos produtos finais 

Flexibilidade 
Manufatura aditiva 

Linhas flexíveis e autônomas 

Gestão de energia 
Sistema de monitoramento de eficiência energética 

Sistema de melhoria da eficiência energética 

Fonte: Frank, Dalenogare e Ayala (2019) 

Na categoria de Integração Vertical, definidas por Xu, Xu e Li (2018) como integração e 

interoperabilidade de informações, foram utilizadas tecnologias de manufatura inteligente, como 

sensores e atuadores, que são dispositivos de alta tecnologia, utilizados para automatizar os 

processos de uma indústria, além de controladores lógicos programáveis (PLC), que, conforme 

Bali et al. (2022), são equipamentos, similares a um computador, onde se insere um programa para 

controlar e monitorar dispositivos de saídas, de acordo com parâmetros especificados, uma vez 

que “a orientação a serviços é uma abordagem poderosa para integrar módulos de software com 

funcionalidade definida em sistemas de TI grandes e distribuídos” (WEYER et al., 2015 p. 583). 

Outra tecnologia da Integração Vertical é o Supervisory Control and Data Acuisition 

(SCADA), conforme Bali et. al. (2022), uma combinação de hardware e software, por meio da 

qual as organizações, de forma local ou remota, conseguem controlar seus processos industriais, 
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interagindo diretamente com equipamentos individuais (motores, bombas e sensores), em toda a 

linha a partir de um local central. 

Considerando que “conceitos semelhantes à fabricação inteligente incluem fabricação em 

nuvem e fabricação habilitada para IoT” (ZHONG et al., 2017, p. 617), uma terceira tecnologia de 

Integração Vertical é o Manufacturing Execution System (MES), que é a base de um ambiente 

integrado e conectado de gestão de operações de manufatura (Manufacturing Operation 

Management - MOM), ou seja, um sistema de controle automatizado, projetado para gerenciar e 

monitorar todo o trabalho em processo (Work in Process - WIP), no chão de fábrica (MISRA; 

ROY; MUKHERJEE, 2021). 

Uma quarta tecnologia é a do MRP, que pode ser entendida, do ponto de vista da Logística 

e Gestão de Operações, como Material Requirement Planning (MRP) e o Manufacturing Resource 

Planning (MRP II). Num expectro mais amplo, ainda temos o Enterprise Resource Planning 

(ERP), que insere a gestão da empresa no contexto (PATNAIK, 2020). 

Um último conceito, o da Integração Vertical, Machine-to-Machine (M2M), conforme Bali 

et al. (2022), evoluiu do conceito, mais antigo, da telemetria que, mediante o desenvolvimento de 

sensores remotos mais modernos, permite a comunicação entre diversos dispositivos, via rede, 

“facilitando a interpretação dos dados do sensor e combinando domínios”  (ZHONG et al., 2017 

p. 620). Assim, “A comunicação máquina a máquina (M2M) é considerada a tecnologia 

predecessora do IoT e geralmente se refere à troca de dados entre vários dispositivos através da 

Internet sem envolvimento humano.” (BALI et al., 2022 p. 4). 

Na categoria de virtualização, são utilizadas tecnologias de manufatura inteligente, como 

o comissionamento virtual, aplicado à automação de processos de manufatura, que permite 

“acelerar a implantação de projetos de automação, por meio da validação dos sistemas, com base 

em seus modelos 3D,  conectando o mundo real e virtual” (MISRA; ROY; MUKHERJEE, 2021). 

Uma consideração sobre a virtualização é que “fabricação em nuvem se refere a um modelo 

de fabricação avançado sob o suporte da computação em nuvem, IoT, virtualização e tecnologias 

orientadas a serviços, que transformam recursos de fabricação em serviços” (ZHONG et al., 2017 

p. 618). 

Outra tecnologia da virtualização é a simulação, por meio da manufatura digital, que 

representa a aplicação de tecnologias digitais aos processos produtivos, tirando vantagem da 

conectividade, Inteligência Artificial e automação, aliados à “integração de serviços corporativos 
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em nuvem, como design e fabricação inteligentes, modelagem e simulação de produção e logística 

e gerenciamento da cadeia de suprimentos” (ZHONG et al., 2017 p, 626). 

A Inteligência Artificial, por sua vez, conjugada às ferramentas de big data e às técnicas 

de simulação, permite atuar com muita eficiência na manutenção preditiva, onde “os sistemas 

analisam previamente as condições dos equipamentos e têm a capacidade de diminuir 

significativamente os gastos industriais operacionais” (BALI et al., 2022 p. 11). coletando dados 

de ativos para efetuar análises avançadas, na busca de identificar ameaças potenciais. 

No planejamento da produção, que exige grandes esforços em planejamento e controle e a 

unificação e análise de informações de múltiplas áreas da indústria, técnicas Fuzzy (BALI et 

al.,2022) e modelos preditivos têm sido amplamente usados, representando uma importante 

aplicação da Inteligência artificial nas tecnologias da virtualização. 

Na categoria de automação, são utilizadas tecnologias de manufatura inteligente, como 

robôs industriais, veículos autônomos guiados ou semelhantes, que executam tarefas repetitivas 

com maior precisão, resistência, rapidez e força,  constituindo-se de máquinas manipuladoras, com 

graus de liberdade, controladas automaticamente, reprogramáveis e multifuncionais (MISRA; 

ROY; MUKHERJEE, 2021). 

Outra tecnologia da automação é a identificação automática de não-conformidades na 

produção, que possibilita, pelo sensoriamento remoto e outras aplicações, acompanhar em tempo 

real as não conformidades, tanto na produção, quanto nos modos de falha, que podem comprometer 

o produto, uma vez que “O valor de uma computação depende tanto do seu custo (em termos de 

retardamento da ação) como de seus benefícios (em termos de melhor qualidade da decisão)” 

(RUSSEL, NORVIG, 2013 p. 1205). 

Um aspecto importante é que “as plataformas de fabricação digital usam sistemas IoT em 

combinação com outros serviços de valor agregado para apoiar os processos de fabricação em 

diferentes níveis (por exemplo, design, engenharia, planejamento de operações e execução)” 

(FRAILE et al, 2019 p. 1). Assim, na categoria de rastreabilidade, tanto de matéria-prima, quanto 

de produtos, são utilizadas tecnologias de manufatura inteligente, que permitem recuperar o 

histórico, a aplicação ou a localização de um determinado produto, em toda a cadeia de produção, 

até chegar nas mãos do consumidor. 

Na categoria de flexibilidade são utilizadas tecnologias de manufatura inteligente, como a 

manufatura aditiva (PATNAIK, 2020), que representa a produção de produtos com alto valor 
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agregado, construídos com o mínimo de mão de obra possível, mormente com a aplicação de 

impressoras 3D, que utilizam um software de desenho tridimensional. Tal aplicação permite 

facilidade de fabricar objetos com geometrias complexas, e a decorrente eliminação de resíduos, 

além da a correção de defeitos antes da finalização do produto, proporcionando um aumento 

significativo da qualidade e da produtividade, uma vez que “com o rápido desenvolvimento de 

novas tecnologias, como VR e realidade aumentada (AR), o design tradicional será atualizado e 

entrará em uma “era inteligente” (ZHONG et al., 2017 p. 625). Outras tecnologias, ligadas à 

categoria de  flexibilidade, permitem obter linhas flexíveis, autônomas  e customizáveis. 

Considerando que “nas operações de negócios globais, há a necessidade de a Indústria 4.0 

aumentar drasticamente o nível geral de industrialização, informatização e digitalização de 

manufatura para alcançar maior eficiência, competência e competitividade” (XU, XU, LI, 2018 p. 

2942), na categoria de gestão de energia, são utilizadas tecnologias de manufatura inteligente, 

como os sistemas de monitoramento de eficiência energética. 

Assim, “as implementações de regulamentos, códigos, padrões e programas relacionados à 

eficiência energética e à conservação de energia desempenham um papel significativo no 

gerenciamento do lado da demanda” (BALI et al., 2022 p. 26)  e tais tecnologias atuam na medição 

de energia para obter informações mais detalhadas, permitindo, além da obtenção da maior 

eficiência possível, a detecção de anomalias nas grandezas monitoradas, objetivando evitar 

paradas não programadas. 

Como se pode observar, a IA  permeia grande parte das tecnologias  de manufatura 

inteligente. O conceito não é novo, tendo surgido logo após a segunda guerra mundial. Em sua 

essência, o termo Inteligência teve sua história muito bem mapeada na obra de Russel e Norvig  

(2013). Resgatando desde os filósofos que, como Aristóteles (384-322 a.C.), foi um dos primeiros 

a tentar codificar o “pensamento correto”, passando por George Boole (1815-1864), que definiu 

os detalhes da lógica booleana, até o aparecimento do primeiro computador operacional, 

construído em 1940 por Alan Turing, para decifrar mensagens alemãs. 

O primeiro trabalho, agora reconhecido com IA, foi realizado por Warren McCulloc e 

Walter Pits, em 1943, porém, o primeiro sistema especialista comercial bem-sucedido, o R1, 

iniciou sua operação na Digital Equipment Corporation, apenas em 1982 (RUSSEL, NORVIG 

2013 p. 49). 
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 Desde então, seu desenvolvimento extrapolou o xadrez clássico ou programas de 

conversão e envolveu áreas como visão computacional, análise e síntese de voz, lógica fuzzy, redes 

neurais artificiais e muitas outras, uma vez que, inicialmente, a IA visava reproduzir o pensamento 

humano e, como afirma Russel e Norvig, por meios singulares “vamos compreender o pensamento 

humano totalmente e vamos estender e expandir muito o seu alcance’ (RUSSEL E NORVIG, 2013 

p. 1193). Que também afirmou que a Inteligência Artificial abraçou a ideia de reproduzir as 

faculdades humanas, como criatividade, autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. No entanto, o 

conceito de inteligência artificial ainda é bastante complicado de definir. 

Cientistas como Russel e Norvig (2013) sinalizam que, atualmente, podemos identificar 

pelo menos quatro momentos distintos na moderna evolução da IA: temos um primeiro momento, 

com a internet, promovendo serviços e criando algoritmos e, um segundo momento, onde ela 

aparece remodelando nosso mundo digital e financeiro.  Num terceiro momento, a IA surge, 

adquirindo a percepção de nosso mundo físico, reconhecendo rostos e entendendo pedidos e, por 

fim, temos a IA autônoma, com robôs inteligentes nas fábricas e veículos autônomos rodando pelas 

cidades. 

Em Culot (CULOT et al., 2020 p. 8) temos as ocorrências das principais tecnologias de 

habilitação. Segundo o autor, muito poucas diferenças foram identificadas entre os diferentes 

rótulos, com exceção do forte foco em “fabricação em nuvem”. Na servitização dos recursos de 

fabricação, apesar de muitos autores alegarem haver “princípios de  design” sobre  “como fazer” 

Indústria 4.0, há a predominância na aplicação de tecnologias facilitadoras-chave e percebe-se a 

evolução dos capacitadores não tecnológicos. 

Muitas destas tecnologias possibilitam a atuação dos  smart-service providers na Indústria 

4.0, ou seja, os provedores de serviços ligados às tecnologias de Inteligência Artificial, IoT, big 

data e outras tecnologias disruptivas, que exercem suas atividades na cadeia de valor de serviços, 

relacionados à Indústria 4.0 (ALLMENDINGLER; LOMBREGLIA, 2005; BEVERUNGEN; 

KUNDISH; WUNDERLICH, 2020). 

A maioria das empresas ainda vê seus produtos eletrônicos e eletromecânicos como 

“objetos autônomos, não coisas que podem ou devem ser conectadas, porém, é a rede e o 

gerenciamento desses dispositivos que irão gerar a inteligência de negócios, necessária para 

fornecer serviços inteligentes” (ALLMENDINGLER; LOMBREGLIA, 2005 p. 3), por meio dos 

smart-service providers. 
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Culot et al., (2020), que aponta uma tentativa recente de mapear os componentes 

tecnológicos da Indústria 4.0, identificou 1211 elementos únicos, referentes a 30 campos 

disciplinares.  Essa composição é apresentada do ponto de vista de recursos acadêmicos e não-

acadêmicos (outros estudos não técnicos e relatórios não-acadêmicos influentes).  

A fim de compreender melhor os drivers tecnológicos da indústria 4.0, Culot et al.,(2020) 

adotou uma categorização diferente, com base na natureza da inovação tecnológica, e  identificou  

duas tendências comuns: integração entre o mundo físico e o digital e conectividade local e com 

rede direta universal, já que a introdução do novo protocolo de Internet IPv6 aumentou, 

exponencialmente, o número de endereços disponíveis, criando os eixos para o Gráfico 7, de 

tecnologias capacitadoras da Indústria 4.0. 

Numa visão que integra tecnologia e conectividade de rede, Culot (2020) mapeou cada 

tecnologia ao longo de um continuum de hardware / software, e ampliou o escopo da pesquisa em 

Frank et al.,(2019), agregando novas tecnologias na definição da indústria 4.0. Na visão do autor,  

são quatro as tecnologias capacitadoras que compõem a Indústria 4.0: a) tecnologias de interface 

física/digital; b) Tecnologias de rede; c) Tecnologias de processamento de dados; d) Tecnologias 

de processo físico/digital (Gráfico 6). 

Gráfico 6 - Tecnologias capacitadoras da Indústria 4.0 de acordo com elementos técnicos e  

conectividade de rede (tamanho da bolha proporcional ao número de ocorrências nas 

definições examinadas). 

 

Fonte: Culot et al., (2020) 
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Em sua abordagem, Culot et al. (2020), analisou duas dimensões: a dos elementos 

tecnológicos (que variam de predominância em hardware a predominância em software) e a de 

conectividade em rede (que varia de uma unidade limitada, como um departamento ou empresa, 

até um conceito mais estendido de negócio, como uma cadeia). 

Consequentemente, num primeiro quadrante, mantendo-se a baixa predominância do 

hardware, há uma grande conectividade de rede, uma extensão do âmbito (cadeia), aparecendo 

tecnologias de interface física / digital (sistemas cyber-físicos, tecnologias de visualização e 

Internet das coisas), conectando o ciberespaço com a realidade das máquinas, produtos e pessoas 

no trabalho.  

Num segundo quadrante, tanto a conectividade de rede quanto a presença de elementos 

tecnológicos predominam, então, temos como tecnologias que fornecem funcionalidades online: 

computação na nuvem, tecnologia Blockchain e soluções de interoperabilidade / cybersegurança. 

Num terceiro quadrante, há uma conectividade mais limitada e uma predominância de 

elementos tecnológicos, que apoiam a análise de dados e fornecem dados baseados em 

informações para controle e tomada de decisão com as tecnologias: big data, aprendizado de 

máquina e modelagem/simulação. 

Num quarto quadrante, temos negócios focados em elementos tecnológicos físicos 

(hardware) e de conectividade de rede limitada (empresa). Neste quadrante há soluções 

tecnológicas de processos locais, mais tangíveis (tanto física, quanto digitalmente), e que, apesar 

de serem, intuitivamente, físicas, nos últimos anos, têm se tornado cada vez mais interligadas às 

tecnologias digitais: Impressoras 3D, Novos materiais, Robótica Avançada e soluções de gestão 

de energia. 

No item a seguir foi apresentado como essas tecnologias disruptivas são pensadas do ponto 

de vista do valor. 

 

2.2.2 Valor e Indústria 4.0 

 

Existem duas perspectivas conceituais: valor de uso e valor de troca (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000). Esses dois conceitos refletem diferentes maneiras de pensar a criação de 

valor, enquanto o primeiro foca no consumidor, o segundo foca na empresa (VARGO et al., 2008). 
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De acordo com Bowman e Ambrosini (2000), o valor de uso dos produtos é avaliado 

subjetivamente, com base nas percepções dos compradores de suas necessidades e até que ponto 

os produtos alternativos podem atender a essas necessidades,  uma vez que o valor de uso se refere 

às qualidades específicas do produto, percebidas pelos clientes, em relação às suas necessidades, 

sendo “ex ante”. 

Desta maneira, quem compra deve ter alguma crença de que “o recurso adquirido 

contribuirá para a lucratividade da empresa e essa crença estará enraizada em um conjunto mais 

amplo de crenças sobre como a empresa compete” (BOWMAN; AMBROSINI, 2000), isto é, a 

empresa também é consumidora de valor de uso, conceito que vale tanto para o consumidor final, 

quanto para o intermediário. 

Nas definições de valor, nota-se que há autores que focam na captura do valor, como 

Rapaccini (2015), que abordou estratégias de preços como uma atividade crítica no processo de 

captura de valor. Por sua vez, “o valor de troca refere-se ao preço. É o valor monetário realizado 

em um único momento em que ocorre a troca do bem” (BOWMAN; AMBROSINI, 2000), ou seja, 

só é realizado no ponto de venda, sendo “ex post”.  

Logo, concluímos que, a organização só vai conseguir saber se o que ela criou de valor de 

uso é valorado, efetivamente, depois da venda. Este conceito de processo de criação de valor em 

Bowman e Ambrosini (2000), pode articular toda uma cadeia de produção, onde valores de uso e 

de troca se alternam e se transformam entre as empresas. 

Desta forma, a diferença entre o valor de uso (uma percepção) e o valor monetário , na 

prática expresso no preço, é mais bem representado por uma composição de duas dimensões: o 

preço, efetivamente pago, e o que Bowman e Ambrosini (2000) chamam de excedente do 

consumidor (o que o consumidor estaria disposto a pagar a mais do que a empresa, efetivamente, 

está cobrando, por um determinado item). 

Esta abordagem permitiu analisar a possibilidade de maior rentabilidade para a empresa, 

explorando melhor esta percepção de valor do cliente. Bowman e Ambrosini (2000) seguem como 

sendo referência no conceito, iniciado por Brandenburguer e Stuart (1996), denominado valued 

based strategie, ao analisar como o valor é dividido pelos diferentes players, numa cadeia. 

No caso específico da Indústria 4.0, alguns autores apontam os seguintes aspectos de 

criação do valor, ou do valor de uso, como: atração de demanda (redução do período de inovação; 

individualização / customização; flexibilidade de produto e produção; descentralização do 
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processo de tomada de decisão; eficiência de recursos) ou impulso de tecnologia (mecanização e 

automação; digitalização e rede; e miniaturização) (LASI et al., 2014). 

De um ponto de vista prático, notam-se alguns esforços de identificação dos aspectos de 

criação do valor na Indústria 4.0 que remetem à cadeia de valor, novos sistemas de distribuição e 

compra, novos sistemas de desenvolvimento de produtos e serviços, além de novas necessidades 

humanas, como é o caso da padronização proposta pelo governo alemão, denominada Reference 

Architecture Model Industry (RAMI 4.0), conforme a Figura 2 (DIN, 2016). 

Considerando a Indústria 4.0, com seus sistemas complexos, é muito importante que as 

informações possam ser avaliadas em formato digital, para garantir que os sistemas, que são 

montados a partir de subsistemas (que mudam dinamicamente e estão em constante interação com 

outros sistemas), estejam disponíveis e possam ser gerenciados. Deste modo, a análise, a simulação 

e a previsão de dados devem ser baseadas em modelos digitais, em sistemas dinâmicos e 

adaptativos, que se sobrepõem aos dados do ciclo de vida. 

O RAMI 4.0 fornece uma descrição da estrutura dos principais elementos de um ativo e, 

no eixo Ciclo de vida e fluxo de valor, representa a vida útil de um ativo e o processo de valor 

agregado, respectivamente, numa tentativa de harmonizar os protocolos de desenvolvimento e 

organizar as diversas dimensões analisadas, numa abordagem arquitetural. 

Figura 2 - Modelo de arquitetura de referência da Indústria 4.0 - RAMI 

 

Fonte:  Din (2016) 
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No modelo, o eixo vertical descreve a arquitetura em termos de propriedades e estruturas 

de sistema, com suas funções e dados específicos de cada função, na forma de camadas (regra do 

negócio;  funcional; informação; comunicação; integração; ativo técnico), que são usadas para 

descrever as propriedades estruturais de um ativo ou combinação de ativos (DIN, 2016). 

O eixo “Ciclo de vida e fluxo de valor” é usado para descrever um ativo em um determinado 

ponto no tempo, durante sua vida útil, desde sua produção e uso de valor agregado até sua 

eliminação (DIN, 2016). 

Afirma Fraile (2019) que “lidar de forma uniforme com o Gerenciamento do Ciclo de Vida 

entre essas camadas e todos os parceiros da cadeia de valor é essencial, no que diz respeito à 

regularidade da planta, operacionalidade e aspectos de segurança” (FRAILE et al, 2019. p. 20).  

Assim, “o modelo de ciclo de vida do produto primeiro introduz uma diferenciação entre o 

tipo de produto e a instância do produto. Um tipo de produto é caracterizado por um identificador 

único de produto e toda a documentação a ele associada”  (FRAILE et al, 2019, p. 6). 

Conforme Fraile et al (2019), por outro lado, uma instância de produto é uma instanciação 

individual de um tipo de produto, caracterizada por um identificador de instância exclusivo, como 

um número de série ou número de pedido. Em vista disso, a partir dessa diferenciação fundamental 

entre tipo e instância, o ciclo de vida do produto é dividido em fases que o detalham, tanto do tipo 

de produto, quanto da instância do produto. 

Os níveis hierárquicos, definidos no DIN (2016), vão desde o mais simples (produto a ser 

manufaturado) até o mais amplo (mundo conectado), passando por dispositivo de campo (que 

representa um dispositivo instalado no nível de campo); dispositivo de controle (que representa o 

controle lógico de dispositivos de campo); estação (que representa elementos de nível inferior, que 

executam funções de manufatura e são considerados no planejamento e programação da produção). 

Temos, também, conforme o DIN (2016), na sequência desta padronização da estrutura, o 

centro de trabalho, que depende do modelo organizacional do sistema de manufatura (discreto, 

lote, contínuo), onde as áreas são organizadas em elementos de manufatura de alto nível (linha de 

produção, zona de armazenamento, célula de processo) e a empresa (qualquer organização 

empresarial, iniciativa, empreendimento ou empreendimento com uma missão definida). 

Jacobides, Knudsen e Augier (2006) abordam a captura ou apropriação do valor do ponto 

de vista das arquiteturas setoriais ou de indústria, definindo a vantagem arquitetural como quando 
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as empresas podem aumentar a complementaridade e a mobilidade em partes da cadeia de valor 

onde não estão ativas. 

Em conclusão, quando uma empresa possui vantagem arquitetural , ela pode se dar ao luxo 

de não se preocupar em proteger ou investir em ativos complementares. Em vez disso, deve se 

concentrar em manter sua vantagem, mantendo-se em uma parte do processo de produção (ou 

ativos), enquanto aumenta a mobilidade na outra parte segundo Jacobides, Knudsen e Augier 

(2006), que definem arquitetura da indústria como modelos que surgem em um setor, como 

resultado do equilíbrio entre as vantagens da divisão do trabalho e os custos de transação relativos 

à certificação de qualidade do bem ou serviço final, e circunscrevem a divisão de trabalho entre 

um conjunto de empresas co-especializadas. 

Cada indústria pode adotar uma ou várias arquiteturas distintas (JACOBIDES; 

KNUDSEN; AUGIER, 2006) e, em função da estabilidade destas arquiteturas, criam-se os 

contornos de uma indústria, onde as empresas até podem ser capazes de afetar a arquitetura de 

seus setores, quando esta não é definida de forma precisa, criando uma "vantagem arquitetônica". 

Desta forma, o artigo de Jacobides, Knudsen e Augier (2006), referenda o de Teece (1986), 

postulando que as empresas podem criar uma "vantagem arquitetônica" em termos de altos níveis 

de apropriação de valor sem a necessidade de se envolver em integração vertical, ou seja, fazendo 

um contraponto entre a visão de lucro da inovação, baseada nos ativos complementares, e a melhor 

opção estratégica de se adquirir vantagem arquitetural.  

Esse conceito é bastante útil quando se trata de indústrias emergentes, baseadas em 

tecnologias disruptivas.  Tal visão permite captar as nuances desta fluidez, fundamental para a 

compreensão do contexto da indústria 4.0 na economia. 

Fica cada vez mais claro que o paradigma da Indústria 4.0 é, essencialmente, delineado por 

três dimensões: “integração horizontal em toda a rede de criação de valor, engenharia de ponta a 

ponta, em todo o ciclo de vida do produto, bem como integração vertical e sistemas de manufatura 

em rede” (STOCK; SELINGER, 2016 p. 537), segundo os quais esta visão, também, é articulada 

em torno da cadeia de valor, por meio da análise de sustentabilidade (abastecimento de energia e 

abastecimento de água), onde a integração vertical e os sistemas de manufatura em rede descrevem 

o cross-linking inteligente e a digitalização, dentro dos diferentes níveis de agregação e hierarquia 

dos módulos de criação de valor. 
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Da mesma maneira como o nascimento de uma nova indústria é marcado por uma gama de 

arquiteturas possíveis, conforme já abordamos, no desenvolvimento da Indústria 4.0, “existem 

duas razões pelas quais este conceito é atraente para os sistemas econômicos modernos: sua 

capacidade de inovação e sua capacidade de resolver os problemas globais da humanidade 

moderna” (LOBOVA et al., 2019 p. 122). 

Reiterando nossos primeiros conceitos, as tendências de TI e as necessidades não atendidas 

que acompanham a próxima era da Indústria 4.0, representam um cenário que inclui a servitização 

da manufatura, que muda a proposta de valor dos fabricantes, sendo oportuno aprofundar esta 

análise. 

 

2.3 ESTÁGIOS DA INDÚSTRIA 4.0 E SERVITIZAÇÃO 

 

Quando estamos discutindo uma mudança na arquitetura da indústria, estamos discutindo 

a revolução 4.0 e a forma completa de produção que está mudando, assim como a arquitetura do 

valor, que está evoluindo, de forma diferente nas diferentes indústrias. Estes vários estágios de 

desenvolvimento tornam possível identificar as atividades de serviço que apoiam o novo 

paradigma. 

Historicamente, desde a década de 1960, “passamos para uma sociedade de serviços onde 

os serviços constituem uma parte mais significativa da produção econômica nacional” 

(LIGHTFOOT; BAYNES; SMART, 2013 p. 1411), onde se buscam soluções integradas, produtos 

e sistemas de serviço funcionais (LAY, 2014). 

Nos anos 1980, a gestão de serviços estabeleceu sua própria identidade e a divisão 

tradicional de bens / serviços estava desatualizada. Segundo Morelli (2003), nos últimos anos, nós 

assistimos à servitização de produtos e, ao mesmo tempo, as produtizações de serviço, definidas 

pela evolução do componente de serviços para incluir um produto ou um novo componente de 

serviço, comercializado como um produto. 

Em essência, não há um consenso de base ampla sobre os principais conceitos e definições 

implantados por estudiosos da servitização e, tanto a terminologia quanto o uso, muitas vezes, 

parecem ambíguos (KOWALKOWSKI et al., 2017). Para Neely (2008), grande parte da literatura 

sobre servitização faz uma distinção importante, embora geralmente implícita, entre quatro 
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conceitos: o sistema produto-serviço, servitização, a organização servitizada que suporta o sistema 

produto-serviço e o sistema global de valor, que suporta o sistema produto-serviço. 

A “literatura sobre servitização é relativamente nova, porém, a compreensão do fenômeno 

está se desenvolvendo rapidamente” (BARNETT et al., 2013 p. 148), uma vez que, na literatura 

relacionada à gestão, Vandermerwe e Rada (1988) foram os primeiros a utilizar este conceito de 

servitização: “As empresas modernas estão oferecendo cada vez mais pacotes de mercado mais 

completos ou “pacotes” de combinações de bens, serviços, suporte, autoatendimento e 

conhecimento, voltados para o cliente, mas os serviços estão começando a dominar.” 

(VANDERMERWE; RADA, 1988 p. 314). 

Em quase todas as indústrias e em escala global, a “servitization of business” está 

acontecendo, mormente, devido às forças da desregulamentação, tecnologia, globalização e forte 

pressão competitiva. Assim, tanto as empresas de serviços, quanto os fabricantes, estão se 

movendo de forma mais dramática para os serviços (VANDERMERWE; RADA, 1988). 

Dez anos depois, outros autores propõem um conceito semelhante, denominado de Product 

Service System (PSS), que é “uma combinação integrada de produtos e serviços, definida como 

uma proposição de mercado, que estende a tradicional funcionalidade de um produto que incorpora 

serviços adicionais” (BAINES et al., 2007 p. 1).  

Para Baines et al.,(2007), o conceito de servitização reflete a evolução da identidade do 

produto, com base no conteúdo material, para uma posição onde o componente material é 

inseparável. Em suma, os sistemas de serviço de produto (PSS) são um tipo específico de proposta 

de valor que uma empresa (rede) oferece (ou coproduz com) seus clientes. PSS consiste em “uma 

mistura de produtos tangíveis e serviços intangíveis, projetados e combinados para que, em 

conjunto, sejam capazes de atender às necessidades do cliente final” (TUKKER; TISCHNER, 

2006 p. 1552). 

Um bom modelo para a compreensão do espectro que varia desde um produto puro, até um 

serviço puro, no  sistema representado pela relação entre o fornecedor e o cliente, pode ser bem 

representado por Tukker (2004), na Figura 3. 
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Figura 3 - Tipos principais de PSS 

 

Fonte: Tukker (2004) 

 

Um meio termo entre produto e serviço, é representado na figura da venda orientada ao 

uso, onde o produto é propriedade do fabricante, que vende o uso, criando uma relação de 

compartilhamento, aluguel ou leasing. Num outro extremo, mais próximo do serviço puro, há uma 

situação em que o que é vendido é o resultado, com uma predominância do intangível 

(competência) sobre o produto, uma vez que o fornecedor, mesmo mantendo a propriedade, 

compõem um pacote de serviços que atende a necessidade do cliente.  

Como uma razão importante para estar no negócio é a criação de valor agregado, os novos 

desenvolvedores de negócios da indústria “embarcarão em modelos PSS, quando essa for a chave 

para a competitividade e criação de valor, mas adotarão outros modelos quando isso ajudar melhor 

a vencer a concorrência” (TUKKER; TISCHNER, 2006 p. 1553). Por exemplo, no modelo de 

negócios PSS, as indústrias desenvolvem produtos com serviços de valor agregado em vez de um 

único produto e fornecem aos clientes os serviços necessários. 

Nesse relacionamento, conforme Lee, Kao e Yang (2014), o mercado-alvo do fabricante 

não é a venda única de produtos, mas o lucro contínuo, por meio de uma solução de serviço total, 

que pode satisfazer as necessidades não atendidas dos clientes. 
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Conforme Baines (2009a ), na evolução da servitização, muitas empresas de manufatura 

mudaram drasticamente para serviços e, desta maneira, fizeram com que as fronteiras entre 

produtos e serviços se tornassem confusas e,  de acordo com Kastalli e Looy (2013), a servitização 

delineia a tendência das empresas de manufatura de oferecer pacotes de mercado mais completos 

ou pacotes de combinações de bens, serviços, suporte, autosserviço e conhecimento voltados para 

o cliente. 

Servitização, neste sentido, é definida como a inovação estratégica das capacidades e 

processos de uma organização para mudar da venda de produtos para a venda de um produto 

integrado e oferta de serviço que agrega valor em uso (LIGHTFOOT; BAYNES; SMART, 2013). 

Neste contexto,  Product Service-System (PSS) é um caso particular de servitização. (FRANK et 

al., 2019).  

Consequentemente, a inovação do modelo de negócio de serviço é o produto de uma 

estratégia de servitização, onde uma empresa de manufatura com um modelo de negócio de 

produto expande sua oferta em serviços, relacionados aos seus produtos e, como resultado, muda 

do modelo de negócio 'somente produto' para o modelo 'orientado ao serviço' (VISNJIC; VAN 

LOOY, 2013 p. 4). 

A literatura acadêmica atual sugere que um dos maiores desafios enfrentados pela 

servitização, ou a transição de produto para serviço, é uma mudança de mentalidade (NG et al., 

2012). Em essência, o aprendizado organizacional para desenvolver e adotar uma nova lógica é 

apropriado, senão essencial, para empresas engajadas na servitização, visto que a transição envolve 

uma mudança na base de sustentação da competição ambiental. 

Deste ponto de vista, “a literatura atual sobre servitização ainda não considera os diferentes 

processos de valor coletivamente, mas considera como os recursos e atividades essenciais, 

implementados em um processo de valor, podem afetar outros processos de valor” (MARTIN; 

SCHROEDER; BIGDELI, 2019 p. 2), para maximizar o valor mútuo. 

Com pano de fundo neste cenário, a arquitetura de criação de valor inclui os próprios 

Sistemas de Produto-Serviço Industriais, com suas cotas de bens tangíveis e intangíveis e a rede 

de fornecedores, que executa os processos de criação de valor (MEIER, VOLKER, FUNKE, 2011  

p. 1183). 

Neste processo evolutivo, fica claro que valores típicos de manufatura “geralmente se 

concentram na eficiência, economias de escala e na noção de que variedade e flexibilidade são 
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caras, enquanto valores orientados a serviços, centrados na inovação, na personalização e na visão 

de que flexibilidade e variedade, geram lucros” (GEBAUER et al., 2005 p. 14). 

É importante notar que “este impacto da servitização nos processos de valor envolve os 

fabricantes e uma ampla variedade de atores, cujos papéis individuais e interdependentes precisam 

ser levados em consideração, para obter uma compreensão holística da servitização” (MARTIN; 

SCHROEDER; BIGDELI, 2019 p. 3). 

Surge, assim, a necessidade maior de um modelo, para melhor entender a realidade destas 

interrelações entre a evolução do produto puro para o serviço puro, com todo o espectro 

intermediário entre os ambos, conforme apresentado por Tukker (2004), uma vez que “a 

servitização tende a combinar modelos de negócios transacionais e de relacionamento e, o mais 

importante, receita, lucros e fluxo de caixa, que surgem, principalmente, dos aspectos de 

relacionamento deste modelo de produtos” (BAINES; LIGHTFOOT, 2009 p. 2). 

Outro aspecto a destacar na servitização é que “ela é amplamente reconhecida como a 

inovação das capacidades e processos de um fabricante para passar da venda de produtos à venda 

de ofertas integradas de produtos-serviços, que agregam valor em uso” (BAINES et al., 2009b p. 

14), de maneira que, conforme Martin, Schroeder e Bigdeli (2019), a pesquisa atual de servitização 

envolve uma disparidade de conceitos de valor, em diferentes níveis de análise. 

Em vista disso, conforme Martin, Schroeder e Bigdeli (2019) e Kohtamaki e Partanen 

(2016), fica evidente que a servitização gera implicações para a criação de valor na manufatura, 

sobretudo numa perspectiva de co-criação do valor), onde fabricantes e prestadores de serviço 

exploram em conjunto o desenvolvimento de novos produtos e processos. 

Essa perspectiva da co-criação de valor pela servitização é bastante adequada para a 

identificação da arquitetura do valor na Indústria 4.0. Ressalta-se que estes constructos podem ser 

melhor entendidos a partir do ciclo de valor, onde se consideram os níveis de implementação das 

tecnologias relacionadas à Indústria 4.0. 

Tecnologias cada vez mais novas, especialmente aquelas associadas às tecnologias de 

informação e comunicação, estão se tornando um facilitador essencial desta evolução para a 

servitização. “Novas tecnologias - especialmente na captura de dados e processamento de 

informações - permitem que as empresas de manufatura desenvolvam novos modelos de negócios, 

explorando o potencial dos produtos” (NEELY, 2008 p. 104). É curioso destacar que, em 1988, 

Vandermerwe já vislumbrava um futuro não muito distante, onde a Inteligência Artificial tornaria 
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possível para as empresas anteciparem a falha e reparar os danos, sem que os clientes saibam que 

algo deu errado. 

Apesar de passadas tantas décadas, em relação à tecnologia desenvolvida até 2015, 

“embora a metodologia de computação autônoma tenha sido implementada com sucesso na 

informática, as máquinas de autoaprendizagem ainda estão longe de serem implementadas nas 

indústrias atuais” (LEE; KAO; YANG, 2014 p. 3). Mesmo assim, alguns autores, segundo 

Kowalkowski et al. (2017), estão olhando para o futuro, para preocupações futuras, como a 

servitização inteligente. 

Essa articulação entre o processo de servitização e a tecnologia fica evidente nos trabalhos 

recentes, como o de Frank et al.,(2019), que adota três dimensões para analisar a convergência 

entre servitização e Indústria 4.0, tipos de serviços oferecidos, nível de digitalização e foco do 

modelo de negócio, conforme a Figura 4. 

Na primeira dimensão (tipos de serviços oferecidos), temos diferentes níveis de serviços, o 

que estabelece um grau de dominância ou de servitização, inicialmente, mais sutil e, num segundo 

momento, assumindo alguma adaptação, para, num terceiro momento, por fim, substituir 

efetivamente os ativos. Numa segunda dimensão (níveis de digitalização), temos diferentes níveis 

de tecnologia embarcada nos serviços oferecidos. Este espectro, que se inicia com um baixo nível, 

onde há um predomínio do serviço manual, evolui para a adoção progressiva de tecnologia, 

proporcionando um nível de serviço digital moderado e, culminando, com um alto nível de 

digitalização integrado, característico da Indústria 4.0.  

Numa terceira dimensão, temos o foco no modelo de negócio, que se mostra voltado para 

o cliente, nos níveis de digitalização intermediário e baixo. Porém, o mais alto nível de 

digitalização, que é característico da convergência entre servitização e Indústria 4.0, apresenta um 

grande ganho nos processos internos da manufatura e um alto valor agregado aos clientes, com 

profundas implicações na criação, conformação e captura do valor. 

Frank et al. (2019) abraça a Servitização como sendo parte da Indústria 4.0, enquanto 

discute sua interface natural. Ele não aborda em que condições a isso se dá, nem como afeta o 

modelo de negócio da empresa. Neste sentido, “seu framework não se aprofunda nos tipos de 

configuração em diferentes indústrias e países, a fim de compreender as diferenças de ênfase dada 

às configurações propostas, nem as condições do ciclo de vida da indústria” (FRANK et al., 2019 

p. 349). 
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Porém, segundo Gambardela et al (2008), graças à conectividade sobre as plataformas 

oferecidas pela Internet industrial, indústrias maduras agora se transformam em uma era 

digitalizada, com uma nova perspectiva de Servitização no contexto da Indústria 4.0 e, por sua 

vez, os níveis de digitalização e servitização apontados por Frank et al.,(2019), podem ser 

entendidos a partir do ciclo de valor (TEECE, 2010), em trajetórias de inovação para Indústria 4.0 

e servitização. 

Cabe observar que, os autores raramente analisaram o fenômeno de infusão de serviço 

apenas da perspectiva da arquitetura do setor. Eles refletem, conforme Schuh et al. (2020), 

intencionalmente ou não, e combinam outros pontos de vista estratégicos, enquanto  outros autores 

(National Academy of Sciency and Engineering)  se aprofundam em aspectos específicos, como a 

avaliação da maturidade das empresas (Industrie 4.0 Maturity Index: Managing the Digital 

Transformation of Companies) – (Acatech Study ).
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Figura 4 - Framework conceitual da convergência da Servitização e da Indústria 4.0 

 

Fonte: Frank et al., (2019)
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Consequentemente, ao longo dos anos, o “fluxo de pesquisa de infusão de serviços divergiu 

das abordagens de arquitetura da indústria, em direção a teorias modernas de gerenciamento 

estratégico” (ELORANTA; TURUNEN, 2015 p. 394) e, numa perspectiva mais focada na 

digitalização, Frank et al.,(2019), apresentam uma visão da relação entre servitização e valor 

agregado, conforme Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 - Trajetória de inovação da Indústria 4.0 e da Servitização 

 

Fonte: Frank et al., (2019) 

Considerando a trajetória de evolução da Indústria 4.0 temos, num primeiro estágio, uma 

situação como no quadrante 1: com baixos níveis de digitalização e de servitização e, portanto, 

baixo valor agregado. Em seguida, com o aumento do nível de digitalização, em função do avanço 

da tecnologia (technology-push), e mantendo-se o nível de servitização, há um aumento no valor 

agregado, orientado para processos internos, conforme sinaliza a ida do quadrante 1 para o 

quadrante 2. 

Na sequência, com o aumento do nível de servitização, e mediante o aumento da demanda 

dos clientes (demand-pull) e mantendo-se o nível de digitalização, há um maior valor agregado 

com foco no cliente, indicando a evolução do primeiro para o terceiro quadrante. Por fim, a 

expectativa da Indústria 4.0 é explorar a integração destes dois movimentos, atingindo a região de 
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convergência, conforme indica Frank et al.,(2019), com valor agregado para ambos: processos e 

clientes. 

Conforme apresentado na Figura 5 a seguir, é possível articular os elementos componentes 

das tecnologias capacitadoras, conforme Culot (2020), aplicados pelos smart-service providers, 

conforme estrutura do RAMI 4.0, oferecem serviços (FRANK et al., 2019) que geram valor para 

a Indústria 4.0 (MARTIN, SHROEDER e BIGDELI, 2019). 

Este Framework apresenta aspectos do serviço que se alinham com o Modelo Teórico do 

Ciclo do Valor dos Smart Service Providers  para a indústria, uma vez que, com a inovação tecnológica e 

digital se espalhando por quase todos os setores atualmente, as questões competitivas podem ser 

consideradas como um elemento comum a quase todos os contextos em que as empresas modernas operam: 

nesse sentido, a servitização pode oferecer uma flexibilidade estratégica significativa às empresas, se 

adequadamente desenvolvida e inseridos no processo de formulação da estratégia (ANNARELLI, 

BATTISTELLA, NONINO.  2019, p. 96-97). 

Apesar da articulação entre valor, digitalização, e servitização, nota-se que os autores não 

abordam como é feita essa articulação no âmbito dos modelos de negócio. Preencher essa lacuna 

é a essência do objetivo desta tese. Na verdade, conforme aponta Teece (2010), a análise de um 

modelo de negócio é composta por três aspectos, conforme Meirelles (2019): criação, configuração 

e apropriação do valor. Juntos esses três aspectos constituem o Ciclo do Valor. 
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Figura 5 - Tecnologias, Serviços e Valor Criado na Indústria 4.0 

 

Fonte: O autor 
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2.4 CICLO DO VALOR DOS SMART SERVICE PROVIDERS 

 

Avanços recentes em tecnologias de dados, particularmente a combinação de aprendizado 

de máquina e big data, terão um impacto profundo na prática de gestão, mormente em relação à 

criação e captura de valor microeconômico. Conforme aponta Biloshapka e Osievskyy (2018), a 

criação de valor no nível da empresa e do cliente, configurando modelos de negócio vencedores, 

é o grande desafio das empresas.  

O modelo conceitual de convergência da Servitização e da Indústria 4.0, conforme Frank 

et al. (2019), Figura 5, aborda três dimensões: o nível de digitalização (serviço manual, digital ou 

relacionado à Indústria 4.0), os tipos de ofertas de serviços (de apoio, adaptação ou substituição 

na integração fabril) e o foco no Business Model (orientado a processos / clientes, ou apenas a 

clientes), não considerando as dimensões de Valor, conforme apresentadas em Meirelles (2019). 

Por sua vez, o modelo do Ciclo de Valor (MEIRELLES, 2019 p. 799), Figura 7, aborda 

três dimensões: criação, configuração e apropriação do valor, não integralizando as dimensões de 

Frank et al.,(2019), citadas e, por fim, o modelo de processo de criação de valor em manufatura 

(MARTIN; SCHROEDER; BIGDELI, 2019 p. 19-20), analisa o contexto da servitização, porém, 

sem integrar as relações de tecnologia, serviço, modelo de negócio e, principalmente, valor, num 

mesmo framework. 

Assim, a concepção de um modelo, onde sejam integradas estas dimensões, nos conceitos 

de Frank et al.,(2019), Meirelles (2019) e Martin, Schroeder e Bigdeli (2019), definem o objetivo 

deste trabalho de pesquisa, norteando as dimensões de tecnologia, modelo de negócio e 

servitização numa mesma abordagem, baseada na visão integrada do tripé do valor, na Indústria 

4.0. 

Segundo Teece (2010), lucrar com a inovação tem sido uma questão importante para 

estudiosos e profissionais da inovação ao longo dos anos e, na verdade, é uma questão relevante 

para todos os tipos de inovação tecnológica, principalmente as emergentes assim, a lucratividade 

da inovação passa pela definição de um modelo de negócio adequado.  

Dada a dificuldade que os modelos de negócios tradicionais têm em mudar, mormente em 

função de uma inovação mais radical, “selecionar a 'arquitetura' certa e o modelo de preços para 

um negócio requer não apenas compreender as escolhas disponíveis, mas também reunir as 
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evidências e ter uma compreensão apurada das necessidades do cliente e da disposição de pagar 

do cliente” (TEECE, 2010 p. 188), sempre observando o posicionamento competitivo do 

concorrente. 

A arquitetura do valor é empregada por Teece (2010) na análise de modelos de negócio. 

Como o autor afirma: “um modelo de negócios articula a lógica e fornece dados e outras evidências 

que demonstram como uma empresa cria e entrega valor aos clientes” (TEECE, 2010 p. 173), ou 

seja, um modelo de negócios define como a empresa cria e entrega valor aos clientes e, em seguida, 

converte os pagamentos recebidos em lucro. 

O modelo de negócio descreve a arquitetura de receitas, custos e lucros associados à 

empresa de negócios que entrega esse valor, conforme bem demonstra o ciclo da Figura 6, uma 

vez que “sempre que uma empresa é estabelecida, ela, explícita ou implicitamente, emprega um 

modelo de negócio específico que descreve o design ou a arquitetura dos mecanismos de criação, 

entrega e captura de valor que emprega” (TEECE, 2010 p. 191). 

Figura 6 - Elementos do design do Modelo de Negócios 

 

Fonte: Teece (2010) 

Em essência, segundo tece (2010), ter uma arquitetura e diferenciada (e difícil de imitar), 

mas ao mesmo tempo eficaz e eficiente, para o modelo de negócios de uma empresa, é importante 

para o estabelecimento de vantagem competitiva. 
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Desta forma, com o objetivo de criar valor para o cliente, incentivando os pagamentos e os 

convertendo em lucros, o ciclo apresentado por Teece (2010) inicia-se com a seleção de 

tecnologias e recursos a serem incorporados ao produto ou serviço. Nesta sequência, considerando 

os valores agregados, é importante deixar claro os benefícios para o cliente ao consumir ou usar 

os produtos, ou serviços. 

Urge que bem se defina o público-alvo, e o respectivo nicho de mercado, avaliando o fluxo 

de receita disponível, haja vista a necessidade de se conhecer o potencial de pagamentos a ser 

percebido. Em suma, pode-se desenhar mecanismos para capturar valor, na expectativa de 

converter pagamentos em lucro, tendo sempre em mente a mudança na natureza das necessidades 

do usuário e prováveis respostas do concorrente. 

A questão fundamental a ser respondida, a partir do modelo prescritivo proposto por Teece 

(2010), é: como criar valor? Como apropriar valor? Na verdade, a resposta a estas perguntas exige 

uma compreensão do processo de criação, configuração e apropriação do valor. 

Conforme definido por Meirelles (2019), a Criação do Valor, pode ser definida como o 

“processo de descoberta e reconhecimento das oportunidades, por meio da análise do contexto 

circundante dos ecossistemas de negócios, junto com seus recursos e capacidades internos, 

buscando a entrega de valor superior, por meio de vantagens para o cliente e as partes interessadas. 

Conforme a seleção de tecnologias e recursos a serem incorporados ao produto ou serviço, 

surge a “identificação da rede de usuários de uma empresa e a forma como produtos ou serviços 

complementares aumentam o valor de seus produtos ou serviços” (MEIRELLES, 2019 p. 792). 

Outro aspecto relevante presente, segundo Meirelles (2019), na criação do valor é a 

identificação de clientes potenciais e sua percepção de valor para a criação de pontos de diferença 

e paridade com os concorrentes, juntamente com a seleção de potenciais interessados em uma rede 

de valor que contribuirá para a criação de valor, consonante com o que foi, também, afirmado por 

Teece (2010). 

Enfim, “considerando a mudança na natureza das necessidades do usuário e prováveis 

respostas do concorrente, objetiva-se a seleção de recursos potenciais para a criação de novos 

valores de uso” (MEIRELLES, 2019 p. 792), onde a Configuração do Valor, pode ser definida 

como o “processo de implementação de oportunidades por meio da articulação de recursos e 

atividades interna e externamente em busca de um sistema de valores dinâmico e eficiente, de 

acordo com o caminho evolutivo da organização” (MEIRELLES, 2019 p. 794). Neste contexto, é 
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importante observar que, segundo Kortmann e Piller (2016), uma etapa inicial é a definição do 

tipo de cadeia de valor: se de transformação, serviço ou ciclo fechado. 

Num primeiro momento, a cadeia de valor das empresas de manufatura pode, 

convencionalmente, basear-se produção de mercadorias de forma independente e na venda aos 

clientes, assim, “impulsionadas por crescentes preocupações da sociedade sobre nosso meio 

ambiente, regulamentos ecológicos correspondentes e a crescente demanda por soluções 

sustentáveis empresas são forçadas a assumir a responsabilidade por toda a vida de seus produtos” 

(KORTMANN; PILLER, 2016 p. 88). 

A cadeia de valor de circuito fechado é conceituada por meio de três estágios consecutivos 

em um ciclo de vida estendido do produto: produção (localizada na esfera da empresa), consumo 

(na esfera do consumidor), e o estágio de circulação subsequente, que também é conhecido como 

a “cadeia de valor invertida”. Este último estágio abrange todas as atividades da empresa, desde 

os retornos do produto, até a recuperação potencial do valor máximo dos produtos, por meio de 

atividades de reciclagem (KORTMANN; PILLER, 2016 p. 89). 

O segundo desenvolvimento de cadeia de valor, apontado por Kortmam e Piller (2016) está 

relacionado à crescente disposição - e capacidade - das partes interessadas de participar das 

atividades da empresa, especialmente quando habilitadas por tecnologias emergentes de 

informação e comunicação (TIC). 

Segundo tal autor, a integração de parceiros externos no processo de desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços tornou-se quase uma atividade de rotina para muitas organizações e, 

“além dessas atividades de inovação aberta, um número crescente de empresas também está 

adotando uma abordagem mais aberta para todos os seus modelos de negócios, incluindo não 

apenas a criação de valor, mas também a captura de valor” (KORTMANN; PILLER, 2016 p. 89). 

Outro aspecto relevante na configuração do valor, segundo Meirelles (2019), são as 

decisões sobre a estrutura de governança (mercado, hierarquia ou forma híbrida) (WILLIAMSON, 

2002 p. 190). A configuração de valor, também implica decisões relativas aos mecanismos de 

coordenação interna das estruturas organizacionais (distribuição, centralização e formalização de 

funções) e aos sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas, moldados de 

acordo com as culturas ou valores organizacionais. 
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Por sua vez, estes elementos atuam na apropriação do valor, mediante decisões estratégicas 

sobre quais mecanismos de isolamento apropriados (trade-offs), que precisam ser implantados para 

evitar a replicação de resultados de valor e maximizar a sua retenção. 

A apropriação do valor, pode ser definida como o “processo de aprendizagem por meio da 

avaliação dos efeitos de feedback, ligando os resultados de desempenho às escolhas estratégicas, 

caminhando na linha tênue entre a criação e a configuração de valor” (MEIRELLES, 2019 p. 798), 

assim, é importante avaliar estratégias competitivas em termos de concorrentes potenciais e redes 

de usuários (vantagens arquitetônicas de ativos co-especializados e redes de atividades). Outro 

aspecto relevante presente, segundo Meirelles (2019), é a necessidade de definição da distribuição 

de valor entre as partes interessadas 

Enfim, esta fase se encerra mediante a avaliação do posicionamento estratégico em novos 

ciclos de valor, assim como a coerência corporativa e o feedback e suporte das partes interessadas, 

Conforme Meirelles (2019), onde, mais uma vez, fabricantes e prestadores de serviço exploram 

em conjunto o desenvolvimento de novos produtos e processos. Essa visão dos processos compõe 

o Ciclo do Valor , conforme a Figura 7. 

As empresas precisam ter cuidado ao fazer benchmarking em contextos industriais, pois 

uma configuração que funciona e cria valor em uma indústria pode não ser viável em outra, devido 

à lógica subjacente dessa indústria (STORBACKA et al., 2013 p. 713). No âmbito específico da 

Indústria 4.0, há autores, como Martin, Schroeder e Bigdeli (2019) que, iniciando a análise do 

ciclo pela criação do valor, identificam atividades-chave, recursos-chave e parceiros-chave e 

representam, no contexto da servitização e do processo de entrega de valor, a base para a solução 

de problemas e a plataforma alinhada, interna e externamente, com os objetivos do negócio. 

Os recursos-chave representam o conhecimento cumulativo das experiências de uso dos 

clientes (cyber-phisical systems, IoT, Cloud Computing, big data, Artificial Intteligence. e imputs: 

physical, intelectual, financial and human), enquanto os parceiros-chave e as relações de negócio 

colaboram para a redução do risco e da incerteza.
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Figura 7 - Ciclo de criação, configuração e apropriação do valor 

 

Fonte: Meirelles (2019)
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Conjugados, estes elementos atuam na proposição do valor e, mediante decisões 

estratégicas sobre qual o nível de configuração (Alto, moderado ou baixo), definem qual o tipo de 

serviço a oferecer (suave, de adaptação ou de substituição) e qual a perspectiva do modelo de 

negócio (processo ou cliente), configura o valor. 

Finalmente, conforme Martin, Schroeder e Bigdeli (2019), é possível identificar as 

dimensões pelas quais os fabricantes são capazes de apropriar valor: econômica (custo / benefícios 

financeiros), estratégica (competitividade), conhecimento (inovação) e pessoal (legitimidade), 

No framework da Figura 8 (modelo teórico do ciclo do Valor dos Smart Service Providers), 

consolidamos os elementos do ciclo do valor, de Meirelles (2019), juntamente com as dimensões 

de Indústria 4.0, nas diversas dimensões do framework de Frank et al. (2019) e as considerações 

de servitização de Martin, Schroeder e Bigdeli (2019). 

.
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Figura 8 - Modelo Teórico do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers 

 

Fonte: O autor
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem por objetivo esclarecer os procedimentos metodológicos que sustentam 

esta pesquisa, tornando possível responder à questão de pesquisa proposta, bem como atingir os 

objetivos geral e específicos. 

Inicialmente serão apresentados elementos referentes à abordagem e ao tipo de pesquisa, 

num segundo momento, serão tratados detalhes quanto à especificação dos participantes e, por 

fim, sobre a técnica de coleta e análise de dados. 

 

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

 

A abordagem desta pesquisa foi do tipo qualitativa e exploratória, uma vez que é emergente 

o conceito de Indústria 4.0. e que, ainda, é pequeno o conhecimento sobre o relacionamento das 

teorias aqui abordadas (GODOY, 1995), bem como são obscuras e incertas as delimitações futuras 

das tecnologias disruptivas. 

Considerando, portanto, a servitização como um estágio anterior, rumo à indústria 4.0, onde 

são definidos os contornos iniciais da arquitetura desta indústria, esta tese de doutorado  foi 

baseada na seguinte questão de pesquisa: Qual a relação do uso de tecnologias capacitadoras da 

Indústria 4.0 no Brasil pelos smart service providers na criação, configuração e apropriação de 

valor? 

O objetivo geral foi  compreender o uso das tecnologias capacitadoras a partir da análise 

das estratégias de criação, configuração e apropriação do valor desenvolvidas pelas empresas 

prestadoras de serviços de alto conteúdo tecnológico, relacionados a tecnologias inteligentes. 

Neste sentido, como objetivos específicos, buscou-se, num primeiro momento,  identificar 

a criação do valor a partir do grau de digitalização e customização dos serviços prestados, tendo 

como referência as tecnologias e atividades que suportam a criação de sistemas inteligentes e 

Cyber Physical Systems. Num segundo momento, buscou-se identificar a configuração do valor 

na Indústria 4.0 a partir das atividades da cadeia de valor dos serviços relacionados à Indústria 4.0,  

processos internos e relação com fornecedores e clientes. E, por fim, buscou-se identificar a 

apropriação do valor na indústria 4.0, a partir das estratégias competitivas e de inovação, 

desenvolvidas pelos smart service providers. 
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Com base nas inferências dos autores, utilizou-se neste estudo o método de pesquisa 

qualitativo, que pode ser visto como um meio de entender a natureza de um fenômeno social sem 

a utilização de um método estatístico baseado em ferramentas de mensuração. 

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). Para atender os objetivos específicos propostos, adotou-se uma estratégia de pesquisa 

composta por duas etapas: uma pesquisa exploratória qualitativa e uma análise de dados secundários. 

 A pesquisa exploratória qualitativa foi baseada nas entrevistas semi-estruturadas com empresas 

brasileiras que atuavam no mercado como prestadoras de serviços inteligentes. 

A análise de dados secundários (relatórios, agendas e manuais)  e documentos normatizadores da 

aplicação das tecnologias capacitadoras abordou o âmbito nacional: IEL 2018a - Disruptive 

Technologies and Industry: Current Situation and Prospective Evaluation;  IEL 2018b - 

Disruptive Technologies and Industry: Challenges and Recommendations; BRASIL CBI - Plano 

de Ação da Câmara Brasileira da Indústria 4.0 do Brasil: 2019-2022; ; BRASIL CNI - 

Desenvolvendo capacidades empresariais para enfrentar inovações disruptivas: uma visão a partir 

do Estudo Indústria 2027 e BRASIL MDIC – Agenda brasileira para a Indústria 4.0.) e o âmbito 

internacional: DIN SPEC 91345 (2016) - Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI4.0); 

DIN SPEC 16593-1 (2018) - Reference Model for Industrie 4.0 Service Architectures e Schuh 

(2020) - Industrie 4.0 Maturity Index. 

Por conseguinte, em sua essência, esta foi uma pesquisa exploratória, para que se pudesse 

melhor entender a estrutura de valor emergente na Indústria 4.0, no Brasil. Neste contexto, 

identificando tal arquitetura de valor, decorrente das atividades dos smart-services providers, e o 

respectivo processo de servitização, foi possível desenvolver um modelo para a sua melhor 

compreensão, haja vista que definimos pesquisa em administração como sendo  “uma investigação 

sistemática que fornece informações para orientar as decisões empresariais’ (COOPER, 

SCHINDLER, 2010 p. 33). 

 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa foram os smart-service providers, que atuam na Indústria 4.0, ou 

seja, os provedores de serviços ligados às tecnologias de Inteligência Artificial, IoT, big data e outras 
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tecnologias disruptivas, que exerciam suas atividades na cadeia de valor de serviços, relacionados à 

Indústria 4.0 (ALLMENDINGLER, G.; LOMBREGLIA, 2005). 

Assim, a seleção dos participantes, ou seja, dos atores, foi realizada de forma intencional, 

para ajudar o pesquisador a melhor entender o problema e as questões de pesquisa (CRESWELL, 

2010, p. 212), levando-se, também, em consideração os aspectos ligados à acessibilidade aos 

entrevistados, conforme proposto por Valles (1997). 

Do ponto de vista dos serviços prestados, destacou-se a tipologia proposta por Frank et al. 

(2019), onde nosso recorte foi feito, basicamente, nos provedores de smart sevices típicos da 

Indústria 4.0, que possuem tecnologias com alto nível de digitalização, que prestam serviços de 

substituição na integração fabril e são orientados à processos e clientes, e que atuam nas categorias 

de integração vertical, virtualização, automação e rastreabilidade (FRANK; DALENOGARE; 

AYALA, 2019). 

A princípio não foi recortada um ramo específico da Indústria 4.0, já que existem 

experiências variadas em outros setores, desde o setor financeiro, agrícola, farmacêutico, 

automobilístico etc. Num primeiro momento, utilizando o termo “smart service provider”, foi feita 

uma busca no Google para identificar empresas que se adequariam ao perfil a ser entrevistado. 

Foram encontradas empresas que passaram a ser analisadas, por meio de seus respectivos sites, 

objetivando verificar quais estavam ligadas à Industria 4.0. 

Assim, chegou-se a um número de 124 empresas que poderiam ser inseridas no contexto 

da pesquisa (Apêndice D), tornando possível buscar o contato, por meio de e-mail e, caso da 

concordância em participar, tiveram acesso ao termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice A), sendo, oportunamente, agendada a entrevista, conforme roteiro (Apêndice C). 

Mediante levantamento nos respectivos sites, foi possível identificar as tecnologias 

capacitadoras que este grupo de empresas adota em suas relações com a Indústria 4.0 (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Tecnologias Capacitadoras de empresas levantadas na internet. 

 

Fonte: O autor 

As tecnologias capacitadoras observadas nos sites das empresas levantadas na Internet, 

puderam ser agrupadas em tipos, conforme o Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Tecnologias Capacitadoras de empresas levantadas na internet, por tipo. 

 

Fonte: O autor 

Também foi possível identificar a quais estados do Brasil pertencem as empresas 

levantadas, conforme Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Empresas, por Estado 

 

Fonte: O autor 

Assim, esta lista inicial, permitiu ter uma ideia dos respondentes em potencial, tendo sido 

feitos os devidos contatos para saber quais estavam disponíveis para a pesquisa de campo e, a 

partir desta lista, sete empresas se manifestaram para participar da pesquisa de campo, conforme 

Quadro 12, que as apresentam em ordem crescente de tempo de existência. 

Quadro 12 - Dados dos smart service providers participantes da pesquisa 

EMPRESA FUNCIONÁRIOS FATURAMENTO CLIENTES 
TEMPO DE EXIS-

TÊNCIA 
ATUAÇÃO 

Telefônica 
TEC 

27 2 milhões 11 10 meses 
Tecnologia para IoT e big data, vol-

tada para o agronegócio 

iCubics  1 1 milhão 4 2 anos 
Consultoria cidades inteligentes, sa-
úde, meio ambiente automação re-

sidencial. 

StackX 19 500 mil 250 2 anos 
Treinamento em tecnologias da In-
dústria 4.0, utilizando um modelo 

inovador do Vale do Silício. 

Infinity  
10 no Brasil e 6 

em Portugal 

2 milhões e meio 
a 3 milhões 

anual 

20 a 25 
mais ou 
menos 

5 anos 
Modelagem e simulação (digital 

twins)  

SUIV 9 3.2 milhões 22 6 anos 
Cadastro inteligente de peças e in-

formações veiculares.  

LSI-TEC  15 - 5 23 anos 
Braço em P&D da USP.  Plataforma 

como serviço 

IPFacens 500 25 milhões 550 45 anos 
Instituto Científico e Tecnológico – 

ICT. oito centros de inovação 

 

Fonte: O autor 
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3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

A etapa da coleta de dados nesta pesquisa qualitativa incluiu o  estabelecimento de 

fronteiras para o estudo, coletando informações por meio de observações, entrevistas e 

documentos, bem como estabelecendo o protocolo para o registro das informações, conforme 

Creswell (2010). 

Devido à abordagem e à natureza de pesquisa, bem como à estratégia metodológica 

estabelecida para este estudo, a coleta de dados necessária à sua execução foi dividida em duas 

partes. A primeira contou com pesquisa bibliográfica e de dados secundários, os quais incluíram 

artigos da imprensa, anuários de entidades do mercado brasileiro e documentos (GEPHART, 2004; 

SANTOS, 2004). A coleta de dados secundários considerou um recorte temporal entre o ano de 

2000 e 2021. Este intervalo de tempo abrangeu praticamente o período de implantação e 

amadurecimento do conceito da Indústria 4.0. 

Já a segunda parte apoiou-se na realização de entrevistas presenciais, que contaram com o 

uso de um roteiro semiestruturado, elaborado para propiciar que se atingissem os objetivos da 

pesquisa, o que possibilitou a criação de uma matriz de amarração (Apêndice B), para associar 

este roteiro ao problema, aos objetivos de pesquisa e ao referencial teórico. 

A matriz de amarração (Apêndice B), foi estruturada tendo como referência os objetivos 

específicos, a partir deles, o referencial teórico e as categorias (conceito-chave), quais sejam: 

Inicialmente, em relação ao primeiro objetivo específico (identificar a criação do valor a 

partir do grau de digitalização e customização dos serviços prestados, tendo como referência as 

tecnologias e atividades que suportam a criação de sistemas inteligentes e Cyber Physical Systems) 

temos, como categorias: (i) Oportunidade (produto/serviços oferecidos) e clientes; (ii) Recursos-

chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano (sistemas cyber-físicos, IoT, computação 

em nuvem, big data, inteligência artificial); e (iii) Parceiros-chave (relações de negócios da 

organização). 

Num segundo momento, em relação ao segundo objetivo específico (identificar a 

configuração do valor na Indústria 4.0 a partir das atividades da cadeia de valor dos serviços 

relacionados à Indústria 4.0,  processos internos e relação com fornecedores e clientes) tivemos, 

como categorias: (i) Configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito fechado); 
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(ii) Limites organizacionais (mercado, hierarquia ou forma híbrida) de ativos co-especializados e 

rede de atividades; (iii) Mecanismos de coordenação interna nas estruturas organizacionais 

(distribuição, centralização e formalização de funções);e (iv) Atividades de servitização. 

Por fim, num terceiro momento, em relação ao terceiro objetivo específico (identificar a 

apropriação do valor na indústria 4.0, a partir das estratégias competitivas e de inovação, 

desenvolvidas pelos smart service providers) temos, como categorias: (i) Econômico (Custo / 

benefícios financeiros); (ii) Estratégico (Competitividade); (iii) Estratégico ( Inovação); e (iv) 

Sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas moldados de acordo com as 

culturas ou valores organizacionais. 

A partir destas categorias (conceitos-chave), foram estabelecidas as perguntas que 

comporiam o roteiro de pesquisa, tendo consciência de que “a coleta de dados com questionários 

é utilizada para melhorar a tomada de decisão” (HAIR et al., 2005 p. 212) . Indica-se a utilização 

de roteiros semiestruturados em situações como a do presente estudo, onde “o assunto a ser 

pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial”. Este tipo de roteiro oferece ao 

pesquisador uma linha mestra a seguir na condução das entrevistas e permite realizar desvios na 

sequência estabelecida, a fim de obter a melhor qualidade possível das informações do 

entrevistado” (GODOY, 2006 p. 134). 

Estruturadas as perguntas e montado o roteiro de entrevistas, foram contactadas as 124 

empresas, inicialmente levantadas, das quais sete se apresentaram disponíveis para a fase de 

entrevistas. As entrevistas foram feitas on-line por aplicativos de reunião (Skype, Teams, Zoom 

etc.), utilizando o instrumento de pesquisa (Apêndice A), gravadas e posteriormente transcritas, 

para que se pudessem aplicar as ferramentas de análise de conteúdo de Bardin (2011), buscando-

se com isso garantir a validade do estudo, ou seja, sua fidedignidade, autenticidade e credibilidade 

(CRESWELL, 2010). A manutenção dos materiais originais disponíveis buscou eliminar as 

imprecisões das anotações e ampliar o acesso público aos resultados (SILVERMAN, 2000). 

 

3. 4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

De acordo com a abordagem prevista, os dados foram reduzidos por meio de categorização 

a posteriori, a partir dos dados coletados em pesquisa, e agrupados de acordo com a similaridade 

de seus conteúdos, conforme Bardin (2011). 
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Para a análise de conteúdo, definida como “um conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais sutis, em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 2011 p. 11), buscando operacionalizar esse 

processo, foi utilizada uma planilha em Excel, em que foram colocadas as transcrições dos dados 

oriundos das entrevistas (oportunamente transcritas), documentos primários, documentos 

secundários e observações diretas, para posterior agrupamento sob forma de unidades semânticas, 

redução e distribuição em metacategorias, compostas por categorias, devidamente codificadas e 

definidas, visando a facilitar seu entendimento, o que resultou, após o processo de categorização, 

definido por Bardin (2011) nos 21 Quadros, que vão do 13 ao 33, no Capítulo de Análise dos 

resultado, a seguir. 

Por fim, a terceira etapa do processo de análise trouxe a extração de conclusões dos dados 

coletados e analisados. Para Flores (1994), as conclusões são afirmações e proposições nas quais 

se coletam os conhecimentos adquiridos pelo investigador em relação ao problema de pesquisa 

proposto. Nesse sentido, a própria apresentação dos dados foi utilizada como forma de levar às 

conclusões do presente estudo. 

Adicionalmente, outras duas técnicas foram utilizadas, como forma de garantir a validade 

do estudo: a triangulação das informações com outros estudos disponíveis em fontes públicas, tais 

como pesquisas de mercado e notícia de imprensa; e a checagem do material por parte de alguns 

dos entrevistados. 

Enfim, confeccionada a tabela de amarração, conforme Apêndice B, que serviu de base 

para o instrumento de pesquisa, atendendo o modelo teórico proposto nesta tese do Ciclo do Valor 

dos smart service providers procedeu-se a redução e categorização deles, conforme apresentado a 

seguir, no Capítulo de Análise. 
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4 -   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender o uso de tecnologias capacitadoras da 

Indústria 4.0, que suportam a criação de sistemas inteligentes e Cyber Physical Systems, do ponto 

de vista das estratégias de criação, configuração e apropriação do valor adotadas por  smart service 

providers.  

Assim, cada bloco do framework corresponde a um objetivo específico. Inicialmente, 

busca-se identificar o uso das tecnologias a criação do valor na indústria 4.0 a partir das tecnologias 

e atividades que suportam a criação de sistemas inteligentes e Cyber Physical Systems. 

Num segundo momento, procurou-se mapear a configuração do valor na Indústria 4.0, a 

partir das atividades da cadeia de valor dos serviços e, por fim, a análise da apropriação do valor, 

a partir das estratégias competitivas e de inovação, propondo a integralização destas dimensões 

pesquisadas, num único framework. 

As estratégias de criação do valor desenvolvidas por cada SSP foram analisadas a partir 

das seguintes categorias: oportunidade explorada que ensejou o surgimento da empresa, produtos 

e serviços oferecidos, segmentos de clientes atendidos, orientação produto/processo, atributos 

desejados pela Indústria 4.0 e forma de integração do serviço.  

A configuração do valor na Indústria a partir das atividades da cadeia de valor dos serviços 

relacionados à Indústria 4.0 cumpre a missão da apropriação do valor, a partir das estratégias 

competitivas e de inovação. 

Para cada empresa, a criação de valor esteve composta pelas categorias: ideia do negócio, 

surgimento da empresa, produtos e serviços oferecidos, segmentos de clientes, orientação 

produto/processo, atributos desejados, forma de integração do serviço, nível de digitalização, 

recursos tecnológicos, perfil dos profissionais, habilidades necessárias, perfil dos parceiros, 

coordenação de atividades para serviços avançados e dependência de fornecedor. 

Por sua vez, a configuração de valor esteve composta pelas categorias: fluxo de atividades, 

aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte, feedback do serviço prestado, 

busca de parcerias, parceiros para aplicação de tecnologias avançadas, estrutura organizacional, 

situação de estoques e recebíveis, qualidade do fornecedor e processos internos e informações 

sobre a melhoria de serviço. 
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Finalmente, a apropriação do valor esteve composta pelas categorias: precificação e lucro, 

taxa de crescimento, clientes potenciais, novas tecnologias e mercados, concorrência, 

inovação/patentes, oportunidades abandonadas e como a empresa é vista. 

Neste contexto foi abordada a análise dos dados coletados, conforme segue. 

 

4.1 – EMPRESA TELEFONICA TEC 

  

Na empresa TELEFONICA TEC o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes 

características: 

 

4.1.1 – Criação do valor 

Na análise da dimensão oportunidade (produto/serviços oferecidos) e clientes, a empresa 

TELEFONICA TEC apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: ideia do negócio, 

surgimento da empresa, produtos serviços oferecidos, segmentos de clientes, orientação 

produto/processo, atributos desejados pela Indústria 4.0 e forma de integração do serviço. 

 A ideia do negócio, surgiu da necessidade da Telefonica de ter uma empresa de 

telecomunicação voltada para IoT, big data e conectividade, com foco no agronegócio, na indústria 4.0, na 

saúde e na educação. Assim, em função da morte dos mercados de telefonia fixa e móvel, a estratégica da 

Telefonica foi criar uma Divisão independente de produtos, uma Startup de tecnologia: para IoT e big data. 

 A Telefonica TEC está focada em B2B e, especificamente, no agronegócio: Vivo Maquinário 

Inteligente, Vivo Clima Inteligente, com soluções para maquinário, solo, microclima, irrigação e frota 

inteligente, tornando-se focada no processo: inteligência e fluidez na produção, mediante a criação de um 

novo desenho (remapeamento). 

A Indústria 4.0 busca a eficiência econômica, no caso, uma fazenda conectada numa rede privativa, 

além do desejo de manter-se na vanguarda da inovação digital. Assim, a forma de integração do serviço, 

dá-se pelo processo, pela produção de uma maneira mais inteligente e por mais tempo, pela busca de 

parceiros, de startups de tecnologia com know-how em automatização e o processo se dá dentro do cliente, 

com os inputs do cliente a respeito do que ele precisa. 

Na análise da dimensão dos recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e 

humano, a empresa TELEFONICA TEC apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: 

nível de digitalização, recursos tecnológicos, perfil dos profissionais e habilidades necessárias. 
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É uma empresa de IoT 100% digital, onde todo o produto desenvolvido está conectado à rede da 

Vivo, utilizando como recursos tecnológicos, basicamente, Machine Learning e big data para a geração de 

alarmes a partir de análise dos sensores: clima inteligente na vertical do solo e na vertical do microclima e 

onde todos os profissionais são engenheiros, envolvidos com diversas áreas, mormente produção e, quando 

há necessidade de alguma habilidade necessária, parcerias são feita para atender às demandas. 

Na análise da dimensão dos parceiros-chave (relações de negócios da organização), a 

empresa TELEFONICA TEC apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos 

parceiros,  coordenação de atividades para produtos avançados e dependência do fornecedor. 

 Os parceiros são empresas muito consolidadas, na área de equipamentos de rede para 

infraestrutura da conectividade, havendo algumas startups de tecnologia, sendo que, em relação à produtos 

avançados, há contratos de parceria coordenados pela própria Telefônica Matriz (área de contratos para os 

fornecedores), com a existência de dependência de três fornecedores, que são startups únicas: Maquinário 

Inteligente, Clima Inteligente, Vivo Eficiência Energética,  conforme resumo no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Dimensões da Criação de Valor na Empresa Telefonica TEC 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 
Empresa de telecomunicação voltada para IoT, big data e conectividade, com foco 

no agronegócio, na Indústria 4.0, saúde, educação. 

Surgimento da 

empresa 

Estratégia da Telefônica para a morte dos mercados de telefonia fixa e móvel. Divi-

são independente de produtos (Startup de tecnologia: para IoT e big data) 

produtos/servi-

ços oferecidos 

Focada no agronegócio (Vivo Maquinário Inteligente, Vivo Clima Inteligente) com 

soluções para maquinário, solo, microclima, irrigação e Frota Inteligente. 

segmentos de cli-

entes 
B2B, focado no Agronegócio. 

orientação pro-

duto/processo de 

que forma 

Processo (inteligência e fluidez na produção). Criação de um novo desenho (rema-

peamento). 

atributos deseja-

dos 

Eficiência econômica (fazenda conectada numa rede privativa).Vanguarda da inova-

ção digital. 

forma de integra-

ção do serviço 

Processo, produção de uma maneira mais inteligente e por mais tempo. Busca de 

parceiros, de startups de tecnologia com know-how em automatização. Processo 

dentro do cliente, com os inputs do cliente a respeito do que ele precisa. 

nível de digitali-

zação 

Empresa de IoT seja 100% digital, onde todo o produto desenvolvido está conec-

tado à rede da Vivo. 
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Quadro 13 - Dimensões da Criação de Valor na Empresa Telefonica TEC (Cont.) 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

  

recursos tecnoló-

gicos 

Machine Learning, Big Data, geração de alarmes a partir de análise dos sensores, 

(clima inteligente na vertical do solo e na vertical do microclima). 

perfil dos profis-

sionais 

Praticamente todos engenheiros, envolvidos com diversas áreas, mormente produ-

ção. 

habilidades ne-

cessárias 

Possibilidade de fazer parcerias para atender demandas. Ainda não houve maiores 

necessidades. 

perfil dos parcei-

ros 

Empresas muito consolidadas ( equipamentos de rede para infraestrutura da conecti-

vidade) e startups de tecnologia. 

coordenação ati-

vidades para ser-

viços avançados 

Contrato de parceria coordenado pela própria Telefônica Matriz (área de contratos 

para os fornecedores) 

dependência de 

fornecedor 

Três fornecedores (Startups únicas): Maquinário Inteligente, Clima Inteligente, 

Vivo Eficiência Energética. 

Fonte: O autor 

 

4.1.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa TELEFONICA TEC apresentou os seguintes aspectos da configuração de 

valor: fluxo de atividades, aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte e 

feedback do serviço prestado. 

 O fluxo de atividades da empresa está definido como: vendas: mapeia a necessidade com o 

cliente e traz para a área de produtos; produtos: conversa e interage com o cliente para entender a 

necessidade; engenharia: desenho técnico da solução;  apresentação da solução, proposta de preço e  prazo, 

seguida de recalibração; implantação (Delivery): acompanhar junto à área técnica a entrega do cliente para 

garantir prazo e orçamento (PMO) e, finalmente,  Entrega do produto final e validação: cliente testa o 

produto e paga, conforme a Figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama de fluxo das atividades da TELEFONICA TEC 

 

Fonte: O autor 

 O time de produtos digitais busca a solução de aplicação de tecnologias nos departamentos, 

havendo, como atividades de suporte, uma estrutura onde existe muita interação com o jurídico e o 

Marketing, o que representa uma proposta de valor para o cliente que, juntamente com os fornecedores, 

proporcionam feedback por meio de reuniões constantes. 

Na análise da dimensão Limites organizacionais, a empresa TELEFONICA TEC 

apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: busca de parcerias e parceiros para 

aplicação de tecnologias avançadas. 

A busca de parcerias, se dá frequentemente, normalmente startups com know-how em 

automatização e CPS. Quanto aos parceiros para aplicação de tecnologias avançadas, se dá pelo 

desenvolvimento de ferramentas avançadas de cada fornecedor, sendo a interação por meio da 

rede: Teams, Zoom e Google. 

Na análise da dimensão mecanismos de coordenação interna nas estruturas 

organizacionais, a empresa TELEFONICA TEC apresentou os seguintes aspectos da configuração 

de valor: estrutura organizacional e estoques e recebíveis. Em relação à estrutura organizacional, 

temos: diretor de operações (coordenação); Gerentes seniores: pré-vendas,  desenvolvimento de 

negócios, produtos, pós-vendas, CFO, RH (com dois marketings), e o jurídico, não havendo 

estoques e recebíveis,  uma vez que as parcerias ocorrem em contrato de compra e venda, ou seja, 

em compras mediante certeza de revenda. 

Na análise da dimensão atividades de servitização, a empresa TELEFONICA TEC 

apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: qualidade do fornecedor e processos 
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internos e informação para melhoria do serviço, assim, as relações às informações para melhoria 

do serviço são baseadas em feedback do próprio cliente. 

Não há como acompanhar a qualidade dos serviços quanto a erros e bugs pois as startups 

não dão acesso aos seus códigos fonte. Externamente , as empresas fornecedoras de equipamento 

de rede são consolidadas no mercado e, internamente, para um processo mais fluido e menos 

burocrático, pode-se redesenhar e remapear os processos, conforme resumo, no Quadro 14. 

Quadro 14 - Dimensões da Configuração do Valor na empresa Telefonica TEC 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 

1) Vendas: mapeia a necessidade com o cliente e traz para a área de produtos; 2) 

Produtos: conversa e interage com o cliente para entender a necessidade. 3) Enge-

nharia: desenho técnico da solução. 4) Apresentação da solução, proposta de 

preço e  prazo, seguida de recalibração ; 5) Implantação (Delivery): acompanhar 

junto à área técnica a entrega do cliente para garantir prazo e orçamento (PMO). 

6) Entrega do produto e validação: cliente testa o produto e paga. 

aplicação de tecno-

logias nos departa-

mentos 

Time de produtos digitais que corre atrás da solução.  

atividades de su-

porte 

Possuímos uma estrutura.   Muita interação com o jurídico. Marketing (proposta 

de valor para o cliente). 

feedback do serviço 

prestado 
Reuniões constantes com os fornecedores. 

busca parcerias Frequentemente (startups com know-how em automatização, CPS) 

parceiros para apli-

cação de tecnolo-

gias avançadas 

Desenvolvimento de ferramentas avançadas (interação por ferramentas de rede: 

Teams, Zoom e Google), cada fornecedor tem uma ferramenta. 

estrutura organiza-

cional 

Diretor de operações (coordenação). Gerentes seniores: pré-vendas,  desenvolvi-

mento de negócios, produtos,   pós-vendas, CFO, RH (com dois marketings), jurí-

dico. 

estoques e recebí-

veis 

Não, parcerias mediante contrato de compra e venda. Compras mediante certeza 

de revenda. 

qualidade do forne-

cedor e processos 

internos 

Não há como acompanhar a qualidade dos serviços quanto a erros, bugs (startups 

não dão acesso aos seus códigos fonte). Empresas fornecedoras de equipamento 

de rede são consolidadas no mercado. Internamente, para processo mais fluido e 

menos burocrático: redesenhar e remapear os processos. 

informações me-

lhoria serviço 
Feedback do próprio cliente. 
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Fonte: O autor 

 

4.1.3 – Apropriação do valor 

 

Na análise da dimensão Econômica (Custo / benefícios financeiros), a empresa 

TELEFONICA TEC apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: precificação e lucro 

e taxa de crescimento. A precificação e lucro são feitas a partir dos custos, enquanto a taxa de 

crescimento, está em torno 18% a 20%, em três anos de criação. 

Na análise da dimensão estratégica (Competitividade), a empresa TELEFONICA TEC 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais, novas 

tecnologias/mercados e concorrência. 

A empresa normalmente identifica os clientes em potencial com os Business Developer 

Manager-BDMs e, depois, envolve o pré-vendas, uma vez que já há uma lista de clientes. Por sua 

vez, as novas tecnologias e mercados são identificados pela participação em fóruns de agronegócio 

para ver o que o mercado está dizendo  as necessidade expressas pelo cliente. Finalmente, a 

concorrência, pode ser identificada como sendo outras empresas de telecomunicações que também 

têm essa vertical de agro, o que, hoje, basicamente, contempla a Claro e a TIM. 

Na análise da dimensão estratégica (Inovação), a empresa TELEFONICA TEC apresentou 

os seguintes aspectos da apropriação de valor: inovação/patentes e oportunidades abandonadas. 

As patentes são feitas, porém, tudo passa pela ANATEL, enquanto, não foi apontada a existência 

de oportunidades abandonadas. 

Na análise da dimensão sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas 

moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais, a empresa TELEFONICA TEC 

apresentou o seguinte aspecto da apropriação de valor: como a empresa é vista e, neste contexto, 

em função da marca Vivo, que é tradicionalmente vista como uma empresa de telefonia fixa e 

móvel, dados fixos e dados móveis, a empresa ainda não é vista como uma empresa de peso e 

referência no agronegócio, conforme resumo no Quadro 15. 
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Quadro 15 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa Telefonica TEC 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e lucro A precificação feita a partir dos custos. 

taxa de crescimento Em torno 18% a 20% em três anos de criação. 

clientes potenciais 
Identifica com os Business Developer Manager-BDMs. Depois envolve o pré-

vendas (já há uma lista de clientes) 

novas tecnologias/ 

mercados 

Fóruns de agronegócio para ver o que o mercado está dizendo e  necessidade ex-

pressa pelo cliente. 

concorrência 
Outras empresas de telecomunicações que também têm essa vertical de agro (ba-

sicamente hoje é a Claro e a TIM). 

inovação / patentes Sim, tudo passa também pela ANATEL. 

oportunidades 

abandonadas 

Não, ainda não. Nesse momento inicial, tudo que aparece aqui a s empresa ainda 

tenta abraçar e resolver. 

empresa é vista 
A Marca Vivo como uma empresa de telefonia fixa e móvel, dados fixos e dados 

móveis, e não como uma empresa de peso e referência, no agronegócio. 

Fonte: O autor 

A empresa Telefonica TEC conforme a proposta do ciclo do valor, consolidada no  Modelo 

Teórico do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 

10. 

Figura 10 - Ciclo do Valor da empresa Telefonica TEC 
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Fonte: O autor 

4.2 – EMPRESA ICUBICS 

 

Na empresa iCubics o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes 

características: 

 

4.2.1 – Criação do valor 

 

 Em relação à ideia do negócio, a  empresa iCubics surgiu de um projeto de mestrado,  sendo 

decorrente de um aproveitamento de projeto inacabado de implantação de sistema de informação  

na indústria de semicondutores. Tal gênese se apresenta como um caminho comum às empresas 

que surgem decorrentes do estudo de tecnologias disruptivas, cuja teoria e prática são o conteúdo 

das universidades ligadas à TIC. 

 Assim a iCubis, surgiu de uma empresa de consultoria de transformação digital, aberta há 

dois anos, tendo como produtos e serviços oferecidos: o desenvolvimento de sensores para coleta 

e monitoramento de informações em distintos setores (ambiental e cidades inteligentes, com 

emissão de gases veiculares, bueiros, resíduos plástico e metal; telemedicina, com pré-diagnóstico 

(temperatura, pressão) e comportamento (cumprimento de protocolos de higienização) e soluções 

para automação residencial e IoT). 

Em relação aos segmentos de clientes, no momento há quatro (com gestão de manufatura, 

consultoria IoT, saúde, cidades inteligentes, ambiental e soluções de automação residencial), sendo 

que seu produto é, inicialmente, uma consultoria,  mas está orientado para uma análise do processo 

(avaliação, verificação do tipo de problema, controle de uma maneira mais efetiva). 

 Quanto aos atributos desejados pelos clientes da Indústrias 4.0, citam-se a redução de 

custos, eficiência nos processos e qualidades em tecnologia (conectividade: captura e  uso 

inteligente de dados para tomada de decisões), onde, em relação à forma de integração do serviço, 

temos, primeiro: a análise inicial do processo (entendendo estado atual); a avaliação, entendendo 

o tipo de problema (“dor” do cliente) e propondo solução de melhoria, por meio de  elementos de 

tecnologia: monitoramento e dados coletados, que são transformados em informação para tomada 

de decisões. 
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Na análise da dimensão dos recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano 

(sistemas cyberfísicos, IoT, computação em nuvem, big data, inteligência artificial), a empresa 

iCubics apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: nível de digitalização, recursos 

tecnológicos, perfil dos profissionais e habilidades necessárias. 

O nível de digitalização, é bem amplo: projetos em IoT, smart cities e Inteligência 

Artificial, atendendo  procurement de confecção de placas de  sensores, apresentando como 

recursos tecnológicos, o sensoriamento para controle de motores (IoT), a visão computacional e 

os recursos analíticos de inteligência artificial. 

A empresa apresenta um único elemento como profissional, que é o fundador, um 

engenheiro elétrico, com especializações em comércio exterior, marketing, finanças corporativas 

e experiência como executivo de multinacionais de grandes projetos, que aponta como  habilidades 

necessárias para atender à demanda da Indústria 4.0 a visão do negócio, a multidisciplinaridade 

dentro da empresa, o entendimento da dinâmica, tendo uma visão sistêmica de como funciona uma 

operação industrial, além dos elementos envolvidos e uma formação e experiência própria. 

Na análise da dimensão dos parceiros-chave (relações de negócios da organização), a 

empresa iCubics apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos parceiros, 

coordenação atividades para serviços avançados e dependência de fornecedor. 

O perfil dos parceiros, aponta para empresas pequenas (serviços de engenharia, 

desenvolvimento de aplicativos, de software), voltadas para a venda de soluções de inteligência 

artificial, indústria (IoT), cidades inteligentes, área de saúde e gestão ambiental. 

A coordenação das atividades para serviços avançados, é feita mediante o 

acompanhamento das etapas e dos escopos dos projetos desenvolvidos, onde não há uma relação 

à dependência de fornecedores, conforme resumo no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Dimensões da Criação de Valor na empresa iCubics 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 
Empresa de consultoria de transformação digital, aberta há dois 

anos. 



90 

 

Surgimento da empresa 

Projeto de mestrado (aproveitamento de projeto inacabado de im-

plantação de sistema de informação  na indústria de semicondu-

tores). 

Quadro 16 - Dimensões da Criação de Valor na empresa iCubics (Cont.) 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

produtos/serviços oferecidos 

Desenvolvimento de sensores para coleta e monitoramento de in-

formações em distintos setores: 

- ambiental e cidades inteligentes: emissão de gases veiculares; 

bueiros, resíduos plástico e metal; 

- telemedicina: pré-diagnóstico (temperatura, pressão) e compor-

tamento (cumprimento de protocolos de higienização); 

- soluções para automação residencial e IoT. 

segmentos de clientes 
Quatro, com gestão de manufatura, consultoria IoT, saúde, cida-

des inteligentes, ambiental e soluções de automação residencial. 

orientação produto/processo 

Produto (consultoria) mas faz uma análise do processo (avalia-

ção, verificação do tipo de problema, controle de uma maneira 

mais efetiva). 

atributos desejados 

Redução de custos, eficiência nos processos e qualidades em tec-

nologia (conectividade: captura e  uso inteligente de dados para 

tomada de decisões) 

forma de integração do serviço 

Primeiro: análise inicial do processo (entendendo estado atual). 

Avaliação (entendendo o tipo de problema: dor do cliente, pro-

pondo solução de melhoria, usando elementos de tecnologia: mo-

nitoramento e dados coletados, que são transformados em infor-

mação para tomada de decisões). 

nível de digitalização 

É bem amplo. Projetos em IoT, smart cities e Inteligência Artifi-

cial. Atendendo  procurement de confecção de placas de  senso-

res. 

recursos tecnológicos 
Sensoriamento para controle de motores (IoT), visão computacio-

nal, recursos analíticos de inteligência artificial 

perfil dos profissionais 

Engenheiros elétricos. Especializações em comércio exterior, 

marketing, finanças corporativas. Experiência como executivo de 

multinacionais de grandes projetos. 

habilidades necessárias 

Visão do negócio, multidisciplinaridade dentro da empresa, en-

tender a dinâmica, ter visão sistêmica de como funciona uma 

operação industrial, e os elementos envolvidos. Formação e expe-

riência própria comportam as habilidades necessárias. 

perfil dos parceiros 

Empresas pequenas (serviços de engenharia, desenvolvimento de 

aplicativos, de software). Venda de soluções de inteligência arti-

ficial, indústria (IoT), cidades inteligentes, e área de saúde e ges-

tão ambiental. 
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coordenação atividades para serviços 

avançados 

Acompanhamento das etapas e dos escopos dos projetos desen-

volvidos 

dependência de fornecedor Não há fornecedores do qual sejam dependentes. 

Fonte: O autor 

 

4.2.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa iCubics apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: fluxo de 

atividades, aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte e feedback do 

serviço prestado. 

 O fluxo de atividades foi definido como: o entendimento do problema ou oportunidade 

(consultoria); por meio de visitas para avaliação (site survey); a Montagem do projeto da 

consultoria para avaliações específicas; a fase de recomendações e entrega da proposta e a fase de 

gerenciamento (desenvolvimento de algum tipo de aplicação ou software específico), conforme 

Figura 11. 

Figura 11 - Diagrama de fluxo das atividades da iCubics. 

 

Fonte: O autor 

 Em relação à aplicação de tecnologias nos departamentos, internamente há um único 

integrante, enquanto, no cliente, atua na área de operação e tecnologia, enquanto a empresa possui 

um suporte financeiro ou administrativo terceirizado, uma área de  Marketing e vendas próprios e, 

na parte operacional, possui uma network para buscar empresas e engenheiros para o 

desenvolvimento de hardware e de software. 



92 

 

Na análise da dimensão limites organizacionais (mercado, hierarquia ou forma híbrida) de 

ativos co-especializados e rede de atividades, a empresa iCubics apresentou os seguintes aspectos 

da configuração de valor: busca de parcerias e parceiros para aplicação de tecnologias avançadas. 

A empresa normalmente busca parcerias na área de sensores, possuindo um parceiro nos 

Estados Unidos, para aplicação de tecnologias avançadas, quando em soluções para projetos que 

envolvam inteligência artificial, e em uma empresa local, para outras aplicações. Sendo uma 

empresa individual ela utiliza rede de contatos (startups) e, a partir do contrato do serviço, assume 

o gerenciamento pessoal. 

Na análise da dimensão dos mecanismos de coordenação interna, nas estruturas 

organizacionais (distribuição, centralização e formalização de funções), a empresa iCubics 

apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: estrutura organizacional e estoque de 

recebíveis. 

O próprio dono faz a prospecção de novos negócios e a avaliação e entrega dos projetos, e 

a parte financeira é feita por um contador, estando a atividade concentrada na operação e em TI, 

não possuindo estoques. 

Na análise da dimensão das atividades de servitização, a empresa iCubics apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: qualidade do fornecedor e processos internos e 

informações melhoria serviço. 

O acompanhamento da qualidade do fornecedor e dos processos internos é presencial, feito 

por meio da gerência do projeto, sendo as informações de melhoria do serviço, feita pela  presença 

em eventos presenciais, de grandes empresas e fóruns, onde há a atualização do que está 

acontecendo e das aplicações possíveis nos clientes, conforme resumo no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Dimensões da Configuração de Valor na empresa iCubics 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 

1) Entendimento do problema ou oportunidade (consultoria). 2) por meio de visi-

tas para avaliação (site survey). 3) Montagem do projeto da consultoria para ava-

liações específicas. 4) A fase de recomendações e entrega da proposta. 5) A fase 

de gerenciamento (desenvolvimento de algum tipo de aplicação ou software espe-

cífico). 
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aplicação de tecno-

logias nos departa-

mentos 

Internamente único integrante. No cliente: área de operação e tecnologia. 

atividades de su-

porte 

Suporte financeiro ou administrativo terceirizado. Marketing e Vendas (trabalho 

próprio), Parte operacional (network para buscar empresas e engenheiros para o 

desenvolvimento de hardware, de software). 

feedback do serviço 

prestado 

Indicação de um cliente para outra empresa (reconhecimento e criação de credibi-

lidade). 

Quadro 17 - Dimensões da Configuração de Valor na empresa iCubics (Cont.) 

 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

busca parcerias 

Sim, normalmente ocorre na área de sensores (parceiro nos EUA e empresa lo-

cal). Empresa individual que utiliza rede de contatos (startups). A partir do con-

trato do serviço, gerenciamento pessoal. 

parceiros para apli-

cação de tecnolo-

gias avançadas 

Soluções para projetos que envolvam inteligência artificial (parceria com uma 

empresa que fica nos Estados Unidos) 

estrutura organiza-

cional 

Prospecção de novos negócios e da avaliação e entrega dos projetos. Parte finan-

ceira junto ao contador. Atividade concentrada na operação e TI. 

estoques e recebí-

veis 
Nenhum 

qualidade do forne-

cedor e processos 

internos 

Acompanhamento presencial da gerência do projeto. 

informações me-

lhoria serviço 

Eventos presenciais, de grandes empresas e fóruns, atualização do que está acon-

tecendo e aplicações possíveis nos clientes. 

Fonte: O autor 

 

4.2.3 – Apropriação do valor 

Na análise da dimensão econômica (Custo / benefícios financeiros), a empresa iCubics 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação do valor: precificação e lucro e taxa de 

crescimento. 
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 A precificação e o lucro, são definidos por hora/consultoria, cabendo, eventualmente, uma 

parcela da unidade fabricada ou projeto vendido. Assim, a taxa de crescimento, dobrou, em dois 

anos, com expectativa futura de dobrar a cada ano. 

Na análise da dimensão da estratégia (Competitividade), a empresa iCubics apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação do valor: clientes potenciais, novas tecnologias/mercado e 

concorrência. 

Os clientes potenciais da iCubics são as indústrias de pequeno e médio porte, tendo a saúde, 

a parte de cidades inteligentes e a indústria como novas tecnologias ou mercados que busca. 

Na análise da dimensão da estratégia (Inovação), a empresa iCubics apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação do valor: inovação/patentes e oportunidades abandonadas. 

Não há preocupação da empresa com patentes, em virtude da existência e obediência aos 

acordos de confidencialidade e ela alega que, conscientemente, não tem intenção de entrar na área 

de agronegócio. 

Na análise da dimensão dos sistemas de compromissos e compensações das partes 

interessadas moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais, a empresa iCubics 

apresentou como aspecto da apropriação do valor, que é vista como uma empresa pequena, que 

está iniciando e que depende do conhecimento do dono, conforme resumo no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Dimensões da Apropriação de Valor na empresa iCubics 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e 

lucro 

Por hora/consultoria, cabendo, eventualmente, uma parcela da unidade fabricada ou 

projeto vendido. 

taxa de cresci-

mento 
Dobrou, em dois anos, com expectativa futura de dobrar a cada ano 

clientes poten-

ciais 
Indústrias de pequeno e médio porte. 

novas tecnolo-

gias/ 

mercados 

A saúde, a parte de cidades inteligentes e indústria. 

concorrência 

Pequenas consultorias, profissionais que vem do mercado (com experiência em pro-

cessos de melhorias na questão industrial, na questão de aplicações de integração de 

sistemas, cidades inteligentes e área de saúde). 
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inovação / pa-

tentes 
não há preocupação com patentes: (obediência aos acordos de confidencialidade) 

oportunidades 

abandonadas 
Conscientemente a área do agronegócio. 

empresa é vista Uma empresa pequena, que está iniciando, que depende do conhecimento do dono. 

Fonte: O autor 

A empresa iCubics, conforme a proposta do ciclo doa valor, consolidada no  Modelo Teórico 

do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 12. 

Figura 12 - Ciclo do Valor da empresa iCubics 

 

Fonte: O autor 

4.3 – EMPRESA STACKX 

Na empresa StackX o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes 

características: 

4.3.1 – Criação do valor 

Na análise da dimensão das oportunidades (produto/serviços oferecidos) e clientes, a 

empresa StackX apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: ideia do negócio, 



96 

 

surgimento da empresa, produtos/serviços oferecidos, segmento de clientes, forma de orientação 

ao produto ou processo, atributos desejados pela Indústria 4.0, forma de integração do serviço. 

 A ideia do negócio se deu em virtude de treinamento baseado em modelo de financiamento 

adaptado ao mercado brasileiro, apresentando um valor e um tempo menor, com uma natureza de 

empreendimento  de caráter social, tendo surgido mediante uma pesquisa sobre o mercado americano de 

financiamento de cursos de formação, parecido com o FIES brasileiro. 

 Os produtos e serviços oferecidos são o treinamento e encaminhamento para o mercado em 

tecnologia e softwares da Indústria 4.0 no Brasil, onde o objetivo é proporcionar barateamento e integração 

com os fornecedores. Assim seu segmento de clientes demanda treinamentos específicos e outras 

formações (ensino médio, mercado corporativo, mudanças de carreira ou empreendedores). 

 A StackX está, por um lado, orientada ao processo do cliente, onde busca entendê-lo para 

produzir integração e, por outro lado, orientada ao produto do cliente, por meio da robotização de processos. 

Tais clientes da indústria 4.0 demandam a integração das máquinas de gerações antigas, mediante a conexão 

em rede para gestão da demanda em tempo real. 

 Não há proatividade de criação, sendo feito o acompanhamento de todas as etapas para entender o 

que fazer e qual é o escopo, mediante consultoria, para entender o nível das necessidades e poder propor 

mudanças. 

Na análise da dimensão dos Recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e 

humano, a empresa StackX apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: nível de 

digitalização, recursos tecnológicos, perfil dos profissionais, habilidades necessárias. 

A empresa é 100% digital, desde o desdobramento dos processos às atividades e tarefas, internas 

e externas, possuindo integração de software legado com aplicativos na nuvem e tendo como profissionais, 

mestres ou doutores, além de profissionais ecléticos (que vem da qualidade, da produção, da mecânica, de 

consultoria em software), que trabalham com produtos e processos, haja vista que, eventualmente, necessita 

habilidades não oferecidas pelo mercado. 

Na análise da dimensão dos parceiros-chave (relações de negócios da organização), a 

empresa StackX apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos parceiros, 

coordenação das atividades para serviços avançados e dependência de fornecedor. 

O principal parceiro é um parceiro de cobrança, havendo outro parceiro de contrato. Para serviços 

avançados geralmente trabalha com parceiros voltados para tecnologia muito específica, contactados por 

meio dos seus engenheiros. Possui apenas um fornecedor estratégico: o ambiente virtual de aprendizagem, 

conforme resumo no Quadro 19. 
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Quadro 19 - Dimensões da Criação de Valor na Empresa StackX 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 
Treinamento baseado em modelo de financiamento adaptado ao mercado brasileiro 

(valor e tempo menor), natureza de empreendimento social. 

Surgimento da 

empresa 

Pesquisa sobre o mercado americano de financiamento de cursos de formação (Pa-

recido com o FIES brasileiro). Adaptada para o mercado brasileiro (valor e tempo 

menor), natureza de empreendimento social. 

produtos/servi-

ços oferecidos 

Treinamento e encaminhamento para o mercado em tecnologia e softwares da In-

dústria 4.0 no Brasil: PDM (Product Data Management) e PLM (Product Lifecycle 

Management). O objetivo é proporcionar barateamento e integração com os forne-

cedores. 

segmentos de cli-

entes 

Segmentos (treinamentos específicos) e formações (ensino médio, mercado corpora-

tivo, mudanças de carreira ou empreendedores). 

orientação pro-

duto/processo de 

que forma 

Processo do cliente (entender para produzir integração) e produto (Robotização de 

processos). 

atributos deseja-

dos 

A integração das máquinas de gerações antigas (conexão em rede para gestão da de-

manda em tempo real) 

forma de integra-

ção do serviço 

Sem proatividade de criação. Acompanhado todas as etapas para entender o que fa-

zer, qual é o escopo. Consultoria para entender o nível e poder propor mudanças. 

nível de digitali-

zação 

100% digital, desde o desdobramento dos processos às atividades e tarefas, internas 

e externas. 

recursos tecnoló-

gicos 
Integração de software legado com aplicativos na nuvem. 

perfil dos profis-

sionais 

Todos são mestres ou doutores e profissionais funcionais ecléticos, que trabalham 

com produtos e processos. 

habilidades ne-

cessárias 

Necessita habilidades não oferecidas pelo mercado (profissionais ecléticos):  que 

vem da qualidade, da produção, da mecânica, de consultoria em software. 

perfil dos parcei-

ros 
O principal parceiro é um parceiro de cobrança, outro parceiro de contrato. 

coordenação ati-

vidades para ser-

viços avançados 

Geralmente são de parceiros com tecnologia muito específica, transmitidos por 

meio dos seus engenheiros. 

dependência de 

fornecedor 
Há um fornecedor estratégico (ambiente virtual de aprendizagem). 

Fonte: O autor 
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4.3.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa StackX apresentou os seguintes aspectos da configuração do valor: fluxo de 

atividades, aplicação de tecnologia nos departamentos, atividades de suporte e feedback do serviço 

prestado. 

 O fluxo de atividades é mudado a todo momento no modelo de negócio para atender mais 

rapidamente ao mercado, havendo um acompanhamento nas empresas do profissional formado, 

assim o feedback do serviço prestado pelo aluno se dá por meio do Net Promoter Score, 

proporcionando uma visão geral da empresa. 

A aplicação de tecnologia está baseada em TI, mediante a centralização e construção de 

dashboards, possuindo como atividades de suporte a contabilidade, o marketing (mídias sociais), 

o comercial (plataforma de entrada e de comunicação centralizada), o administrativo, o suporte 

aos usuários e área acadêmica. 

 Na análise da dimensão dos limites organizacionais (mercado, hierarquia ou forma híbrida) 

de ativos co-especializados e rede de atividades, a empresa StackX apresentou os seguintes 

aspectos da configuração do valor: busca de parcerias e parceiros para aplicação de tecnologias 

avançadas. 

A empresa busca parcerias para automação (Indústria 4.0, especialistas em robótica, em 

IoT, desenvolvimento de software para grandes empresas, RPA, robotização de processos) e para 

a emissão e assinatura eletrônica de contratos e boletos, que são feitos por um parceiro estratégico 

de aplicativos da internet. Quanto à aplicação de tecnologia avançada, há a integração de desenhos, 

produtos e itens, automaticamente, com a puxada de itens de fornecedores (PDM e PLM), que 

ainda são tecnologias muito caras no Brasil e difíceis de implantar. 

Na análise da dimensão Mecanismos de coordenação interna nas estruturas organizacionais 

(distribuição, centralização e formalização de funções), a empresa StackX apresentou os seguintes 

aspectos da configuração do valor: estrutura organizacional e estoques e recebíveis. 

A estrutura organizacional da StackX possui três divisões: na primeira há um CEO que 

responde  o mercado (inovação tecnológica, relação com investidores); na segunda um CEO que 

cuida de operações internas (questões de processo, de regras de negócio e de tomada de decisão 
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interna) e, na terceira, uma diretoria de marketing. Não há estoques e os recebíveis são 

automatizados e digitais. 

Na análise da dimensão atividades de servitização, a empresa StackX apresentou os 

seguintes aspectos da configuração do valor: qualidade do fornecedor e processos internos e 

informações sobre melhorias do serviço, sendo, neste contexto, há uma dependência de uma 

disponibilidade elevada de fornecedores para manter o nível de serviço e como os serviços já são 

validados, basta uma conversa com os clientes para obter informações sobre a necessidade de 

melhorias no serviço, conforme resumo no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Dimensões da Configuração de valor na empresa StackX 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 

Mudamos isso a todo momento no nosso modelo de negócio para atender mais ra-

pidamente esse mercado. E nós também acompanhamos o nosso profissional nas 

empresas. 

aplicação de tecno-

logias nos departa-

mentos 

Tecnologia da informação (centralização e construção de dashboards). 

atividades de su-

porte 

Contabilidade, marketing (mídias sociais), Comercial (plataforma de entrada e de 

comunicação centralizada), administrativo, suporte aos usuários e área acadê-

mica. 

feedback do serviço 

prestado 

Feedback de cada aluno sobre o módulo. Net Promoter Score (visão geral da em-

presa) 

busca parcerias 

Sim, voltados para automação (Indústria 4.0, especialistas em robótica, em IoT, 

desenvolvimento de software para grandes empresas, RPA, robotização de pro-

cessos). Emissão e assinatura eletrônica de contratos e boletos: feitos por um par-

ceiro estratégico de aplicativos da internet. 

parceiros para apli-

cação de tecnolo-

gias avançadas 

Integração de desenhos, produtos e itens, automaticamente, com a puxada de 

itens de fornecedores (PDM e PLM). Muito caros ainda no Brasil e difíceis de 

implantar. 

estrutura organiza-

cional 

Três divisões: CEO que responde  o mercado (inovação tecnológica, relação com 

investidores); CEO que cuida de operações internas (questões de processo, de re-

gras de negócio e de tomada de decisão interna) e  diretoria de marketing. 

estoques e recebí-

veis 
Não, recebíveis totalmente automatizado e digitais. 

qualidade do forne-

cedor e processos 

internos 

Dependência de uma disponibilidade elevada de fornecedores para manter o nível 

de serviço. 

informações me-

lhoria serviço 
Como os serviços já são validados, conversa com os clientes. 

Fonte: O autor 
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4.3.3 – Apropriação do valor 

 

Na análise da dimensão Econômico (Custo / benefícios financeiros), a empresa StackX 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: precificação e lucro e taxa de 

crescimento. Sendo que a precificação e lucro se dão com base na percepção de valor do cliente e, em 

relação à taxa de crescimento, tem apresentado saltos ao longo do período, estando, agora, em 

aproximadamente 30%. 

 Na análise da dimensão estratégica (competitividade), a empresa StackX apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais, novas tecnologias/mercados e 

concorrência. 

Os clientes potenciais, são essencialmente B2B:  grandes empresas contratantes de 

profissionais de tecnologia enquanto as novas tecnologias e mercados, são buscadas com base no que o 

mercado global utiliza. Em relação à concorrência, são concorrentes com percepção do modelo Lambda 

School que atuam em uma classe A, B, C (sendo maiores e atuando com um volume financeiro maior). 

Na análise da dimensão estratégica (Inovação), a empresa StackX apresentou os seguintes 

aspectos da apropriação de valor: inovação/patentes e oportunidades abandonadas. O processo de 

patente da marca da empresa está em andamento e, quanto a oportunidade abandonada, aponta-se a 

estratégia de não fazer um filtro inicial nos candidatos. 

Na análise da dimensão Sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas 

moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais, a empresa StackX apresentou o 

seguinte aspecto da apropriação de valor: empresa é vista e, neste caso ela é muito bem-vista, como 

referência pelas indústrias, pelo primeiro setor, em São Paulo, Joinville, Blumenau e Florianópolis, 

conforme resumo no Quadro 21. 

Quadro 21 - Dimensões da Apropriação de Valor na empresa StackX 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e lucro Precificação com base na percepção de valor do cliente. 

taxa de crescimento Saltos ao longo do período, agora aproximadamente 30%. 

clientes potenciais B2B,  grandes empresas contratantes de profissionais de tecnologia. 

novas tecnologias/ 

mercados 
Com base no que o mercado global utiliza. 

concorrência 
Concorrentes com percepção do modelo Lambda School que atuam em uma 

classe A, B, C (maiores e atuam com um volume financeiro maior). 
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Quadro 21 - Dimensões da Apropriação de Valor na empresa StackX (Cont.) 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

inovação / patentes Processo de patente em andamento: marca. 

oportunidades 

abandonadas 
A estratégia de não fazer um filtro inicial. 

empresa é vista 
É muito bem-vista.  Como referência (indústrias, primeiro setor, São Paulo, Join-

ville, Blumenau, Florianópolis) 

Fonte: O autor 

 

A empresa StackX, conforme a proposta do ciclo doa valor, consolidada no  Modelo Teórico 

do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 13. 

 

Figura 13 - Ciclo do Valor da empresa StackX 

 

Fonte: O autor 
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4.4 – EMPRESA INFINITY 

 

Na empresa Infinity o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes 

características: 

 

4.4.1 – Criação do valor: oportunidade, clientes e serviço 

 

A empresa Infinity surgiu de um processo de doutorado, havendo uma empresa anterior de 

simulação e projeto de simulação integrada: tecnologia de gêmeo digital e metaverso. Assim, 

houve a criação de duas empresas em sociedade, montadas ao mesmo tempo: uma em Portugal e 

outra no Brasil, que oferecem digitalização por Laser Scan, modelação, simulação, funcionamento 

virtual, integrados, objetivando a reprodução da fábrica num conceito virtual. 

 Quanto ao segmento de clientes, destacam-se os das áreas automotiva, construção, linha 

branca, linha amarela, naval e alimentícia, estando orientados tanto para os processos, quanto para 

os produtos, dependendo do foco do cliente da Indústria 4.0, que busca um processo homogêneo 

e assertivo, com ênfase na integração. Assim, há um nível de 100% na integração do serviço e a 

empresa possui autonomia dentro da metodologia do cliente e atua na customização de processos. 

Na análise da dimensão Recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano, 

a empresa Infinity apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: nível de digitalização, 

recursos tecnológicos, perfil dos profissionais, habilidades necessárias. 

A empresa é 100% digital, tendo como recursos a gamificação e todos os demais recursos 

tecnológicos (interface digital, sensor, computação em nuvem, big data, inteligência artificial), 

possuindo como profissionais, tanto jovens de 18 a 30 anos, geralmente com formação 

universitária completa ou não, quanto profissionais acima dos de 55 anos, com as habilidades 

necessárias para a Indústria 4.0, desde jogos digitais à engenharia 

Na análise da dimensão Parceiros-chave (relações de negócios da organização), a empresa 

Infinity apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos parceiros, coordenação 

das atividades para serviços avançados e dependência do fornecedor. 

 Suas atividades envolvem, basicamente, a compra de serviços avançados, e  os seus 

parceiros são fornecedores de hardware e da área de economia ou de áreas mais técnicas 

(especializados), não havendo dependência de nenhum deles, conforme resumo no Quadro 22. 
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Quadro 22 - Dimensões da Criação do Valor na empresa Infinity 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 
Processo de doutorado. Empresa anterior de simulação e projeto de simulação in-

tegrada (tecnologia de gêmeo digital e metaverso). 

Surgimento da 

empresa 
Duas empresas em sociedade, montadas ao mesmo tempo (Portugal e Brasil) 

produtos/serviços 

oferecidos 

Digitalização por Laser Scan, modelação, simulação, funcionamento virtual, inte-

grados. Reprodução da fábrica num conceito virtual. 

segmentos de cli-

entes 
Áreas: automotiva, construção, linha branca, linha amarela, naval e alimentícia 

orientação pro-

duto/processo de 

que forma 

Ambos (depende do foco do cliente) 

atributos deseja-

dos 
Processo homogêneo e assertivo (Integração). 

forma de integra-

ção do serviço 

É 100% integrado, se o produto não estiver atrelado ao processo, não faz sentido. 

Possui autonomia dentro da metodologia do cliente e atua na customização de pro-

cessos. 

nível de digitali-

zação 
100% 

recursos tecnoló-

gicos 

Gamificação e todos os recursos tecnológicos (interface digital, sensor, computa-

ção em nuvem, big data, inteligência artificial). 

perfil dos profis-

sionais 

Jovens de 18 a 30 anos, geralmente formação universitária completa ou não, e 

acima de 55 anos. 

habilidades ne-

cessárias 
Desde jogos digitais à engenharia. 

perfil dos parcei-

ros 

Fornecedores de hardware e na área de economia ou mais técnicas (especializa-

dos). 

coordenação ati-

vidades para ser-

viços avançados 

Compra serviços avançados. 

dependência de 

fornecedor 
Não 

Fonte: O autor 
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4.4.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa Infinity apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: fluxo de 

atividades, aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte e feedback do 

serviço prestado. 

 O fluxo de atividades, está definido por: digitalização da área por Laser Scan; processo de 

modelação CAD; plataforma de jogos (animação e texturização para o modelo); conexão com o escopo 

industrial (PCP) e Comissionamento virtual, conforme Figura 14. 

 

Figura 14 - Diagrama de fluxo das atividades da Infinity 

 

Fonte: O autor 

 A aplicação de tecnologias nos departamentos está concentrada no planejamento, engenharia, 

manutenção, IoT e o P&D, que é a central de todo o processo, contando com suporte do administrativo, 

financeiro e Marketing (Internamente), tudo contando com o feedback do serviço prestado, por meio dos 

clientes e de ferramentas dentro de sites e das redes sociais. 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa Infinity apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: busca de 

parcerias e parceiros para aplicação de tecnologias avançadas. Com exceção do hardware, que a 

empresa não desenvolve, a Infinity possui uma inclinação a verticalizar, mesmo assim, há uma 

predominância dos processos de parceria, uma vez que os clientes são muito abertos quanto a de quem eles 

vão comprar ou o hardware que vai ser comprado. 

Na análise da dimensão Mecanismos de coordenação interna nas estruturas 

organizacionais, a empresa Infinity apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: 
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estrutura organizacional e estoques e recebíveis. A estrutura é 100 % horizontal, sem um método 

próprio, sendo adaptado dentro de uma série de conceitos que se foi pegando no mercado e não havendo 

estoques ou recebíveis. 

Na análise da dimensão Atividades de servitização, a empresa Infinity apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: qualidade do fornecedor e parceiros internos e 

informação para a melhoria de serviço. 

Há uma relação de confiança com fornecedores e demais parceiros, uma vez que estes não têm 

muito como acompanhar os processos, cujas melhorias são mais bem apontadas pelo cliente, conforme 

resumo no Quadro 23. 

Quadro 23 - Dimensões da Configuração do Valor na empresa Infinity 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 

1) Digitalizamos a área por Laser Scan. 2) processo de modelação CAD. 3) pla-

taforma de jogos (animação e texturização para o modelo). 4) Conexão com o 

escopo industrial (PCP).  5) Comissionamento virtual. 

aplicação de tecnolo-

gias nos departamen-

tos 

Planejamento, engenharia, manutenção, IoT e o P&D (central de todo o pro-

cesso). 

atividades de suporte Administrativo, Financeiro e Marketing (Internamente). 

feedback do serviço 

prestado 

Dentro do projeto, feedbacks dos clientes, ferramentas dentro de sites e de redes 

sociais 

busca parcerias Inclinação a verticalizar, com exceção do hardware, que não desenvolve. 

parceiros para aplica-

ção de tecnologias 

avançadas 

Processos de parceria.  Clientes muito abertos de quem eles vão comprar ou o 

hardware que eles vão comprar. 

estrutura organizaci-

onal 

Estrutura 100 % horizontal. Não há um método basicamente nosso (adaptado 

dentro de uma série de conceitos que foi pegando no mercado). 

estoques e recebíveis Não 

qualidade do forne-

cedor e processos in-

ternos 

Relação de confiança. Fornecedores não tem muito como acompanhar. 

informações melho-

ria serviço 
Mais controlado pelo cliente. 

Fonte: O autor 
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4.4.3 – Apropriação do valor 

 

Na análise da dimensão econômica (Custo / benefícios financeiros), a empresa Infinity 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: precificação e lucro e taxa de 

crescimento. 

 A precificação e lucro, se dá por horas de trabalho e metros quadrados trabalhados, sendo obtida 

uma taxa de crescimento, que esteve, em 2021-22, em torno de 75%, sendo que o normal seria em torno 

de 30% a 35%. 

Na análise da dimensão estratégica (Competitividade), a empresa Infinity apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais, novas tecnologias e mercados e 

concorrência. 

O perfil dos clientes potenciais depende do mercado, em função das “dores” do processo, assim 

tem-se a estratégia de focar nos headquarters das empresas e em escalar o supply chain da montadora. 

Como concorrentes da Infiniy há  empresa como a SIEMENS e outra empresa de digitalização que faz os 

processos, de forma que o desafio é lidar com a maior gama de entregáveis, sendo mais flexível e mais 

rápido no atendimento. 

Na análise da dimensão estratégica (Inovação), a empresa Infinity apresentou os seguintes 

aspectos da apropriação de valor: inovação e patentes e oportunidades abandonadas. Não há patente 

da Infinity, porém,  patentes das soluções e, em relação às oportunidades abandonadas, há uma série delas 

como, por exemplo, na área esportiva e smart cyties. 

Na análise da dimensão sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas 

moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais, a empresa Infinity é  bem-vista 

pelo mercado, como uma das maiores startups em crescimento em Portugal e, no Brasil, como um 

provedor de solução eficiente para o mercado automotivo, conforme resumo no Quadro 24. 

Quadro 24 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa Infinity 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e lucro horas de trabalho e metros quadrados trabalhados 

taxa de crescimento 2021-22 (75%). Normal 30% a 35% 

clientes potenciais Depende do mercado (dores do processo) 

novas tecnologias/ 

mercados 
focar nos headquarters das empresas e escalar o supply chain montadora. 
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Quadro 24 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa Infinity (Cont.) 

 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

concorrência 
SIEMENS e outra empresa de digitalização que faz os processos. Lidar (maior 

gama de entregáveis, mais flexível e mais rápido no atendimento) 

inovação / patentes Não há patente da Infinity, porém,  patentes das soluções. 

oportunidades 

abandonadas 
Uma série ( área esportiva, smart city). 

empresa é vista 
bem-vistos pelo mercado (uma das maiores startups em crescimento de Portugal). 

Brasil (provedor de solução eficiente para o mercado automotivo) 

Fonte: O autor 

A empresa Infinity conforme a proposta do ciclo doa valor, consolidada no  Modelo Teórico 

do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 15. 

 

Figura 15 - Ciclo do Valor da empresa Infinity 

 

Fonte: O autor 
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4.5 – EMPRESA SUIV - Sistema Unificado de Informações Veiculares 

 

Na empresa SUIV o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes características: 

 

4.5.1 – Criação do valor 

 

Na análise da dimensão oportunidade (produto/serviços oferecidos) e clientes, a empresa 

SUIV apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: ideia do negócio, surgimento da 

empresa, produtos serviços oferecidos, segmentos de clientes, orientação produto/processo, 

atributos desejados pela Indústria 4.0 e forma de integração do serviço. 

 A empresa SUIV- Sistema Unificado de Informações Veiculares. surgiu da grande 

dificuldade de se obter informações técnico-veiculares de maneira simples e de fácil entendimento, 

sendo uma startup autotech, voltada para a tecnologia em banco de dados automotivo, constituindo 

plataforma única e abrangendo diversas bases de dados técnicos-veiculares que fazem a gestão do 

veículo, tornando possível digitalizar o processo de vendas e compras de peças cadeia automotiva 

e na Indústria 4.0, gerenciar informações técnico-veiculares e fazer projeção de custos. 

 São clientes da empresa os que necessitam de Informações técnicas: Gestores de frotas 

financeiras, distribuidores de peças, oficinas, gerenciadores de telemetria, rastreador, locadoras. A 

SUUIV está orientada ao produto do cliente, atuando na higienização cadastral e na obtenção de 

informações assertivas para melhorar, utilizar o processo de gerenciamento veicular. 

A empresa apresenta uma total autonomia na integração de seu serviço e, sendo uma 

empresa de tecnologia, com um braço de desenvolvimento, customiza algumas API's próprias de 

acordo com a necessidade do cliente, ao longo de diversos momentos do workflow de 

gerenciamento (módulos de dados, ficha cadastral, ficha técnica, plano de revisão, cesta básica de 

peças, comparativo entre veículos, e catálogo de peças O&M e aftermarket). Assim, o cliente 

compra ou aluga o carro, cadastra o veículo e necessita de API’s durante a gestão do processo de 

reparo, processo de orçamentação, código da peça, preço da peça, descritivo correto da peça, tabela 

de mão de obra, de desmontagem e montagem, reparação e pintura. 
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Na análise da dimensão recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano, a 

empresa SUIV apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: nível de digitalização, 

recursos tecnológicos, perfil dos profissionais e habilidades necessárias. 

A SUIV é 100% digitalizada, atuando por Application Programming Interface, sendo menor sua 

participação na operação na operação, o que é uma característica do mercado automotivo. Em relação aos 

recursos tecnológicos, tem-se: big data, cloud computing, com 100% da estrutura hospedada na nuvem, e 

AI, tudo disponibilizado para o cliente por API, uma vez que a empresa não vende login e senha, atuando 

absolutamente integrada ao cliente. 

Há dois grandes blocos de perfis profissionais na empresa: a área de tecnologia, que cuida do 

desenvolvimento e da customização, com cinco recursos full stech, e a área de sistematização de dados: 

geralmente como primeiro emprego e passível de treinamento, onde se tem que desenvolver e criar esse 

profissional, que atua no desenvolvimento e customização das API's e dos dados, numa arquitetura única, 

para proporcionar a integração de sistema do cliente e o histórico. 

Na análise da dimensão Parceiros-chave (relações de negócios da organização), a empresa 

SUIV apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos parceiros, coordenação de 

atividades para recursos avançados e dependência de fornecedor. 

Os parceiros da empresa são os atores da cadeia: montadoras, fabricante de peças, distribuidoras 

de peças, que se coordenam mediante a automação do match de aplicação da peça na versão veicular, o que 

enfatiza a dependência dos fabricantes veiculares e montadoras e das concessionárias, como fornecedores, 

conforme resumo no Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Dimensões da Criação do Valor na empresa SUIV 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 
Dificuldade muito grande de informações técnico-veiculares de maneira simples e 

de fácil entendimento. 

Surgimento da 

empresa 

Startup autotech (tecnologia em banco de dados automotivo). Plataforma única, di-

versas bases de dados técnicos-veiculares. 

produtos/serviços 

oferecidos 

Gestão do veículo (Digitalizar o processo de vendas e compras de peças cadeia au-

tomotiva e Indústria 4.0, informações técnico-veiculares, projeção de custos). 

segmentos de cli-

entes 

Informações técnicas: Gestores de frotas financeiras, distribuidores de peças, ofici-

nas, gerenciadores de telemetria, rastreador, locadoras. 

orientação pro-

duto/processo de 

que forma 

Ao produto. 
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atributos deseja-

dos 

Higienização cadastral e informações assertivas para melhorar, utilizar o processo 

de gerenciamento veicular. 

Quadro 25 - Dimensões da Criação do Valor na empresa SUIV (Cont.) 

 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

forma de integra-

ção do serviço 

Total autonomia. Empresa de tecnologia, com um braço de desenvolvimento. Cus-

tomiza algumas API's próprias de acordo com a necessidade do cliente, ao longo de 

diversos momentos do workflow de gerenciamento (módulos de dados, ficha cadas-

tral, ficha técnica, plano de revisão, cesta básica de peças, comparativo entre veícu-

los, e catálogo de peças O&M e aftermarket). O cliente compra ou aluga o carro, ca-

dastra o veículo e necessita de API’s durante a gestão do processo de reparo, pro-

cesso de orçamentação, código da peça, preço da peça, descritivo correto da peça, 

tabela de mão de obra, de desmontagem e montagem, reparação e pintura. 

nível de digitali-

zação 

100% por Application Programming Interface. Na operação, menor (características 

do mercado automotivo). 

recursos tecnoló-

gicos 

Big data, cloud computing (100% da estrutura hospedada na nuvem) e AI, tudo dis-

ponibilizado para o cliente por API (não vende login e senha). 

perfil dos profis-

sionais 

Dois grandes blocos: Área de tecnologia (desenvolvimento e customização): cinco 

recursos full stech. Área de Sistematização de dados: primeiro emprego (treina-

mento),  se tem que desenvolver e criar esse profissional. 

habilidades ne-

cessárias 

Desenvolvimento e customização das API's e dos dados. arquitetura única de dados.  

Integração de sistema do cliente e histórico. 

perfil dos parcei-

ros 
Atores da cadeia: montadoras, fabricante de peças, distribuidoras de peças. 

coordenação ati-

vidades para ser-

viços avançados 

Automação do match de aplicação da peça na versão veicular. 

dependência de 

fornecedor 
Fabricantes veiculares e montadoras, concessionárias. 

Fonte: O autor 

 

4.5.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa SUIV apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: fluxo de 
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atividades, aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte e feedback do 

serviço prestado. 

 O fluxo de atividades, é assim definido: inicialmente o cliente procura com uma "dor"; 

busca-se a compreensão e a implantação modular dos API's e, enfim, a automatização do processo, 

conforme a Figura 16. 

Figura 16 - Diagrama de fluxo das atividades da SUIV 

 

Fonte: O autor 

 A aplicação de tecnologias nos departamentos da SUIV está, basicamente, centrada em 

arquitetura de dados (big data), existindo uma área de suporte técnico e Marketing e tem-se a auditoria do 

serviço na prestação de serviços para a frota pública e, uma vez que ocorra, o relato de redução de perda de 

estoques, por parte do distribuidor de peças ou do revendedor de peças, que serve como feedback. 

Na análise da dimensão limites organizacionais (mercado, hierarquia ou forma híbrida) de 

ativos co-especializados e rede de atividades, a empresa SUIV apresentou os seguintes aspectos 

da configuração de valor: busca de parceria e parceiros para aplicação de tecnologias avançadas. 

A empresa executa o trabalho sem buscar parcerias. Há a disponibilização de sistematização 

de dados por match de aplicação, proporcionando a automatização da oferta de aplicação da peça pela placa, 

onde o cliente tem a certeza de que está comprando a peça certa para o carro certo. 

Na análise da dimensão mecanismos de coordenação interna nas estruturas organizacionais 

(distribuição, centralização e formalização de funções), a empresa SUIV apresentou os seguintes 

aspectos da configuração de valor: estrutura organizacional e estoques e recebíveis. 

Na sua estrutura organizacional, tem-se o sócio cofundador, responsável pelo banco de dados 

(Sistematização, suporte técnico), o sócio de tecnologia, responsável pelo desenvolvimento  de aplicações 

internas da arquitetura, customizações de clientes e infraestrutura, e o sócio que cuida do financeiro, 

administrativo, contábil, jurídico, negócios e estratégias, parceria, vendas, não havendo estoques nem 

recebíveis. 

Na análise da dimensão atividades de servitização, a empresa SUIV apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: qualidade do fornecedor e processos internos e 

informações para melhoria do serviço, onde para a empresa há uma rotina de algoritmos, que cuida 
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da varredura na qualidade da informação, enquanto a área de qualidade faz uma leitura por amostragem, 

conforme resumo no Quadro 26. 

 

Quadro 26 - Dimensões da Configuração do Valor na empresa SUIV 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 
1) Cliente procura com uma "dor". 2) Compreensão e implantação modular dos 

API's e 3) Automatização do processo. 

aplicação de tecno-

logias nos departa-

mentos 
Arquitetura de dados (big data) 

atividades de su-

porte 
Área de suporte técnico e Marketing. 

feedback do serviço 

prestado 

Auditoria do serviço na prestação de serviços para a frota pública. Relato de redu-

ção de perda de estoques (distribuidor de peça, revendedor de peça). 

busca parcerias Executa por si só. 

parceiros para apli-

cação de tecnolo-

gias avançadas 

Disponibilização de sistematização de dados por match de aplicação (automatiza-

ção da oferta de aplicação da peça pela placa, o cliente tem a certeza de que ele 

está comprando a peça certa para o carro certo). 

estrutura organiza-

cional 

Sócio cofundador: Banco de dados (Sistematização, suporte técnico),  sócio de 

tecnologia (desenvolvimento  de aplicações internas da arquitetura, customiza-

ções de clientes e infraestrutura), e o sócio que cuida do financeiro, administra-

tivo, contábil, jurídico, negócios e estratégias, parceria, vendas. 

estoques e recebí-

veis 
Não 

qualidade do forne-

cedor e processos 

internos 

Rotina de algoritmos (varredura na qualidade da informação); área de qualidade 

(leitura por amostragem). 

informações me-

lhoria serviço 

Acesso ao sistema de catálogos dos clientes, informações por PDF, informação 

fora do país. 

Fonte: O autor 

 

4.5.3 – Apropriação do valor 
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Na análise da dimensão econômica (Custo / benefícios financeiros), a empresa SUIV 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: precificação e lucro e taxa de 

crescimento. A precificação e lucro, dá-se em cima de módulo contratado versus volume de requisição 

na plataforma e a taxa de crescimento, por sua vez, era de 50% antes da pandemia de COVID. Na 

pandemia caiu para 20% e há a previsão, para 2022, de 120% a 150%. Até o momento, apresenta-se 100%, 

em relação à 2021. 

Na análise da dimensão estratégica (competitividade), a empresa SUIV apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais, novas tecnologias e mercados e 

concorrência. Seus clientes potenciais, são os clientes da cadeia automotiva como um todo: grupos de 

startups aceleradas, que constituem o ecossistema do setor, considerando-se que o mercado automotivo 

é proprietário, ou seja, cada distribuidor tem sistema próprio e a empresa vende para todos. Em relação à 

concorrência, há o concorrente de banco de dados que atua só no mercado de seguradora enquanto, por sua 

vez, a empresa atua no mercado de frotista. A SUIV não vende sistemas, vende integração. 

Na análise da dimensão estratégica (inovação), a empresa SUIV apresentou os seguintes 

aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais, inovação e patentes e oportunidades 

abandonadas. Não há patentes, sendo feito o registro da marca (stable security) e, em relação às 

oportunidades abandonadas, tem-se a automação de todo o processo de seguro popular, uma vez que as 

atuais soluções não têm plataforma para isso. 

Na análise da dimensão sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas 

moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais, a empresa SUIV é vista como 

uma empresa especialista em banco de dados automotivo, conforme resumo no Quadro 27. 

Quadro 27 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa SUIV 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e lucro Em cima de módulo contratado versus volume de requisição na plataforma. 

taxa de crescimento 
Era 50%. Na pandemia 20%. Previsão para 2022: 120% a 150%. Até o momento: 

100% em relação à 2021. 

clientes potenciais 
clientes da cadeia automotiva como um todo (grupos de startups aceleradas, que 

são o ecossistema) 

novas tecnologias/ 

mercados 

Mercado automotivo é proprietário, cada distribuidor tem sistema próprio. Ven-

demos para todos. 

Concorrência 
Concorrente de banco de dados que atua só no mercado de seguradora. atuamos 

no mercado de frotista (não vendemos sistemas, vendemos integração). 
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inovação / patentes Não. Registro da marca (stable security). 

oportunidades 

abandonadas 

Automação de todo o processo de seguro popular (as atuais soluções não têm pla-

taforma para isso). 

empresa é vista Como uma empresa especialista em banco de dados automotivo. 

Fonte: O autor 

A empresa SUIV conforme a proposta do ciclo do valor, consolidada no  Modelo Teórico 

do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 17. 

Figura 17 - Ciclo do Valor da empresa SUIV 

 

Fonte: O autor 

4.6 – EMPRESA LSI-TEC 

Na empresa LSI-TEC o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes 

características: 

4.6.1 – Criação do valor 

Na análise da dimensão oportunidade (produto/serviços oferecidos) e clientes, a empresa 

LSI-TEC apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: ideia do negócio, surgimento da 

empresa, produtos serviços oferecidos, segmentos de clientes, orientação produto/processo, 

atributos desejados pela Indústria 4.0 e forma de integração do serviço. 
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 A ideia do negócio surgiu de uma empresa de captura e gestão de dados que evoluiu de 

serviço para plataforma com projeto integrado: hardware e  software, montando a estrutura da 

nuvem, havendo diversos clientes atendidos em um plano de assinatura (customização). Assim, a 

LSI-TEC é um braço tecnológico oriundo do Laboratório de Sistemas Integráveis da USP, que 

realiza atividades de hardware, software, certificação digital e projetos em microeletrônica e 

oferece projetos de hardware, IoT, software, firmware, consultoria para adequar à Indústria 4.0, 

com o oferecimento da plataforma como um serviço e os serviços agregados de projetos. 

 A empresa tem como segmento de clientes a cadeia de frio, onde executa a captura e gestão 

de dados, utilizando uma plataforma genérica, que pode atuar em qualquer ramo da Indústria 4.0. 

e está orientada tanto para o produto (câmara frigorífica que o cliente fabrica), quanto para o 

processo (monitoramento e manutenção), uma vez que o que esta Indústria 4.0 deseja é 

conectividade e monitoramento por big data. Assim, o cliente é o fabricante do próprio produto e 

oferece a manutenção, enquanto a empresa desenvolve o hardware, faz o monitoramento das 

grandezas físicas, que se refletem em políticas de uso. 

Na análise da dimensão recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano, a 

empresa LSI-TEC apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: nível de digitalização, 

recursos tecnológicos, perfil dos profissionais, habilidades necessárias. 

A empresa possui 100% de digitalização, apresentando uma plataforma como serviço, que 

está hospedada em nuvem,  além de microcontroladores, microprocessadores, big data e 

Inteligência Artificial. Ainda estão no road map, módulos para projetos que utilizam visão 

computacional. 

Os profissionais da LSI-TEC são engenheiros, mestres e doutores, normalmente advindos 

da ciência ou engenharia da computação, com conhecimento na área de programação para web, 

interfaces web e bancos de dados e, no momento, está começando a agregar pessoal com 

experiência em Inteligência Artificial e machine learning, tecnologias voltadas para web. Assim, 

a empresa está começando a desenvolver habilidades para trabalhar com IA, big data e machine 

learning, uma vez que utilizava a área de programação. 

Na análise da dimensão Parceiros-chave (relações de negócios da organização), a empresa 

LSI-TEC apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos parceiros, coordenação 

de atividades para serviços avançados e dependência de fornecedores. 
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Os parceiros da empresa  são fornecedores de serviços de fabricação de hardware e de 

nuvem, onde a empresa assume a intermediação num primeiro momento e depois  faz o link direto 

do cliente com o parceiro, havendo apenas a dependência do serviço de Nuvem, diante da 

possibilidade de arquitetura na nuvem ou no servidor local, conforme resumo no Quadro 28. 

Quadro 28 - Dimensões da Criação do Valor na empresa LSI-TEC 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 

Empresa de captura e gestão de dados que evoluiu de serviço para plataforma com 

projeto integrado (hardware e  software, montando a estrutura da nuvem). Diver-

sos clientes atendidos em um plano de assinatura (customização) 

Surgimento da em-

presa 

LSI-TEC (braço tecnológico oriundo do Laboratório de Sistemas Integráveis da 

USP). Realiza atividades de hardware, software, certificação digital e projetos em 

microeletrônica. 

produtos/serviços 

oferecidos 

Projetos de hardware, IoT, software, firmware. Consultoria para adequar à Indús-

tria 4.0. Oferecimento da plataforma como um serviço e os serviços agregados de 

projetos. 

segmentos de cli-

entes 

Cadeia de frio (captura e gestão de dados). Plataforma genérica que pode atuar em 

qualquer ramo da Indústria 4.0. 

orientação pro-

duto/processo de 

que forma 

Ambos (Produto: câmara frigorífica que o cliente fabrica e processo: monitora-

mento e manutenção). 

atributos desejados Conectividade e monitoramento por big data 

forma de integra-

ção do serviço 

Cliente é o fabricante do próprio produto, e oferece a manutenção. A empresa de-

senvolve o hardware, faz o monitoramento das grandezas físicas (refletem em po-

líticas de uso). 

nível de digitaliza-

ção 
100 % (plataforma como serviço) 

recursos tecnológi-

cos 

Plataforma hospedada em nuvem,  microcontroladores, microprocessadores. Big 

data e Inteligência Artificial estão no road map, módulos para projetos que utili-

zam visão computacional. 

perfil dos profissi-

onais 

Engenheiros mestres e doutores. Ciência ou engenharia da computação (conheci-

mento na área de programação para web, interfaces web, bancos de dados). Come-

çando a agregar pessoal com experiência em Inteligência Artificial e machine le-

arning, tecnologias voltadas para web. 

habilidades neces-

sárias 

Começando a desenvolver habilidades para trabalhar com IA, big data e machine 

learning. Utilizava área de programação. 

perfil dos parceiros Fornecedores de serviços de fabricação de hardware e de nuvem. 

coordenação ativi-

dades para servi-

ços avançados 

Assume a intermediação num primeiro momento e depois  faz o link direto do cli-

ente com o parceiro. 

dependência de 

fornecedor 

Dependência do serviço de Nuvem (possibilidade de arquitetura na nuvem ou no 

servidor local) 

Fonte: O autor 
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4.6.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa LSI-TEC apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: fluxo de 

atividades, aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte e feedback do 

serviço prestado. 

 O fluxo de atividades, está definido como: inicialmente, a prospecção de cliente ou divulgação 

em site institucional; depois, a avaliação das necessidades dos clientes, onde se verifica se ele é candidato 

ao uso da plataforma, então são feitas as adequações (hardware, software, firmware) e o oferecimento do 

projeto e a assinatura da plataforma para fechar o ciclo de captura de informações, conforme Figura 18: 

 

Figura 18 - Diagrama de fluxo das atividades da LSI-TEC 

 

Fonte: O autor 

A aplicação de tecnologias está focada em banco de dados e na sincronia e captura de informação 

em campo, com o seu fornecimento para o cliente, possuindo uma estrutura horizontalizada quanto ao 

suporte e administrativo e normalmente o feedback do serviço prestado se dá diretamente, utilizando a 

plataforma ou WhatsApp, telefone e e-mail 

Na análise da dimensão limites organizacionais, a empresa LSI-TEC apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: busca de parcerias e parceiros para aplicação de 

tecnologias avançadas. A empresa possui parceiros para fornecimento da nuvem, AWS e fabricação, 

onde busca estar atendendo às necessidades dos clientes da Indústria 4.0. 

Na análise da dimensão Mecanismos de coordenação interna nas estruturas 

organizacionais, a empresa LSI-TEC apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: 

estrutura organizacional e estoques e recebíveis. Na estrutura organizacional há unidades de 
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negócios completamente independentes, onde ocorre o desenvolvimento em  conjunto (sobreposição de 

atividades: certificação, teste, adequação de outro nível), de forma que se a empresa aborda o cliente; 

verifica as necessidades; desenvolve o projeto;  faz a entrega; capta os recursos e continua com o processo. 

Na análise da dimensão Atividades de servitização, a empresa LSI-TEC apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: qualidade do fornecedor e processos internos e 

informações para melhoria de serviço. Onde a qualidade do fornecedor e processos internos, é 

acompanhada de maneira mais informal,  por meio do monitoramento do tráfego dos logs armazenados 

e as informações para melhoria do serviço, feitas mediante o feedback direto do cliente, conforme 

resumo no Quadro 29. 

Quadro 29 - Dimensões da Configuração do Valor na empresa LSI-TEC 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 

1) Prospecção de cliente ou divulgação em site institucional. 2) Avaliação das ne-

cessidades dos clientes e verifica se ele é candidato ao uso da plataforma. Ade-

quações (hardware, software, firmware). 3) Oferecimento do projeto e a assina-

tura da plataforma para fechar o ciclo de captura de informações 

aplicação de tecno-

logias nos departa-

mentos 

Focados em banco de dados e sincronia, captura de informação em campo, com 

fornecimento para o cliente. 

atividades de su-

porte 
Possui Administrativo (estrutura horizontalizada). 

feedback do serviço 

prestado 
Diretamente, pela plataforma ou WhatsApp, telefone e e-mail 

busca parcerias Parceria para fornecedores da nuvem, AWS e fabricação. 

parceiros para apli-

cação de tecnolo-

gias avançadas 

Atendendo as necessidades de nossos clientes da Indústria 4.0. 

estrutura organiza-

cional 

Unidades de negócios completamente independentes. Desenvolvimento em  con-

junto (sobreposição de atividades: certificação, teste, adequação de outro nível). 

1) aborda o cliente. 2) verifica as necessidades. 3) desenvolve o projeto. 4)  faz a 

entrega. 5) capta os recursos e continua. 

estoques e recebí-

veis 
Não há. 

qualidade do forne-

cedor e processos 

internos 

Mais informal: monitoramento do tráfego, os logs armazenados. 

informações me-

lhoria serviço 
Feedback direto do cliente. 

Fonte: O autor 
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4.6.3 – Apropriação do valor 

 

Na análise da dimensão econômica (Custo / benefícios financeiros), a empresa LSI-TEC 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: precificação e lucro e taxa de 

crescimento. O lucro da empresa é reinvestido na infraestrutura e a precificação é feita por homem/hora, 

diante de uma taxa de crescimento que se apresentou muito baixa durante a pandemia e, no momento 

estável, aguarda para observar a reação do mercado. 

Na análise da dimensão estratégica (Competitividade), a empresa LSI-TEC apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais, novas tecnologias/mercados e 

concorrência. Os clientes potenciais são levantados mediante busca nas primeiras páginas do Google, 

além da preocupação em participar de feiras e eventos técnicos, para tentar ver o que o mercado está 

precisando e então oferecer serviços, uma vez que, geralmente, a empresa já trabalha na borda da alta 

tecnologia. A concorrência geralmente está representada por outras ICTs –  Instituto Científico Tecnológico 

– que também fazem  pontes entre universidades e mercado. 

Na análise da dimensão estratégica (Inovação), a empresa LSI-TEC apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: inovação/patentes e oportunidades abandonadas. Não 

há patentes, porém, há um departamento que, sob demanda, pode ser acionado para verificar e entrar com 

o devido registro e, em relação às oportunidades abandonadas, a empresa aponta perdas iniciais de 

oportunidade por não oferecer a plataforma como um serviço. 

Na análise da dimensão sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas 

moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais da LSI-TEC, há um grande 

reconhecimento da qualidade do pessoal, por ser braço da Poli-USP, conforme resumo no Quadro 

30. 

Quadro 30 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa LSI-TEC 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e lucro O lucro é reinvestido na infraestrutura e a precificação por homem/hora. 

taxa de crescimento 
Muito baixa durante a pandemia, no momento estável, esperando ver como o 

mercado vai reagir. 

clientes potenciais 
Busca estar nas primeiras páginas do Google, Participar de feiras e eventos técni-

cos, para tentar ver o que o mercado está precisando e aí oferecer serviços. 
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Quadro 30 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa LSI-TEC (Cont.) 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

novas tecnologias/ 

mercados 
Geralmente trabalhamos na borda da alta tecnologia. 

concorrência 
Geralmente outras ICTs –  Instituto Científico Tecnológico – que também fazem  

pontes entre universidades e mercado 

inovação / patentes 
Não, mas há um departamento que, sob demanda, pode ser acionado para verifi-

car e entrar com o registro. 

oportunidades 

abandonadas 
Perdas iniciais de oportunidade por não oferecer a plataforma como um serviço 

empresa é vista Grande reconhecimento da qualidade do pessoal por ser braço da Poli-USP. 

Fonte: O autor 

A empresa LSI-TEC conforme a proposta do ciclo doa valor, consolidada no  Modelo 

Teórico do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 19. 

Figura 19 - Ciclo do Valor da empresa LSI-TEC 

 

Fonte: O autor 
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4.7 – EMPRESA IPFACENS 

 

Na empresa IPFacens o Ciclo do Valor foi analisado e apresentou as seguintes 

características: 

 

4.7.1 – Criação do valor 

 

Na análise da dimensão oportunidade (produto/serviços oferecidos) e clientes, a empresa 

IPFacens apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: ideia do negócio, surgimento da 

empresa, produtos serviços oferecidos, segmentos de clientes, orientação produto/processo, 

atributos desejados pela Indústria 4.0 e forma de integração do serviço. 

 A IPFacens  é uma empresa de Pesquisa baseada no relacionamento entre o acadêmico e o 

mercado para aplicação de ciência e tecnologia na Indústria 4.0 em diversas tecnologias: gamificação, 

hardware, software, smart cities, energias renováveis, prototipação rápida etc., que surgiu em função da 

necessidade de soluções tecnológicas para o mercado, por meio da pesquisa aplicada e devido à carência 

de soluções e de inovação em ciência e tecnologia para indústrias na sua região. Assim, o Centro 

Universitário deu origem ao Instituto de Pesquisas, para atender o mercado. 

 Seus produtos abrangem a gamificação e aplicativos, realidade aumentada e virtual,  

monitoramento em tempo real, IoT, soluções para cidades, energias renováveis, painéis fotovoltaicos e 

prototipação rápida, entre outros, para diversos clientes, em mercados diversos, com predominância do 

automotivo e comunicações. 

Atuado em processos (treinamento) e produtos (ênfase nos produtos de virtualização de linha, em 

ambientes virtuais,  sensoriamento e monitoramento em tempo real), a IPFacens atende aos atributos 

desejados pela Indústria 4.0 por meio da virtualização, por meio da digitalização e criação de cenários 

(metaverso), realidade virtual para treinamento, IoT e comunicação de dados. 

Quando procurada, a empresa busca entender a  “dor” do cliente e os requisitos, procurando fazer 

uma proposta e ser contratada. Assim, inicia uma fase de consultoria, baseada em metodologia ágil, com 

sprints e reviews,  mostrando um protótipo, valorizando a co-construção e, finalmente,  além da entrega, 

faz o acompanhamento contínuo no pós-venda. 
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Na análise da dimensão recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano, a 

empresa IPFacens apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: nível de digitalização, 

recursos tecnológicos, perfil dos profissionais, habilidades necessárias. 

A empresa apresenta uma digitalização total, por meio da transformação digital desenvolvida 

nos oito centros que possui, tendo como recursos tecnológicos a IoT, o sensoriamento, o desenvolvimento 

de software, o desenvolvimento de sensores, a realidade aumentada, a realidade virtual, além de  deep 

learning, big data e inteligência artificial. 

Dentre os seus profissionais, há mestres e doutores, sendo a maioria de especialistas, com extensão, 

em engenharia, processamento de dados ou matemática e estagiários, onde ressalta-se a necessidade de 

desenvolver nos alunos uma visão mais macro sobre o que pode fazer, sobre como se pode integrar e sobre 

as ODS da ONU (sustentabilidade), buscando desenvolver um profissional com hard skills e soft skills. 

Na análise da dimensão parceiros-chave (relações de negócios da organização), a empresa 

IPFacens apresentou os seguintes aspectos da criação de valor: perfil dos parceiros, coordenação 

de atividades para serviços avançados e dependência de fornecedor. 

Há mais de 550 empresas parceiras, desde empresas privadas até órgãos governamentais e 

instituições de ensino, sendo a coordenação de atividades para serviços avançados baseada em 

fornecedores recorrentes e em um setor de compras, responsável por esta interface., sem estabelecer 

dependência de nenhum fornecedor específico, conforme resumo no Quadro 31. 

Quadro 31 - Dimensões da Criação de Valor na empresa IPFacens 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

ideia de negócio 

Empresa de Pesquisa baseada no relacionamento entre o acadêmico e o mercado 

para aplicação de ciência e tecnologia na Indústria 4.0 (gamificação, hardware, 

software, smart cities, energias renováveis, prototipação rápida) 

Surgimento da 

empresa 

Soluções tecnológicas para o mercado por meio da pesquisa aplicada. Carência de 

soluções e de inovação em ciência e tecnologia para indústrias na região. Centro 

Universitário dando origem ao Instituto de Pesquisas, para atender o mercado. 

produtos/serviços 

oferecidos 

Gamificação e aplicativos, realidade aumentada e virtual,  monitoramento em 

tempo real, IoT, soluções para cidades, energias renováveis, painéis fotovoltáicos,  

prototipação rápida. 

segmentos de cli-

entes 
Mercados diversos, com predominância do automotivo e comunicações 

orientação pro-

duto/processo de 

que forma 

Processos (treinamento) e produtos (ênfase nos produtos de virtualização de linha, 

em ambientes virtuais,  sensoriamento e monitoramento em tempo real). 
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Quadro 31 - Dimensões da Criação de Valor na empresa IPFacens (Cont.) 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

atributos deseja-

dos 

Virtualização, por meio da digitalização,  e criação de cenários (metaverso). Reali-

dade virtual para treinamento. IoT e comunicação de dados. 

forma de integra-

ção do serviço 

Quando procurado: entender a  “dor” do cliente. Botar um requisito, fazer uma 

proposta, ser contratado. Consultoria e metodologia ágil: sprints. Reviews, onde  a 

mostra protótipo (co-construção). Entrega e acompanhamento contínuo no pós-

venda. 

nível de digitali-

zação 

Digitalização total, por meio da transformação digital desenvolvida nos oito cen-

tros que possui. 

recursos tecnoló-

gicos 

IoT, sensoriamento, desenvolvimento de software, desenvolvimento de sensores, 

realidade aumentada, realidade virtual,  deep learning, big data e inteligência arti-

ficial. 

perfil dos profis-

sionais 

Mestres e doutores. Maioria de especialistas, com extensão, em engenharia, pro-

cessamento de dados ou matemática. Estagiários. 

habilidades ne-

cessárias 

Necessidade de desenvolver nos alunos uma visão mais macro: o que pode fazer? 

como pode integrar? Quais são as ODS da ONU (sustentabilidade).  Profissional, 

com hard skills e soft skills. 

perfil dos parcei-

ros 

Mais de 550 empresas parceiras, desde empresas privadas até órgãos governamen-

tais e instituições de ensino. 

coordenação ati-

vidades para ser-

viços avançados 

Fornecedores recorrentes e um setor de compras responsável por esta interface. 

dependência de 

fornecedor 
Não há fornecedores do qual sejam dependentes. 

Fonte: O autor 

 

4.7.2 – Configuração do valor 

 

Na análise da dimensão configuração da cadeia de valor (transformação, serviço ou circuito 

fechado), a empresa EPFacens apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: fluxo 

de atividades, aplicação de tecnologias nos departamentos, atividades de suporte e feedback do 

serviço prestado. 

 O fluxo de atividades é assim definido: inicialmente há o funil de vendas (empresas fiéis e 

inteligência de mercado para busca e prospecção); após, o mapeamento das necessidades do cliente 
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(consultoria explica o potencial, mapeamento da “dor”); passam-se os requisitos para fazer a 

proposta, que será analisada; no ciclo de produção da solução, há o direcionamento para os centros 

de inovação. Na sequência, mediante a coordenação do PMO com software de acompanhamento, 

tem-se o looping de desenvolvimento até o produto, vem a transferência de tecnologia (período de 

adaptação e treinamento, garantia e suporte) e, finalmente,  pós-venda (feedback), conforme Figura 

20. 

Figura 20 - Diagrama de fluxo das atividades da EPFacens 

 

Fonte: O autor 

 Para a aplicação de tecnologias nos departamentos há os oito centros de inovação, que 

concentram a aplicação no centro de Indústria 4.0, sendo que, para as atividades de suporte, há 

Shared Services (RH, TI Financeiro e Marketing), não subordinados ao Instituto de Pesquisa, mas 

que prestam apoio a ele e ao acadêmico, de forma transversal. 

 Para o feedback do serviço prestado, há um software: o Mendeley e o Termo de 

Encerramento de Projeto, com boas práticas e lições aprendidas, também atende este fim, enquanto 

o pós-venda verifica a satisfação do cliente e tem o devido feedback, conhecendo as possibilidades 

de melhoria. 

Na análise da dimensão limites organizacionais, a empresa EPFacens apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: busca de parcerias e parceiros para aplicação de 

tecnologias avançadas. 

A empresa sempre busca parcerias, seja para se aperfeiçoar, agregar valor ao processo ou dar 

saltos de qualidade, sendo que, para aplicação de tecnologias avançadas, o processo é acompanhado 

em tempo real por software (Nimbi). 
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Na análise da dimensão mecanismos de coordenação interna nas estruturas 

organizacionais, a empresa EPFacens apresentou os seguintes aspectos da configuração de valor: 

estrutura organizacional e estoques e recebíveis. 

Na estrutura organizacional há o Diretor executivo, um CEO, e três verticais: comercial 

(diretor de novos negócios, de relacionamento com empresas e  time de comercial); Diretoria de 

Operações (oito centros de desenvolvimento) e a Diretoria de Smart Services (sensoriamento e 

governança). Não há estoques e os produtos e protótipos são desenvolvidos com o Instituto de 

Pesquisa. 

Na análise da dimensão atividades de servitização, a empresa EPFacens apresentou os 

seguintes aspectos da configuração de valor: qualidade do fornecedor e processos internos e 

informação para melhoria de serviços. 

Não há um software específico para dar  feedback ao setor de compras, sendo este processo 

mais informal, enquanto sprints do desenvolvimento ágil do projeto, além do feedback, em função 

do aprimoramento do desenvolvimento do produto com o fornecedor e com o cliente, dão conta 

das informações para melhoria de serviços, conforme resumo no Quadro 32. 

 

Quadro 32 - Dimensões da Configuração do Valor na empresa IPFacens 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

fluxo de atividades 

1) Funil de vendas (empresas fiéis e inteligência de mercado para busca e pros-

pecção). 2) Mapeamento das necessidades do cliente (consultoria explicar o po-

tencial, mapear a “dor”), 3) Passar os requisitos para fazer Proposta. 4) Proposta 

analisada. 5) Ciclo de produção da solução (direcionado para centros de inova-

ção). Coordenação do PMO com software de acompanhamento. 6) Looping de 

desenvolvimento até o produto. 7) transferência de tecnologia (período de adapta-

ção e treinamento, garantia e suporte) 8) Finalmente  pós-venda (feedback). 

aplicação de tecno-

logias nos departa-

mentos 

Oito centros de inovação concentram aplicação no centro de Indústria 4.0. 

atividades de su-

porte 

Shared Services (RH, TI Financeiro e Marketing). Não subordinados ao Instituto 

de Pesquisa, mas prestam apoio a ele e ao acadêmico, de forma transversal. 

feedback do serviço 

prestado 

Mendeley: Termo de Encerramento de Projeto, com boas práticas e lições apren-

didas. O pós-venda (verificar a satisfação do cliente, ter o devido feedback e co-

nhecer possibilidades de melhoria) 
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busca parcerias Sim, Sempre. Para se aperfeiçoar, agregar valor ao processo, saltos de qualidade. 

parceiros para apli-

cação de tecnolo-

gias avançadas 

Processo acompanhado em tempo real por software (Nimbi). 

Quadro 32 - Dimensões da Configuração do Valor na empresa IPFacens (Cont.) 

 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

estrutura organiza-

cional 

Diretor executivo, um CEO, e três verticais: comercial (diretor de novos negó-

cios, de relacionamento com empresas e  time de comercial); Diretoria de Opera-

ções (oito centros de desenvolvimento) e  Diretoria de Smart Services (sensoria-

mento e governança). 

estoques e recebí-

veis 
Não, desenvolvemos com instituto de pesquisa, serviços e protótipos. 

qualidade do forne-

cedor e processos 

internos 

Não há um software específico para dar  feedback ao setor de compras: processo  

informal. 

informações me-

lhoria serviço 

Sprints do desenvolvimento ágil do projeto (feedback, aprimoramento do desen-

volvimento do produto com o fornecedor e com o cliente). 

Fonte: O autor 

4.7.3 – Apropriação do valor 

 

Na análise da dimensão Econômica (Custo / benefícios financeiros), a empresa IPFacens 

apresentou os seguintes aspectos da apropriação de valor: precificação e lucro e taxa de 

crescimento. A precificação se dá por meio do referenciado o Homem/hora e o lucro são 

reinvestidos no próprio grupo, estando a taxa de crescimento entre 30% e 50%, todo ano. 

Na análise da dimensão estratégica (Competitividade), a empresa IPFacens apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: clientes potenciais e novas tecnologias/mercados. 

Os clientes potenciais, surgem dos Gaps de mercado, considerando que existem 

ferramentas de inteligência artificial, para identificar de forma automática onde se pode inserir 

como fornecedores alternativos ou perceber demandas que possam ser atendidas e problemas que 

possam ser sanados. Nestes casos, a empresa tem a liberdade de decisão sobre as tecnologias a serem 
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desenvolvidas nos oito centros de inovação que, também, têm liberdade para prospectar o mercado 

quanto a tecnologias mais recentes e mais promissoras. Existem concorrentes na mesma região do 

interior de São Paulo, sendo boa parte do setor público e apresentam um grande grau de 

colaboração nas pesquisas. 

Na análise da dimensão estratégica (Inovação), a empresa IPFacens apresentou os 

seguintes aspectos da apropriação de valor: inovação/patentes e oportunidades abandonadas. O 

Núcleo de Inovação Tecnológica possui um escritório de patentes e não apresenta registros de 

oportunidades abandonadas. 

Na análise da dimensão sistemas de compromissos e compensações das partes interessadas 

moldados de acordo com as culturas ou valores organizacionais), a empresa IPFacens apresentou 

como aspecto da apropriação de valor ser muito bem-vista  como referência na região de Sorocaba, 

possuindo grande credibilidade e confiança das empresas e do pessoal da região. O desafio agora 

é ganhar o mercado nacional, conforme resumo no Quadro 33. 

  

Quadro 33 - Dimensões da Apropriação do Valor na empresa IPFacens 

CATEGORIAS PÓS-CATEGORIZAÇÃO 

precificação e lucro Referenciando o Homem/hora. O lucro é reinvestido no próprio grupo. 

taxa de crescimento De 30 % a 50% todo ano. 

clientes potenciais 
Gaps de mercado ( ferramentas de inteligência artificial, para identificar de 

forma automática onde se pode inserir como fornecedores alternativos ou perce-

ber demandas que possam ser  atendidas e problemas que possam ser sanados) 

novas tecnologias/ 

mercados 

Liberdade de decisão sobre as tecnologias a serem desenvolvidas. Oito centros 

de inovação têm liberdade para prospectar o mercado (tecnologias mais recentes 

e promissoras). 

concorrência 
Concorrentes na mesma região do interior de São Paulo. Boa parte do setor pú-

blico (grande grau de colaboração nas pesquisas). 

inovação / patentes Núcleo de Inovação Tecnológica: escritório de patentes. 

oportunidades 

abandonadas 
Não que lembre. 

empresa é vista 

Muito bem-vistos na região de Sorocaba, sendo referência lá, com grande 

credibilidade e confiança das empresas e do pessoal da região. O desafio 

agora é ganhar o mercado nacional. 

Fonte: O autor 
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A empresa IPFacens conforme a proposta do ciclo doa valor, consolidada no  Modelo 

Teórico do Ciclo do Valor dos Smart Service Providers, apresenta configuração conforme Figura 21. 

Figura 21 - Ciclo do Valor da empresa IPFacens 

 
 

Fonte: O autor 

4.8. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE DADOS 

 

As empresas posicionaram-se como sendo bem-vistas, por aspectos diversos, mas 

transpareceu que, enquanto buscam identificar novos mercado, consolidam seus posicionamentos 

de marca. Como muitas das tecnologias disruptivas ainda estão sendo amadurecidas nos bancos 

acadêmicos, por meio de pesquisas inovadoras, empresas como a iCubics nascem de projetos de 

mestrado ou doutorado e vislumbram uma oportunidade de se inserirem no contexto da Indústria 

4.0, gerando startups que veem na IoT uma ferramenta eficiente para novos projetos. Esta imagem 

das empresas está ligada à atualidade da tecnologia e apelos do mercado por novos produtos 

tecnológicos e soluções que otimizem a produção e reduzam os custos, manter-se na vanguarda, 

operando a borda da tecnologia representa um investimento visto como recompensador para a 

produção dos clientes das empresas de soluções inteligentes. 

Os clientes dos smart service providers buscam, por um lado, a eficiência nos processos e 

a eficiência econômica e, por outro lado, no campo da tecnologia para tomada de decisão, buscam 
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por conectividade, integração, vanguarda na inovação, monitoramento por big data, em tempo 

real, assertividade nas informações, virtualização e criação de cenários, além das potencialidades 

proporcionadas pela tecnologia. 

Enquanto algumas empresas têm proatividade para criação, outras não a tem, o que se dá 

muito em função da forma de integração com o produto ou serviço do cliente, porém, todas 

apresentaram um nível de 100% de digitalização e recursos tecnológicos que permitem atender às 

mais diversas demandas do cliente, uma vez entendidas suas necessidades. Assim, a integração 

com o produto/serviço do cliente define o melhor destino para o projeto, por meio de consultorias 

par estabelecer quais as melhores soluções. 

 As “dores” dos clientes, compartilhadas pelos respondentes no processo de proposição do 

serviço, normalmente são entendidas mediante uma consultoria inicial, sugerindo que muitas vezes 

os clientes da Indústria 4.0, tem problemas e dúvidas que nem mesmo eles conseguem explicar. O 

aspecto fluido desta realidade, que exige remapear e redesenhar os processos, como afirmaram os 

respondentes neste trabalho, reflete a combinação de várias tendências, reiterando aspectos 

centrais deste artigo, uma vez que tecnologias emergentes podem gerar valor para as atividades 

industriais e criar um cenário industrial, fortalecido pela internet das coisas (IoT), pela computação 

na nuvem, pela big data e pela Inteligência artificial. 

No mesmo contexto, a LSI-TEC, inicialmente uma empresa de captura e gestão de dados, 

evoluiu de serviço para plataforma com projeto integrado (hardware e software), montando a 

estrutura na nuvem, além de, como uma ICT, representar um braço tecnológico oriundo do 

Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. Num mesmo espectro, empresas como a StackX, se 

posicionam entre o capital intelectual existente e a grande demanda de mão-de-obra especializada 

em tecnologias capacitadoras para a Indústria 4.0, realinhando a formação de técnicos em vários 

níveis para a realidade do mercado. 

Quanto ao perfil dos profissionais, percebeu-se uma predominância de engenheiros de 

áreas de tecnologia e afins, assim como de mestres e doutores, haja vista o caráter de complexidade 

das ferramentas tecnológicas com que trabalham, que exige conhecimento específico. Houve uma 

divisão entre os que não dependem de nenhum fornecedor e os que tem alguma dependência, 

havendo casos em que a empresa intermedeia a relação com os fornecedores e clientes.  

As empresas ligadas à pesquisa, resguardadas por instituições acadêmicas possuem um 

maior potencial de produção e fôlego para buscarem projetos mais complexos e rentáveis, gerando 
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a mão-de-obra em sua própria estrutura. Os Institutos de Ciência e Tecnologia, como a IPFacens, 

estão neste grupo, atuando, inclusive, como porta de entrada para o mercado de alta tecnologia, o 

que, por fim, acaba gerando startups, criadas pelos seus egressos, no mercado. Tais empresas 

aproveitam o seu capital intelectual e a sua capacidade tecnológica para cobrir uma ampla gama 

de oferta de serviços, em diversas tecnologias capacitadoras, criando soluções tecnológicas para o 

mercado por meio da pesquisa aplicada. 

Assim, quanto às oportunidades, o surgimento e a ideia do negócio a Criação do Valor para 

os smart service providers, se deu em duas empresas como resultado de projetos acadêmicos 

(Infinity e iCubics), enquanto outras duas evoluíram de Institutos Científicos e Tecnológicos – 

ICTs, com forte apelo para P&D, ligados à centros universitários (USP e Facens) e com um grande 

portfólio tecnológico. Neste mesmo contexto, a StackX, seguindo um modelo do vale do silício, 

também atua a partir da educação e da consultoria, voltada para a Indústria 4.0. Casos mais 

específicos são os da TelefonicaTEC, que evoluiu como uma startup da VIVO e a Sistema 

Unificado de Informações Veiculares – SUIV, que se constitui de uma startup autotec. A 

característica de estar baseada em ferramentas na borda da tecnologia faz com que seja dada maior 

ênfase a elementos mais complexos, como metaverso, no caso do digital twins, simulação e IoT, 

o que coloca a criação de valor mais próxima dos atores ligados a P&D, que apoiam o 

desenvolvimento do mercado tecnológico. 

 Quanto aos produtos/serviços oferecidos pelas empresas estão relacionados diretamente 

com a Indústria 4.0 (IoT, AI, modelagem, simulação e plataforma como serviço). Assim, A 

TefonicaTEC utiliza as tecnologias de comunicação focadas no agronegócio, a SUIV, na gestão 

dos dados de veículo e a StackX, no treinamento e consultoria de projetos.  

 Os clientes são diversos e todos inseridos na I4.0 e tem seus produtos e processos como 

campos de atuação das empresas, sendo que que apenas duas, a SUIV e a TelefonicaTEC, alegaram 

estar mais voltadas, respectivamente, para o produto e para o processo dos clientes. Quanto aos 

atributos desejados, há dois grandes grupos, um primeiro voltado para a eficiência econômico-

financeira, valorizando aspectos do custo e da assertividade, e um outro voltado para a integração 

e conectividade, em seus mais diversos níveis. 

 No item Recursos-chave e inputs físico, intelectual, financeiro e humano, todas as 

empresas apresentam nível de 100% de digitalização e utilizam todas as ferramentas capacitadoras, 
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em graus diferentes, porém, integradas, para oferecer seus produtos/serviços. Os profissionais das 

empresas são, em sua maioria, mestres e doutores, havendo, eventualmente, técnicos ou de outras 

áreas ligadas às ciências exatas e TI. Algumas empresas apontaram habilidades que 

desenvolveram, pois não as tinha no mercado, algo comum numa indústria incipiente e de alta 

tecnologia. 

Referindo-se a Parceiros-chave, normalmente fornecedores de hardware, pequenas 

empresas que complementam o negócio e empresas de apoio são apontadas como parceiros, assim 

como na coordenação de atividades, nos serviços avançados, são empregadas abordagens diversas. 

Enquanto três empresas não dependem de fornecedores, duas dependem de fornecedores de 

ambiente virtual e nuvem, A TelefonicaTEC de 3 fornecedores ligados a ambiente e clima, para o 

agronegócio, e a SUIV de informações e acesso dos fabricantes, montadoras e concessionárias. 

Enfim, conforme Quadro 34, a criação de valor para os smart service providers tem uma maior 

dinâmica em função da evolução das tecnologias que podem ser aplicadas e do mercado, que 

demanda produtos/serviços tenológicos, cada vez mais complexos, de seus clientes. A busca de 

uma melhor relação entre custo e performance lidera esta demanda de ferramentas tecnológicas 

para produzir, na Indústria 4.0, as novidades de P&D que surgem na borda da tecnologia em países 

mais desenvolvidos. 
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Quadro 34 – Criação do Valor para os smart service providers 

 
CATEGORIAS Telefônica TEC iCubics  StackX Infinity SUIV LSI-TEC  IPFacens 

Ideia do negócio 
voltada para Iot e big 

data 

empresa de con-

sultoria 

modelo de treina-

mento 

Projeto de Douto-

rado 

dificuldades em 

informações vei-

culares 

captura e gestão 

de dados que 

evoluiu para pla-

taforma 

empresa de pes-

quisa 

Surgimento da empresa 
Empresa de telaco-

municações 

Projeto de mes-

trado 

Adaptação de trei-

namento ao mer-

cado 

Sociedade (Brasil e 

Portugal) 
startup autotec 

Braço tecnoló-

gico da USP 

Do instituto de 

pesquisas de um 

centro universitá-

rio 

produtos/serviços oferecidos 
Soluçõs para agrone-

gocio 

Projetos de sen-

sores/AI 
Treinamento 

Laser scan, modela-

gem e simulação 

gestão do veí-

culo 

Plataforma como 

serviço em proje-

tos diversos 

Diversos da I4.0 

segmentos de clientes agronegócio 

Manufatura, sa-

úde, cidades inte-

ligentes, ambien-

teal e residencial 

específico e forma-

ção 

automotiva, cons-

trução, linha branca 

e amarela, naval, 

alimentícia 

gestores de fro-

tas, distriguido-

res de peças, etc. 

Cadeia de frio 

Diversos , automo-

tivo e comunica-

ções 

orientação produto/processo Processo Produto ambos ambos ao produto ambos ambos 

atributos desejados Eficiência econômica 
Custos e eficiên-

cia 

integração de má-

quinas 
Integração 

higienização ca-

dastral e infor-

mações asserti-

vas 

conectividade e 

monitoramento 

por big data 

virtualização e cri-

ação de cenários 

ente outros 

forma de integração do serviço Produção inteligente 
Análise do pro-

cesso e avaliação 
consultoria total total 

fabricante do 

produto 
consultoria 

nível de digitalização 100% 100% 10% 100% 100% 100% 100% 

recursos tecnológicos 
100%Machine learn-

ing, big data, AI 

Sensoriamento, 

visão e AI 

Integração na nu-

vem 
Todos 

big data e cloud 

computing, por 

API 

plataforma e de-

mais ferramentas 

de I4.0 

8 centros de tecno-

logia 

perfil dos profissionais engenheiros engenheiros 
Mestres e doutores, 

ecléticos 

joven e adultos di-

versos 

tecnologia e da-

dos 

engenheiros mes-

tres e doutores 
mestres e doutores 

habilidades necessárias a desen-

volver 
não houve Visão do negócio 

não oferecidas pelo 

mercado 

não há (posui desde 

jogos digitais a en-

genharia) 

Customização 

dos APIs 
aperfeiçoar AI visão dos alunos 

perfil dos parceiros 
empresas consolida-

das e startups 

Empresas peque-

nas 
cobrança e contato 

fornecedores de 

hardware 

Atores da cadeia 

automobilística 

fabricação de 

hardware e nu-

vem 

diversos 

coordenação atividades para ser-

viços avançados 
Contrato de parceria pelos projetos 

tecnologia especí-

fica 
compra serviços 

Automação do 

match de aplica-

ção das peças 

intermediação e 

link 

fornecedores re-

correntes 

dependência de fornecedor Três fornecedores não ambiente virtual não 

fabricantes, 

montadoras e 

concessionárias 

nuvem não 

Fonte: dados da pesquisa
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Diversos perfis de parceiros foram apontados, sendo o procedimento de parceria 

muito necessário para atender às demandas que estão além do escopo do serviço oferecido 

ou complementar as necessidades internas, de forma a manter a empresa em seu core 

business, como prestador de serviço inteligente. Eventualmente, eram parceiros para 

tecnologias específicas ou, como no caso da Telefonica TEC, por meio de contratos de 

parceria coordenados pela matriz. 

Neste sentido, os parceiros funcionam mais como complementares do varejo 

digital (fornecedores de sensores), apoiadores em tecnologia de base (provedores de 

tecnologia de nuvem) e complementadores em projetos terceirizados, objetivando deixar 

às smart service providers o desenvolvimento de projetos, confecções de soluções 

complexas e proposta analisadas, mediante consultoria e acesso aos sistemas do cliente. 

Com exceção da SUIV-Sistema Unificado de Informações Veiculares, que 

executa o serviço por si só, e da Infinity, que tem uma tendência a verticalizar, todas as 

outras empresas buscam parcerias com frequência. Não possuem estoques ou recebíveis 

e, com exceção da Infinity, que possui uma estrutura organizacional horizontal, todas 

possuem um organograma funcional. Empresas como a SUIV veem a possibilidade de 

conseguirem uma integração absoluta com seus clientes por meio da cloud computing e 

do investimento em big data, com o suporte da inteligência artificial, ampliando seu 

serviço para além da oferta de apenas uma plataforma. 

As aplicações das tecnologias pelas empresas estavam legadas aos departamentos 

mais técnicos e de um feedback mais informal, com alguma presença de reuniões ou 

softwares específicos. No acompanhamento da qualidade do fornecedor e dos processos 

internos, assim como na informação sobre parceiros, normalmente prevalece um processo 

informal, estando as empresas muito focadas no feedback do cliente.  

Assim, quanto à Configuração do Valor para os smart service providers, os fluxos 

de atividades se mostram mais complexos em duas empresas (IPFacen e TelefonicaTEC), 

que tem mais estrutura e ferramentas de P&D, enquanto em outras duas apresenta-se mais 

conciso (SIV e LSI-TEC), que já tem desenvolvidas soluções mais apropriadas para 

determinado perfil de cliente. Em duas empresas tem-se uma complexidade média 

(Infinity e iCubics) e na StackX depende da necessidade do cliente, ficando indefinido 

até que o cliente apresente suas necessidades e possa ser feito um projeto de 

desenvolvimento de acordo com a consultoria prestada. 
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 A aplicação de tecnologias apresenta aspectos diversos, sendo focada nos 8 

centros de P&D da IPFacens, em um único componente da empresa na iCubics, ou em 

um setor específico, ligado a dados, nas demais startups, o que representa uma diferença 

na estrutura utilizada para a aplicação das soluções. Apenas uma empresa, a LSI-TEC, 

apresenta-se verticalizada, as demais possuem áreas de suporte ligadas às atividades de 

apoio e Marketing. São diversas as formas de ter feedback do serviço prestado, porém 

não se apresentam muito estruturadas, sendo informais, eventualmente. 

Quanto a Limites organizacionais, apenas a SUIV não busca parcerias, 

trabalhando direto com o cliente, as outras empresas buscam parceiros em áreas 

complementares de TI. Quanto aos mecanismos de coordenação interna nas estruturas 

organizacionais, com exceção da iCubics, que possui uma única pessoa em sua 

composição, as demais empresas apresentam estruturas diversas: totalmente horizontal, 

como a Infinity, com Unidades de Negócio independentes, como LSI-TEC, ou com uma 

hierarquia definida em uma estrutura mais clássica, como as demais.  

Nenhuma das empresas apresenta estoques ou recebíveis e, quanto às atividades 

de servitização, como característica interessante, não possuem um processo formal de 

acompanhar a qualidade dos fornecedores ou processos internos. Da mesma forma, o 

feedback do cliente sobre melhorias também é feito de forma menos estruturada e 

informal. 

São apresentados, no Quadro 35, os resultados da pós categorização que embasou 

as análises da Configuração do Valor e que representa uma dimensão menos desenvolvida 

no tripé, apresentado neste artigo. 

Assim, fica clara a maior preocupação com elementos de Criação de Valor, em 

detrimento de uma, estrutura de configuração menos formal e mais enxuta, relegando a 

parceiros as atividades menos ligadas aos projetos de tecnologia ou mais ligados ao apoio, 

o que é comum nas startups, enquanto empresas novas e mais focadas na execução dos 

projetos e no desenvolvimento de novos serviços que sigam a dinâmica da evolução 

tecnológica. Paralelamente, as ITCs, que têm uma base acadêmica, herdam uma estrutura 

de apoio mais completa, o que lhes dá mais solidez no mercado. 
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Quadro 35 – Configuração do Valor para os smart service providers 

CATEGORIAS 
Telefônica 

TEC 
iCubics  StackX Infinity SUIV LSI-TEC  IPFacens 

fluxo de atividades complexo 
média complexi-

dade 
depende do cliente 

média complexi-

dade 
mais conciso mais conciso mais complexo 

aplicação de tecnologias nos departa-

mentos 
Time de produtos 

digitais 
Integrante único 

Tecnologia da in-

formação 
P&D é o centro big data 

banco de dados e 

sincronia 

8 centros de inova-

ção 
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jurídico e marke-

ting 

financeiro terceiri-

zado; marketing e 

vendas próprio, 

network 

comercial, marke-

ting, comercial, 

administrativo, du-

porte e acadêmica 
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relação de confi-

ança 
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Fonte: Os autores
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Quanto aos aspectos econômicos da Apropriação do Valor para os smart service providers, 

os lucros são reinvestidos, no caso da LSI-TEC e da IPFacens, a TelefonicaTEC atua focada nos 

custos, a StackX, na percepção do cliente e as demais empresas, baseadas nas horas trabalhadas 

em cada projeto. A taxa de crescimento da SUIV apresenta um valor da ordem de 150% e a iCubics 

de 10%, enquanto, em outro extremo, a TelefonicaTEC, empresa mais nova, está entre 18% e 25%. 

As demais apresentam uma média de 30% a 50%, sendo que a LSI-TEC aguarda a reação do 

mercado e todas alegaram terem tido dificuldades no período de pandemia. 

 Quanto ao nível estratégico (competitividade), há uma diversidade de opções para clientes 

potenciais, assim como as formas de se buscar novas tecnologias em novos mercados, com exceção 

da SUIV que atua num nicho onde o mercado é proprietário e ela oferece a plataforma. Também 

a concorrência é bem diversificada na atuação de cada empresa e, quanto ao nível estratégico 

(inovação), a maioria não gera patentes, apenas, eventualmente da marca ou da solução, sendo que 

a IPFacen possui um escritório de patentes e a TelefonicaTEC as direciona para a ANATEL. 

Apenas a IPFacens e a TelefonicaTEC não abandonaram nenhuma oportunidade, enquanto as 

outras voluntaria ou involuntariamente o fizeram em seu passado.  

Por fim, quanto aos sistemas de compromissos/compensações, considerando como as 

empresas são vistas, a TelefonicaTEC ainda estão se posicionando diante do mercado pois, no 

momento, ainda é vista como uma empresa de telefonia, herança da VIVO. As outra são bem-

vistas por motivos positivos diversos, sendo referências em seus respectivos nichos de atuação. 

A apropriação do valor segue sendo uma grande preocupação das  empresas, haja vista a 

sua importância para a manutenção do capital, porém, no caso dos smart service providers, só se 

dá em função de  haver uma sintonia entre as tecnologias demandadas e a capacidade de 

acompanhar a evolução da tecnologia, baseada em P&D e mercado externo, que domina o estado 

da arte do mundo 4.0. (Quadro 36). 
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Quadro 36 – Apropriação do Valor para os smart service providers 

CATEGORIAS 
Telefônica 

TEC 
iCubics  StackX Infinity SUIV LSI-TEC  IPFacens 
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P&D é o centro big data 
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8 centros de inova-

ção 
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jurídico e marke-

ting 

financeiro terceiri-
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vendas próprio, 

network 

comercial, marke-

ting, comercial, 

administrativo, du-

porte e acadêmica 

Administrativo, fi-

nanceiro e Marke-

ting 

suporte técnico e 

marketing 

estrutura horizon-
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Net promoter 
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Projeto, ferramen-
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plataforma ou fer-

ramentas de comu-

nicação 
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busca parcerias Frequentemente sim sim 

inclinação à verti-
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hardware 

atua sozinho 
nuvem, AWS e fa-

bricação 
sim 

parceiros para aplicação de tecnolo-

gias avançadas 
fornecedor com 

ferramenta própria 
Parceiros de AI 

integração de de-

senhos, produtos e 

itens 

infdicados pelos 

clientes 

direto com o cli-
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Indústria 4.0 

por software 

(nimb) 

estrutura organizacional Hierárquica 
Único componente 
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três divisões 100% horizontal três sócios 
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cios independentes 
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tiva, um CEO e 

três verticais 

estoques e recebíveis não não não não não não não 

qualidade do fornecedor e processos 
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Não há como 
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gerencia do pro-
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relação de confi-
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por algoritmos informal processo informal 

informações melhoria serviço feedback cliente eventos 
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controlado pelo 
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Sprints dos proe-
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Fonte: Os autores
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5 -  DISCUSSÃO 

 

O objetivo geral desta tese foi compreender o uso das tecnologias capacitadoras a partir da 

análise das estratégias de criação, configuração e apropriação do valor, desenvolvidas pelas 

empresas prestadoras de serviços de alto conteúdo tecnológico, relacionados a tecnologias 

inteligentes. 

Numa primeira abordagem desta discussão, cabe citar um fragmento de entrevista com a 

empresa Infinity, uma das respondentes: 

“A indústria 4.0 é uma caixa de Pandora. Muita gente acha que faz e não faz, mas 

basicamente, na minha visão, os clientes que nos procuram são clientes das duas 

pontas do processo. São clientes que têm um certo nível de maturidade e são 

clientes que têm zero maturidade”.(EMPRESA INFINITY) 

 

Esta metáfora, feita por um dos respondentes, em referência ao mito grego de Pandora, 

revelou-se esclarecedora e oportuna, uma vez que nosso questionamento central - como criar 

valor? Como apropriar valor? – expressa preocupação, dando pistas da motivação e do gap, 

subjacentes neste trabalho de pesquisa e expondo o incômodo causado nos provedores de serviços 

inteligentes pela natureza fluida dos conceitos que embasam esta Indústria e a sua realidade.  

Assim, chegou-se à questão de pesquisa desta tese: qual a relação do uso de tecnologias 

capacitadoras da Indústria 4.0 no Brasil pelos smart service providers na criação, configuração e 

apropriação de valor? 

O problema começa na busca do modelo de negócios mais adequado às complexidades dos 

mercados e à diversidade das tecnologias disruptivas, integradas de forma dinâmica pela 

Inteligência Artificial, IoT e big data, conforme foi analisado, diante da  imaturidade de uma 

indústria incipiente e da fluidez dos conceitos, neste ecossistema. 

Não é apenas uma questão de demanda de hardware, pois há muitas empresas do varejo 

digital que vendem o material necessário para os projetos (obviamente em uma economia 

dolarizada), nem apenas uma questão de software que, mesmo mediante políticas de proteção de 

direitos autorais, pode ser acessado. Ambos hardware e software podem ser comprados, há 

limitações de mão-de-obra especializada e o seu desenvolvimento e preparação representa uma 

barreira, desde os bancos acadêmicos até o universo dos pesquisadores. 

Por isso as empresas ligadas à pesquisa, resguardadas por instituições acadêmicas possuem 

um maior potencial de produção e fôlego para buscarem projetos mais complexos e rentáveis, 
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gerando a mão-de-obra em sua própria estrutura. Também os Institutos de Ciência e Tecnologia, 

como a IPFacens, estão neste grupo, atuando, inclusive, como porta de entrada para o mercado de 

alta tecnologia, o que, por fim, acaba gerando startups, criadas pelos seus egressos, no mercado. 

No mesmo contexto, a LSI-TEC, inicialmente uma empresa de captura e gestão de dados, 

evoluiu de serviço para plataforma com projeto integrado (hardware e  software), montando a 

estrutura na nuvem, além de, como uma ICT, representar um braço tecnológico oriundo do 

Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. 

Num mesmo espectro, empresas como a StackX, se posicionam entre o capital intelectual 

existente e a grande demanda de mão-de-obra especializada em tecnologias capacitadoras para a 

Indústria 4.0, realinhando a formação de técnicos em vários níveis para a realidade do mercado. 

Uma outra possibilidade sempre presente é a de criar parcerias, agregando valor ao 

produto/serviço, no processo de produtização de serviços e de servitização de produtos. 

Neste contexto, apresentou-se a Telefonica-TEC, empresa oriunda da estratégia da 

Telefônica para a morte dos mercados de telefonia fixa e móvel, como uma divisão independente 

de produtos, uma  startup de tecnologia para IoT e big data, ora voltada para um mercado 

específico: o agronegócio. 

No desenvolvimento da pesquisa, diversos perfis de parceiros foram apontados, sendo o 

procedimento de parceria muito necessário para atender às demandas que estão além do escopo do 

serviço oferecido ou complementar as necessidades internas, de forma a manter a empresa em seu 

core business, como prestador de serviço inteligente. Eventualmente, eram parceiros para 

tecnologias específicas ou, como no caso da Telefonica TEC, por meio de contratos de parceria 

coordenados pela matriz. 

Todas as empresas apresentaram concorrência de forma diversificada, havendo uma 

divisão quanto a possuir patentes - metade não possui. Quanto a oportunidades perdidas, apenas 

duas alegaram não ter abandonado alguma oportunidade. 

As empresas posicionaram-se como sendo bem-vistas, por aspectos diversos, mas 

transpareceu que, enquanto buscam identificar novos mercado, consolidam seus posicionamentos 

de marca. 

.Como muitas das tecnologias disruptivas ainda estão sendo amadurecidas nos bancos 

acadêmicos, por meio de pesquisas inovadoras, empresas como a iCubics nascem de projetos de 
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mestrado ou doutorado e vislumbram uma oportunidade de se inserirem no contexto da Indústria 

4.0, gerando startups que veem na IoT uma ferramenta eficiente para novos projetos. 

 Com exceção da SUIV, que executa o serviço por si só, e da Infinity, que tem uma 

tendência a verticalizar, todas as outras empresas buscam parcerias com frequência. Não possuem 

estoques ou recebíveis e, com exceção da Infinity, que possui uma estrutura organizacional 

horizontal, todas possuem um organograma funcional. 

Empresas como a SUIV- Sistema Unificado de Informações Veiculares, veem a 

possibilidade de conseguirem uma integração absoluta com seus clientes por meio da cloud 

computing e do investimento em big data, com o suporte da inteligência artificial, ampliando seu 

serviço para além da oferta de apenas uma plataforma. 

 Com exceção do período da pandemia de COVID, todos apresentavam uma boa taxa de 

crescimento e um rol diversificado de clientes potenciais.  

Por sua vez, um terceiro perfil é o dos Institutos de Ciência e Tecnologia – ICTs, como a 

IPFacens, que, basicamente, representam uma organização sem fins lucrativos e de administrações 

pública ou privada, com o objetivo principal de realizar e incentivar a pesquisas científicas e 

tecnológicas, desenvolvendo soluções que respondam às necessidades da sociedade de maneira 

inovadora.  

Tais empresas aproveitam o seu capital intelectual e a sua capacidade tecnológica para 

cobrir uma ampla gama de oferta de serviços, em diversas tecnologias capacitadoras, criando 

soluções tecnológicas para o mercado por meio da pesquisa aplicada. 

 As “dores” dos clientes, compartilhadas pelos respondentes no processo de proposição do 

serviço, normalmente são entendidas mediante uma consultoria inicial, sugerindo que muitas vezes 

os clientes da Indústria 4.0, tem problemas e dúvidas que nem mesmo eles conseguem explicar. 

 O aspecto fluido desta realidade, que exige remapear e redesenhar os processos, como 

afirmaram os respondentes neste trabalho, reflete a combinação de várias tendências, reiterando 

aspectos centrais desta tese, uma vez que tecnologias emergentes podem gerar valor para as 

atividades industriais e criar um cenário industrial, fortalecido pela internet das coisas (IoT), pela 

computação na nuvem, pela big data e pela Inteligência artificial. 

 Observou-se que diversas são as origens das empresas entrevistadas nesta pesquisa. 

Enquanto algumas estão mais próximas do varejo tecnológico do que da Industria 4.0, pois 

migraram de setores mais ligados ao hardware e, oportunamente, partiram do oferecimento da 
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infraestrutura de automação, para o oferecimento de serviço em projetos de autonomia dos 

sistemas cyber-físicos, outras, migraram dos setores mais ligados a software e buscam no varejo a 

parceria para consolidar sua posição como provedores inteligentes.  

 Uma característica observada na pesquisa inicial das 124 empresas com o perfil de SSP, 

das quais surgiram as sete respondentes na pesquisa de campo é a integração das diversas 

tecnologias capacitadoras num processo que, predominantemente, começa com a captação de 

dados por sensores. Estes dados são armazenados na nuvem e, por meio de ferramentas de big data 

e data  mining e são utilizados como informação para projetos de serviços pelos provedores, 

mediante a soluções de Inteligência artificial e aprendizado de máquina. 

A partir da revisão de literatura observou-se que houve uma convergência entre 

servitização e Indústria 4.0, entretanto, apesar das agendas de Estado, dos programas de governo, 

dos institutos de fomento e órgão diversos, os problemas persistem, enquanto outras barreiras se 

juntam às já existentes. 

Assim, há uma tendência irreversível dos produtos, que estão sendo transformados em 

serviços, dos clientes, que estão sendo transformados em usuários, dos públicos, transformados 

em comunidades e dos mercados, transformados em rede. 

Ao longo de um continuum de hardware e software ficou claro que a compreensão da 

arquitetura dessa indústria, do ponto de vista dos serviços de alto conteúdo tecnológico ainda não 

foi explorada, sobretudo na ótica do valor. 

Os clientes dos SSP buscam, por um lado, a eficiência nos processos e a eficiência 

econômica e, por outro lado, no campo da tecnologia para tomada de decisão, buscam por 

conectividade, integração, vanguarda na inovação, monitoramento por big data, em tempo real, 

assertividade nas informações, virtualização e criação de cenários, além das potencialidades 

proporcionadas pela tecnologia. 

Enquanto algumas empresas têm proatividade para criação, outras não a tem, o que se dá 

muito em função da forma de integração com o produto ou serviço do cliente, porém, todas 

apresentaram um nível de 100% de digitalização e recursos tecnológicos que permitem atender às 

mais diversas demandas do cliente, uma vez entendidas suas necessidades. 

Quanto ao perfil dos profissionais, percebeu-se uma predominância de engenheiros de 

áreas de tecnologia e afins, assim como de mestres e doutores, haja vista o caráter de complexidade 

das ferramentas tecnológicas com que trabalham, que exige conhecimento específico. 



142 
 

Houve uma divisão entre os que não dependem de nenhum fornecedor e os que tem alguma 

dependência, havendo casos em que a empresa intermedia a relação com os fornecedores e 

clientes.  

As aplicações das tecnologias estavam legadas aos departamentos mais técnicos e de um 

feedback mais informal, com alguma presença de reuniões ou softwares específicos. 

No acompanhamento da qualidade do fornecedor e dos processos internos, assim como na 

informação sobre parceiros, normalmente prevalece um processo informal, estando as empresas 

muito focadas no feedback do cliente.  A precificação foi definida como sendo feita pela medição 

de homem/hora, a partir dos custos, por módulo contratado ou dentro do projeto. 

Buscando melhor compreender  a proposta desta pesquisa, cabe estruturar um sistema de 

categorias da Criação de Valor a partir dos serviços prestados pelos smart service providers utilizando as 

tecnologias capacitadoras. Para tanto, os elementos componentes da Indústria 4.0 (as tecnologias 

capacitadoras) envolvem as tecnologias de processo físico/digital (novos materiais, impressoras 

3D, robótica avançada, soluções), as de interface física/digital (IoT, tecnologias de visualização, 

sistemas cyber-físicos), as de processamento de dados (big data analytics, modelagem e 

simulação, aprendizado de máquina e AI) e as de rede (computação na nuvem, tecnologia de 

blockchain, soluções de interoperabilidade, cybersegurança). 

A aplicação das tecnologias pelos smart-service providers pode ser feita de forma limitada 

ao departamento ou empresa (informação, comunicação, produção etc.), envolvendo a 

conectividade de rede (produto, dispositivo de campo, dispositivo de controle, estação e  centros 

de trabalho) ou estendida à cadeia de suprimento ou  comportando todo o negócio. 

Também é possível classificar os as empresas analisadas quanto  às aplicações de 

tecnologias que elas fazem, podendo ser de processo físico/digital, de interface físico/digital,  de 

processamento de dados e de rede, atendendo ao cliente de acordo com a necessidade de 

customização de cada um. 

O Serviço oferecido, de acordo com o nível de digitalização, pode ser orientado para o 

processo (relacionado à indústria 4.0, representando serviços integrados à fábrica), para processo 

e cliente (serviços digitais, representando uma substituição de serviços) ou com baixo valor 

agregado (serviços manuais, representando a adaptação de serviços), conforme Figura 22. 
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Figura 22 - Sistema de categorias da Criação de Valor a partir dos serviços prestados pelos smart service providers utilizando as tecnologias 

capacitadoras 

 

Fonte: O autor
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Resgatando a abordagem do Gráfico 9, no início desta tese, podemos ter uma nova visão 

do sistema de categorias da Criação de Valor a partir dos serviços prestados, utilizando as 

tecnologias capacitadoras (Gráfico 11). Assim, podemos melhor visualizar como as tecnologias 

capacitadoras estão distribuídas pelos smart service providers pesquisados e suas aplicações, em 

tecnologias de processo físico/digital, tecnologias de interface física/digital; tecnologia de 

processamento de dados e tecnologias de rede. 

Gráfico 11 - Tipos e tecnologias por smart service provider pesquisado 
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Fonte: O Autor 

 

Assim, no Gráfico 11 os tipos de tecnologias foram classificados como: A – Tecnologias 

de processo físico digital (em cor laranja); B – Tecnologias de interface física/digital (em cor 

amarela); C – Tecnologia de processamento de dados (em cor verde); e D – Tecnologias de rede 

(em cor azul). Assim, foi possível visualizar como nelas se distribuem as respectivas tecnologias 

capacitadoras por smart service provider pesquisado, mediante os dados levantados em seus 

respectivos sites, no início desta pesquisa. 
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Podemos observar os respectivos perfis tecnológicos dos respondentes, mediante as 

tecnologias que preponderam nas descrições levantadas em pesquisa inicial de seus respectivos 

sites, conforme os procedimentos metodológicos definiram.  

Tais tecnologias capacitadoras podem, também, ser observadas sob a ótica dos seus 

percentuais de aplicação conforme Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Tecnologias capacitadoras dos smart service providers pesquisados 

 

Fonte: O Autor 

Uma outra observação possível é a dos percentuais de aplicação dos respectivos tipos de 

tecnologia, conforme Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Tipos de tecnologias dos smart service providers pesquisados 

 

Fonte: O Autor 

Um detalhe interessante desta tese refletiu-se na própria referência bibliográfica que foi 

adotada para a elaboração dos modelos citados e consequente eficácia no atingimento do objetivo 

geral proposto. Por um lado, foram lidos artigos seminais e livros que resgatam a gênese os 

processos de desenvolvimento de sistemas cyber-físicos e dos conceitos de servitização, como 

Vandermerwe e Rada (1988). Também foram considerados autores como como Dosi (1982), que 

lançam uma luz inicial sobre o tema e autores como Russel (2013) tem sua obra escrita e reescrita 

desde a primeira edição, no início dos anos 2000,  sendo considerado o livro número um no tema, 

pois oferece a mais abrangente introdução à teoria e prática da inteligência artificial, adotado por 

mais de 750 universidades em 85 países, desde então. 

Num outro extremo, surgiram vários autores fora do – até agora - eixo mais tradicional do 

mercado de alta tecnologia, que estão, na esteira das últimas décadas, desenvolvendo novos 

clusters de pesquisas, oportunamente identificáveis pelo VosViewer,  no campo da Indústria 4.0 

(Inteligência Artificial, IoT, big data etc.): Bogoviz et al. (2018); Popkova (2019); Lobova (2019), 

Whong et al. (2020); Bali et al. (2020); Misra, Kay e Mukherjee (2021). Por sua vez, este 

deslocamento do eixo de pesquisa em tecnologias disruptivas acaba tendo uma sinergia com outro 

constructo analisado, a servitização e, em última análise a com a Indústria 4.0. 

As habilidades necessárias, apresentadas pelos respondentes, estão no campo profissional 

das hard skills e dos soft skills, sendo as primeiras ligadas ao domínio das tecnologias 

capacitadoras, enquanto as soft skills implicam na visão sistêmica do negócio, na compreensão da 

operação industrial e numa multidisciplinaridade. 



147 
 

Uma das causas da metáfora da “caixa de Pandora” é o gap que existe entre o que 

verdadeiramente se pensa, o que se fala e o que se faz em termos de tecnologia disruptiva, na 

Indústria 4.0, no Brasil e no mundo. 

Resgatando o conceito inicial da Indústria 4.0, ficou evidente que ainda há incertezas a 

serem consideradas na teoria e na prática da produção de serviços para a Indústria 4.0, a “caixa de 

Pandora” citada pelo respondente da Infinity. 

A pesquisa de campo sugeriu que há um esforço dos provedores de serviço inteligente em 

oferecer serviço de alto valor agregado, orientado para o processo ou produto do cliente, porém, 

os clientes ainda estão tomando consciência das vantagens econômicas, de conhecimento, de 

mercado e das estratégias possíveis. 

As empresas entrevistadas normalmente criam parcerias para obter algum apoio para suprir 

demandas específicas e agregar valor aos produtos, além de  compor o mix produto/serviço, 

conforme foi apresentado nas abordagens da servitização. 

Sendo o valor, normalmente, avaliado por uma unidade de análise inferior, como a firma, 

ou atores de um relacionamento, como algo contextual e altamente influenciado por percepções e 

pelos benefícios e sacrifícios atribuídos pelos indivíduos, na aplicação dos elementos componentes 

da tecnologia 4.0, é de suma importância a consciência da necessidade da maturação dos conceitos 

e da exploração das possibilidades de inserção e integração na Indústria. 

Sob uma ótica comportamental, a criação de valor é a expansão de relacionamentos 

possibilitada por uma mídia disruptiva e a criação de novos comportamentos como resultado, 

afirma Alexander (2015). No que se refere à abordagem do ciclo do valor neste trabalho, há um 

longo prazo para um retorno sobre a percepção do que é sucesso ou não, quanto às inovações, haja 

vista que a avaliação para medir o sucesso é definida de acordo com os critérios da indústria, 

porém,  quando um espaço competitivo é indefinido ou mal compreendido antes de uma ação 

empresarial, há alto valor estratégico potencial envolvido, conforme Alexander (2015). 

O modelo proposto por esta tese sugeriu uma melhor compreensão destas fronteiras e das 

dinâmicas que fazem parte do cenário, em países como o Brasil.  Esta relação ficou evidenciada 

na pesquisa de campo, quando foram confrontadas as diversidades de aplicações da alta tecnologia, 

num mercado afetado pelas intempéries e adversidades dos cenários econômicos, de pandemias e 

da carência de mais fomento para pesquisa, houve empresas que empreenderam e inovaram, 

sustentadas por modelos de negócio simples. 
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Assim , as startups foram driblando suas limitações e aproveitando da melhor forma 

possível as oportunidades que surgiram, tentando criar um mercado mais consciente do valor que 

pode ser criado por seus serviços e próximo da realidade tecnológica dos países mais 

desenvolvidos. 
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6 - CONCLUSÃO 

 

A maior contribuição desta pesquisa foi identificar o uso de tecnologias capacitadoras pelos 

prestadores de serviços inteligentes e como essas empresas estão estruturando seus modelos de 

negócio do ponto de vista da criação, configuração e apropriação do valor. 

Do ponto de vista do uso da tecnologia, nota-se que as empresas estão mais focadas nas 

tecnologias de rede (IoT, visualização, sistemas cyber-físicos) e interface física/digital 

(computação na nuvem e interoperabilidade), além de tecnologia de processamento de dados (big 

data, aprendizado de máquina e inteligência artificial, modelagem e simulação). Não há muita 

participação das tecnologias de processo físico/digital e nada se registrou sobre blockchain. 

Resgatando o conceito inicial da Indústria 4.0, ficou evidente que ainda há incertezas a 

serem consideradas na teoria e na prática da produção de serviços para a Indústria 4.0, a “caixa de 

Pandora” citada pelo respondente da Infinity. 

A Criação de Valor possui uma grande dependência de capital intelectual para usar e 

desenvolver a teoria necessária para os projetos e ferramentas complexas e P&D, assim como 

fôlego para acompanhar a evolução da necessidade de tecnologia e de co-criação dos serviços 

demandados pelos mercados de Indústria 4.0. A Configuração do Valor  tem o desafio de gerar 

organização, apoio e estrutura para sustentar e dar a necessária base para as statups neste mercado, 

onde há players poderosos e com base em países de grande poder tecnológico. A Apropriação do 

Valor está sempre sendo desafiada a dar o respectivo feedback, , caminhando na linha tênue entre 

a criação e a configuração de valor , para a Criação de Valor, na evolução das “dores” do cliente, 

fechando o Ciclo do Valor. 

A pesquisa de campo sugeriu que há um esforço dos provedores de serviço inteligente em 

oferecer serviço de alto valor agregado, orientado para o processo ou produto do cliente, porém, 

os clientes ainda estão tomando consciência das vantagens econômicas, de conhecimento, de 

mercado e das estratégias possíveis. 

Assim, as startups foram driblando suas limitações e aproveitando da melhor forma 

possível as oportunidades que surgiram, tentando gerar um mercado mais consciente do valor que 

pode ser criado por seus serviços e próximo da realidade tecnológica dos países mais 

desenvolvidos. Para tanto, as empresas entrevistadas normalmente criam parcerias para obter 
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algum apoio para suprir demandas específicas e agregar valor aos produtos, além de compor o mix 

produto/serviço, conforme foi apresentado nas abordagens da servitização. 

Uma vez que a literatura demonstrou uma diversidade de modelos e de conceitos, onde são 

definidos os contornos iniciais da arquitetura desta indústria, e que, na prática, houve muitas 

barreiras a serem superadas pelos prestadores de serviços inteligentes. A maior contribuição desta 

pesquisa foi, por meio dos principais conceitos e modelos teóricos aplicados à Indústria 4.0, no 

contexto do valor agregado pela tecnologia, lançar uma luz sobre o uso de tecnologias 

capacitadoras pelos prestadores de serviços inteligentes, do ponto de vista de grau de digitalização 

e da relação com fornecedores, nos seus processos internos e relação com fornecedores e clientes. 

A busca de modelos que melhor representem esta interrelação norteou este artigo, uma vez 

que avanços recentes em tecnologias de dados, particularmente a combinação de aprendizado de 

máquina e big data, terão um impacto profundo na prática de gestão, mormente em relação à 

criação e captura de valor microeconômico, uma vez que, a vantagem arquitetural é um conceito 

bastante útil quando se trata de indústrias emergentes, baseadas em tecnologias disruptivas, tal 

visão permitiu captar as nuances da fluidez do conceito de Indústria 4.0 e a sua compreensão, no 

contexto da economia. 

Este artigo identificou, por meio da técnica de análise de conteúdo, a estrutura de criação, 

configuração e apropriação do valor decorrente das atividades dos smart-services providers na 

Indústria 4.0 e o respectivo processo de servitização, propondo um framework para a sua melhor 

compreensão e respondendo à questão sobre como os smart service providers estão estruturando 

seus modelos de negócio, de modo a criar valor para a Indústria 4.0. Os autores referenciados 

raramente analisaram o fenômeno de infusão de serviço apenas da perspectiva da arquitetura do 

Setor e, frequentemente, se aprofundam em aspectos mais específicos, como a avaliação da 

maturidade das empresas, estratégias ou Inovação. 

Uma limitação desta pesquisa que pode ser tratada em pesquisas futuras é a busca de um 

modelo de equação estrutural, replicando nossos procedimentos metodológicos e aumentando 

número de respondentes, assim como a busca de escalas que mais se adequem a mensurar o 

impacto das tecnologias capacitadoras, utilizadas na geração de valor em outros Setores, também 

compostos por smart service providers, que oferecem soluções de Inteligência Artificial 

especializadas. 
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Os Setores que podem ser incluídos na realização de pesquisas futura são: imobiliários 

(real state. ConstruTech, PropTech), serviços financeiros (FinTech, InsurTech), publicidade e 

marketing (MarTech, AdTech), saúde e biotecnologia (HealthTech, BioTech, Pet), educação 

(EdTech), mídia e entretenimento (telecom, rede social, entretenimento, SportsTech, turismo), 

varejo multicanal (RetailTech, FashionTech), risco e preservação ambiental (GreenTech, água e 

energia), agricultura e comida (AgTech, FoodTech), regulação e compliance (LegalTech, RegTech, 

IdTech), logística e transporte (mobilidade, AutoTech, LogTech, Supply Chain), e, finalmente, RH 

e gestão de pessoal (HrTech). 

Enfim, graças à conectividade sobre as plataformas oferecidas pela Internet industrial, 

indústrias maduras agora se transformam em uma era digitalizada, substituindo automação por 

autonomia, revelando novos horizontes, ora representados pelos prestadores de serviços 

inteligentes – um vasto campo acadêmico para futuras pesquisas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenadoria de Pós-Graduação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr (a), 

 

Venho através desta convidá-lo a participar como entrevistado em projeto de pesquisa intitulado 

"Arquitetura do Valor na Indústria 4.0: uma análise das tecnologias utilizadas pelos smart service 

providers e o impacto sobre a criação de valor ". 

 

O objetivo da pesquisa é compreender o uso de tecnologias pelos smart service providers nos 

seus processos internos e externos (relações com fornecedores e clientes) e o impacto na criação 

de valor, a partir dos serviços prestados, seja do ponto de vista da digitalização e ou customização. 

Os resultados contribuirão para compreender as práticas de criação, configuração e apropriação do 

valor que compõem os modelos de negócio dos smart service providers. 

 

Sua forma de participação consiste em relatar as práticas de criação, configuração e apropriação 

do valor desenvolvidas na sua empresa. 

 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu anonimato, e a di-

vulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

 

Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou indenizações. 

 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco pode ser ava-

liado como mínimo. 

 

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta pesquisa: compreender 

a dinâmica de sustentação do modelo de negócio da sua empresa por meio da análise das práticas 

de criação, configuração e apropriação do valor. 

 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se a participar 

ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o preferir, sem 

penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado. 

 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores in-

formações. 

 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida (s) e outros esclarecimentos sobre 

esta pesquisa você poderá entrar em contato com o pesquisador principal: Dimária Silva e Meirel-

les.  
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Perfil dos entrevistados: proprietários, sócio-diretor e gestores (estratégia, operações e financei-

ros). 

Segmentos entrevistados: empresas de serviços voltados para a indústria 4.0 (smart service pro-

viders). 

Resultados da pesquisa: os resultados serão divulgados por meio de artigos científicos, teses e 

dissertações bem como apresentações em congressos. 

 

Equipe: 

 

1. Professor Responsável: Dimária Silva e Meirelles (dmeirelles@gmail.com) 

2. Pesquisador: Marcos Antonio de Araujo Ventura 

 

Atenciosamente, 

Dimária Silva e Meirelles 

Pesquisadora Responsável 

 

Eu__________________________________________________,RG______________________ 

confirmo que __________________________________________ explicou-me os objetivos desta 

pesquisa, bem como a participação de participação. 

As alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo 

de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar como volun-

tário desta pesquisa. 

 

São Paulo, __ de ______ de 2021. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável
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Apêndice B – Matriz de Amarração 

OBJETIVO 

ESPECÍ-

FICO 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

CONCEITOS-CHAVE 

/ CATEGORIAS 
PERGUNTAS 

Identificar a 

criação do va-

lor a partir do 

grau de digita-

lização e cus-

tomização dos 

serviços pres-

tados, tendo 

como referên-

cia as tecnolo-

gias e ativida-

des que supor-

tam a criação 

de sistemas in-

teligentes e 

Cyber Physi-

cal Systems. 

 2.2.1 Tecnologia 

na Indústria 4.0; 

2.2.2 Valor e In-

dústria 4.0  

Oportunidade (pro-

duto/serviços ofereci-

dos); clientes 

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

2. Como surgiu a empresa? 

3. Qual (is) os produtos/serviços que a empresa oferece atualmente? 

Todos são voltados para a Indústria 4.0? 

4. Quais são os principais atributos desejados pelos clientes da In-

dústria 4.0? 

5. Quais são os segmentos de clientes atendidos pela empresa? 

6. O serviço oferecido por sua empresa é orientado ao produto ou ao 

processo do cliente? De que forma o serviço está integrado ao pro-

cesso ou produto do cliente? 

7. A prestação desses serviços é acompanhada pela presença do fa-

bricante dentro (ou adjacente) às operações de seus clientes? Como 

as necessidades de serviço são definidas? Possui autonomia e proati-

vidade de criação? 

Recursos-chave e inputs 

físico, intelectual, finan-

ceiro e humano (siste-

mas cyberfísicos, IoT, 

computação em nuvem, 

Big Data, inteligência ar-

tificial) 

1. Qual o nível de digitalização dos serviços prestados? 

2. Quais os recursos tecnológicos utilizam? Utiliza máquinas com in-

terface digital (sensores e controladores)? Computação na nuvem, 

Big Data, Inteligência Artficial? 

3. Qual o perfil dos profissionais que trabalham na empresa (nível de 

formação/competências e habilidade)? 

4. Quais são as habilidades necessárias para atender o cliente da In-

dústria 4.0? A empresa teve que desenvolver habilidades não ofereci-

das pelo mercado? 

Parceiros-chave 

(relações de negócios da 

organização) 

1. Quais são seus principais parceiros de negócio? Qual o perfil des-

ses fornecedores em termos de competências e habilidades? 

2. Como coordena as atividades junto aos fabricantes e intermediá-

rios para fornecer serviços avançados? 
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3. Existe algum fornecedor de que sua empresa é dependente? Como 

você lida com isso? 

Identificar a 

configuração 

do valor na In-

dústria 4.0 a 

partir das ati-

vidades da ca-

deia de valor 

dos serviços 

relacionados à 

Indústria 4.0,  

processos in-

ternos e rela-

ção com forne-

cedores e cli-

entes 

2.2.2 Valor e In-

dústria 4.0; 2.3 

Estágios da In-

dústria 4.0 e Ser-

vitização 

Configuração da cadeia 

de valor (transformação, 

serviço ou circuito fe-

chado) 

1. Descreva o fluxo de atividades da sua empresa, desde o momento 

do atendimento até a entrega final. 

2. A aplicação de tecnologias avançadas, ligadas à Indústria 4.0, pela 

sua empresa, está concentrada internamente em quais departamen-

tos? 

3. A empresa possui uma área para atividades de suporte como: ad-

ministrativo, financeiro, marketing, etc? Qual a importância dessa 

área para o seu negócio? 

 4. Como se dá o feedback do serviço/produto prestado? 

Limites organizacionais 

(mercado, hierarquia ou 

forma híbrida) de ativos 

co-especializados e rede 

de atividades 

   1. A empresa executa todos os processos próprios por si só, ou 

busca parcerias frequentemente? 

2. Como se dá a aplicação de tecnologias avançadas ligadas à Indús-

tria 4.0, na conexão com a rede de fornecedores? 

Mecanismos de coorde-

nação interna nas es-

truturas organizacio-

nais (distribuição, cen-

tralização e formalização 

de funções) 

1. Como a empresa se organiza internamente quanto às ordens e res-

ponsabilidades? Qual a estrutura organizacional (departamen-

tos/áreas)? 

2.  Como faz a gestão de estoques (se houver) e de recebíveis? 

Atividades de servitiza-

ção 

1. Como acompanha a qualidade do serviço do fornecedor? E dos 

próprios processos internos da empresa? 

2. Como coleta Informações valiosas para o desenvolvimento e / ou 

melhoria de serviços diretamente de parceiros da rede de serviços? 

Identificar a 

apropriação do 

valor na indús-

tria 4.0, a par-

tir das estraté-

gias 

2.2 Indústria 4.0; 

2.3 Estágios da 

Indústria 4.0 e 

Servitização; 2.4 

Ciclo do valor 

dos smart service 

Econômico (Custo / be-

nefícios financeiros) 

1. Como a empresa trata da precificação e da distribuição dos lucros? 

2. Qual a taxa de crescimento da sua empresa? 

Estratégico (Competiti-

vidade) 

1. Quais clientes potenciais adicionais poderiam fazer parte do seu 

portfólio? Como os identifica no mercado? 

2. Como a empresa decide sobre a adoção novas tecnologias ou a 

busca de novos mercados? 
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competitivas e 

de inovação, 

desenvolvidas 

pelos smart 

service provi-

ders. 

providers 4.0 e 

Servitização 

3. Quem são os concorrentes da sua empresa e como ela lidá com a 

concorrência? 

Estratégico ( Inovação) 

1. Como a inovação que a empresa desenvolve é protegida? Tem pa-

tentes? 

2. Houve alguma oportunidade que foi abandonada ou deixada de ser 

explorada? Quais critérios levaram a continuar ou desistir?  

Sistemas de compro-

missos e compensações 

das partes interessadas 

moldados de acordo com 

as culturas ou valores or-

ganizacionais 

1.Como sua empresa é vista hoje pelo mercado? 
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Apêndice C– Roteiro da Entrevista 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Coordenadoria de Pós-Graduação 

 

 

 

 Pesquisa: _______________________________________________________________________ 

 

Data da entrevista: ___/___/___    

Entrevistado(a): __________________________________________________________________ 

Cargo: ______________ Formação: ________________  Tempo de empresa: _________________ 

Empresa: ______________________ Setor: ______________Ano de fundação:________________ 

Número de Funcionários: ___________ Faturamento médio anual: _________________________ 

Clientes - Volume: __________________Clientes - segmentação:___________________________ 

 

Perguntas 

Questão 01) Qual a ideia de negócios original? Como surgiu essa ideia? 

Questão 02) Como surgiu a empresa? 

Questão 03) Qual (is) os produtos/serviços que a empresa oferece atualmente? Todos são voltados 

para a indústria 4.0?  

Questão 04) Quais são os segmentos de clientes atendidos pela empresa?  

Questão 05) Qual é o nível de digitalização dos serviços prestados? 

Questão 06) Quais os recursos tecnológicos que a empresa utiliza? Utiliza máquinas com interface 

digital (sensores e controladores)? Computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial ? 

Questão 07) Quais são os principais atributos desejados pelos clientes da indústria 4.0? 

Questão 08) O serviço oferecido por sua empresa é orientado ao produto ou ao processo do cliente?  

Questão 09) De que forma o serviço está integrado ao processo ou produto do cliente? 
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Questão 10) A prestação desses serviços para a indústria 4.0 é acompanhada pela presença do 

fabricante dentro (ou adjacente) às operações de seus clientes? Como as necessidades de serviço são 

definidas? Possui autonomia e proatividade de criação? 

Questão 11)  Qual o perfil dos profissionais que trabalham na empresa (nível de 

formação/competências e habilidades)?  

Questão 12) Quais são as habilidades necessárias para atender o cliente da indústria 4.0? A empresa 

teve que desenvolver habilidades não oferecidas pelo mercado?  

Questão 13) A aplicação de tecnologias avançadas, ligadas à indústria 4.0, pela sua empresa está 

mais concentrada internamente em quais departamentos?  

Questão 14) Descreva o fluxo de atividades da sua empresa, desde o momento do atendimento até a 

entrega final.  

Questão 15) A empresa possui uma área para atividades de suporte como: administrativo, 

financeiro, marketing etc.? Qual a importância dessa área para o seu negócio? 

Questão 16) Como a empresa se organiza internamente, quanto às ordens e responsabilidades? Qual 

a estrutura organizacional (departamentos/áreas)? 

Questão 17) A empresa executa todos os processos próprios por si só, ou busca parcerias 

frequentemente?  

Questão 18) Quais são seus principais parceiros de negócio? 

Qual o perfil desses fornecedores em termos de competências e habilidades? 

Questão 19) Como coordena as atividades junto aos fabricantes e intermediários para fornecer 

serviços avançados? 

Questão 20)  Como se dá a aplicação de tecnologias avançadas, ligadas à indústria 4.0, na conexão 

com a rede fornecedores? 

Questão 21) Existe algum fornecedor de que sua empresa é dependente? Como você lida com isso? 

Questão 22) Como faz a gestão de estoques (se houver) e de recebíveis? 

Questão 23) Como se dá o feedback do serviço/produto prestado?  

Questão 24) Como acompanha a qualidade do serviço do fornecedor? E dos próprios processos 

internos da empresa? 
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Questão 25) Como coleta Informações para o desenvolvimento e / ou melhoria de serviços 

diretamente de parceiros da rede de serviços? 

Questão 26)  Qual a taxa de crescimento da sua empresa? 

Questão 27) Como a empresa trata da precificação e da distribuição dos lucros? 

Questão 28) Como a inovação que a empresa desenvolve é protegida? Tem patentes? 

Questão 29) Quais clientes potenciais adicionais poderiam fazer parte do seu portfólio? Como os 

identifica no mercado? 

Questão 30) Como a empresa decide sobre a adoção novas tecnologias ou a busca de novos 

mercados? 

Questão 31) Quem são os concorrentes da sua empresa e como ela lidá com a concorrência? 
Questão 32) Houve alguma oportunidade que foi abandonada ou deixada de ser explorada? Quais 

critérios levaram a continuar ou desistir? 

Questão 33) Como sua empresa é vista hoje pelo mercado? 

Questão 34) Há algo mais que gostaria de acrescentar? 
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Apêndice D – Levantamento prévio de smart service providers em ferramenta de pesquisa Google. 
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  A A A A B B B C C C C D D D         

7IT Tecnologia 

& Nuvem - Sede 

SP 

SP       1               1   1 1 0 0 2 

Aditiva Sistemas SP       1                   1 1 0 0 1 

Advantech SP     1             1 1       1 0 2 0 

AKR SISTE-
MAS 

RS   1   1 1   1 1   1 1 1   1 2 2 3 2 

Allcance Tecno-
logia 

RS   1   1 1   1 1 1 1 1 1   1 2 2 4 2 

Allexo Tecnolo-
gia 

RS         1                   0 1 0 0 

Altus RS     1       1               1 1 0 0 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjd9fG69bnzAhUBEZEKHQYyD-gYABABGgJjZQ&sig=AOD64_0mkySTCaBDIkLqRRUmg-FEdCT0ZQ&q=&ctype=99&ved=2ahUKEwih9-m69bnzAhXDI7kGHWh-CHgQhKwBegQIARAc&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjd9fG69bnzAhUBEZEKHQYyD-gYABABGgJjZQ&sig=AOD64_0mkySTCaBDIkLqRRUmg-FEdCT0ZQ&q=&ctype=99&ved=2ahUKEwih9-m69bnzAhXDI7kGHWh-CHgQhKwBegQIARAc&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjd9fG69bnzAhUBEZEKHQYyD-gYABABGgJjZQ&sig=AOD64_0mkySTCaBDIkLqRRUmg-FEdCT0ZQ&q=&ctype=99&ved=2ahUKEwih9-m69bnzAhXDI7kGHWh-CHgQhKwBegQIARAc&adurl=
https://aditiva-sistemas.com.br/
https://www.advantech.com.br/
https://akrsistemas.com.br/
https://akrsistemas.com.br/
https://allcancetec.com.br/
https://allcancetec.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.altus.com.br/
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Andrótica Solu-

ções Industriais 

Ltda. 

SP     1 1         1         1 2 0 1 1 

arbrain PR           1       1 1       0 1 2 0 

ASR CONSULT 
HOMOLO-

GADA TOTVS 

SP       1           1 1       1 0 2 0 

Automni - Logís-

tica Robotizada 
SP     1 1                     2 0 0 0 

AXIANS Brasil SP   1   1     1 1       1   1 2 1 1 2 

BCM Automação RS       1 1   1 1   1 1 1     1 2 3 1 

Beckhoff Auto-
mação Industrial 

RS   1 1       1             1 2 1 0 1 

birmind SP         1         1 1       0 1 2 0 

Bug BusterS SP       1               1     1 0 0 1 

byond           1         1 1       0 1 2 0 

CAPGEMINI SP                     1 1   1 0 0 1 2 

CIGAM Sof-
tware de Gestão 

SP       1           1 1     1 1 0 2 1 

CONCEPT 

IBERO AMÉ-

RICA 

SP     1 1     1             1 2 1 0 1 

Contric Robótica SP     1 1                     2 0 0 0 

Crave Industry SP       1           1 1     1 1 0 2 1 

crave industry SP                   1 1       0 0 2 0 

CTECNOLOGIA SP       1 1                 1 1 1 0 1 

D2i Data Science SP     1             1 1     1 1 0 2 1 

http://www.androtica.com.br/
http://www.androtica.com.br/
http://www.androtica.com.br/
https://arbrain.com.br/
http://www.asrconsult.com.br/
http://www.asrconsult.com.br/
http://www.asrconsult.com.br/
https://www.automni.com.br/
https://www.automni.com.br/
https://www.planus.com.br/
http://bcmautomacao.com.br/
https://www.beckhoff.com/pt-br/
https://www.beckhoff.com/pt-br/
https://www.birmind.com.br/
https://bugbusters.com.br/
https://mininghub.com.br/pb/cases/byond-ciclo1-m-start
https://www.capgemini.com/br-pt/partner/intel/
https://www.cigam.com.br/
https://www.cigam.com.br/
http://www.conceptiba.com/
http://www.conceptiba.com/
http://www.conceptiba.com/
http://www.contricrobotica.com.br/
https://craveindustry.com/
https://craveindustry.com/
https://ctecnologia.com.br/produto/industria-automobilistica/
http://d2i.com.br/
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Dakol Soluções 
em automação 

SP                 1     1     0 0 1 1 

DDMX MG         1     1       1     0 1 1 1 

EASYPRO Tec-

nologia 
RS     1 1 1     1   1 1 1   1 2 1 3 2 

Elco indústria SP       1                   1 1 0 0 1 

Elipse Software RS       1 1   1 1   1 1 1   1 1 2 3 2 

enacom MG         1     1       1     0 1 1 1 

Epson Robôs SP   1 1                       2 0 0 0 

Evalyze SP                     1       0 0 1 0 

EVCOm (startup) RS       1 1     1   1 1 1     1 1 3 1 

EXATA Siste-

mas de Automa-
ção 

SP     1 1                   1 2 0 0 1 

FESTO SP     1 1                   1 2 0 0 1 

Floki Sys (Star-
tup) 

RS       1 1   1 1   1 1 1   1 1 2 3 2 

Full IoT Soluções 
Inteligentes 

SP         1                   0 1 0 0 

Gautama - Siste-

mas de visão 
SP           1                 0 1 0 0 

Grafcet Automa-

ção 
SP     1 1 1     1       1   1 2 1 1 2 

Hero Industrial 

Automation 
RS             1 1   1 1 1   1 0 1 3 2 

HSI Informática 

Industrial Ltda 
SP       1 1     1   1 1 1   1 1 1 3 2 

HT Micron RS         1                   0 1 0 0 

iCubics SP       1 1   1 1   1 1 1   1     3   

https://www.dakol.com.br/atuacao/automobilistica/
https://www.dakol.com.br/atuacao/automobilistica/
https://ddmx.com.br/
https://www.easypro.com.br/
https://www.easypro.com.br/
https://elcoindustria.com.br/automacao-industrial-evolucao-tecnologica-linhas-de-producao/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.enacom.com.br/
https://epson.com.br/robos-industriais-automacao-producao
http://evalyze.com/
https://www.evcomlab.com/
https://www.exatasistemas.com.br/index.html
https://www.exatasistemas.com.br/index.html
https://www.exatasistemas.com.br/index.html
https://www.festo.com/br/pt/e/solucoes/setores-da-industria/industria-automobilistica-id_5633/
https://flokisys.com/
https://flokisys.com/
http://www.fulliot.com.br/
http://www.fulliot.com.br/
https://gautama-automacao.com.br/
https://gautama-automacao.com.br/
http://grafcet.com.br/
http://grafcet.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tipo-fornecedores/hero-industrial-automation/
https://redeindustria40.com.br/tipo-fornecedores/hero-industrial-automation/
https://www.hsinet.com.br/
https://www.hsinet.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
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IEDI - Instituto 

de Estudos para o 
Desenvolvimento 

Industrial 

SP       1                   1 1 0 0 1 

Industrial IoT So-

lutions 
SP         1                   0 1 0 0 

industrycare GO         1             1     0 1 0 1 

indwise MG         1     1       1     0 1 1 1 

Infinity         1 1 1 1 1 1 1 1 1   1         

Infraid Tecnolo-

gia em identifica-

ção 

SP         1         1 1       0 1 2 0 

INFRATI RS         1     1   1   1   1 0 1 2 2 

InovaCode Solu-

ções RFID 
SP     1 1                   1 2 0 0 1 

Inovage  SP       1               1   1 1 0 0 2 

inovTI Cloud & 

Datacenter 
SP                       1     0 0 0 1 

Instituto SENAI 
de Tecnologia em 

Petróleo, Gás e 

Energia 

RS       1 1     1   1 1 1   1 1 1 3 2 

inventvision MG           1                 0 1 0 0 

inYtcer SP                     1       0 0 1 0 

IPFacens SP    1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1         

isystems SP                     1       0 0 1 0 

iTEC FURG - 

Unidade Embra-
pii 

RS   1 1 1 1   1 1   1 1 1   1 4 2 3 2 

ITLab SP       1                   1 1 0 0 1 

kajoo SP           1               1 0 1 0 1 

http://www.iedi.org.br/
http://www.iedi.org.br/
http://www.iedi.org.br/
http://www.iedi.org.br/
https://i-iotsolutions.com/pt/
https://i-iotsolutions.com/pt/
http://www.industrycare.com.br/
http://www.indwise.com/
http://www.infraid.com.br/
http://www.infraid.com.br/
http://www.infraid.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://www.inovacode.com.br/
http://www.inovacode.com.br/
https://inovage.com.br/erp-na-industria-automobilistica-a-solucao-para-o-crescimento/
https://inovti.com.br/
https://inovti.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://www.inventvision.com.br/
http://www.inytcer.com.br/
https://ipfacens.com.br/
https://www.i.systems.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.itlab.com.br/?gclid=Cj0KCQjws4aKBhDPARIsAIWH0JUBjTr7797vXkWRB6xrtc3j-WUMMPj_Ec_okqz0PwRSLZaCxN7u1PUaAta5EALw_wcB
http://kajoo.com.br/
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Konecranes SP       1 1                   1 1 0 0 

KUKA SP       1     1             1 1 1 0 1 

latos RS     1 1                   1 2 0 0 1 

Latos (startup) RS   1   1 1   1 1   1 1 1   1 2 2 3 2 

Leader Techno-

logy 
SP       1                   1 1 0 0 1 

lean team SP       1                   1 1 0 0 1 

Liinkoo SP       1                   1 1 0 0 1 

Logic Solution 
Provider - Fá-

brica de Software 

SP         1     1   1 1 1     0 1 3 1 

LSI-TEC SP     1 1 1   1 1   1 1 1   1         

MENTORE - 

Technology So-
lutions Provider 

SP                   1 1 1     0 0 2 1 

Metal Work RS   1 1 1 1                 1 3 1 0 1 

Motriz SP       1                   1 1 0 0 1 

mvisia SP           1                 0 1 0 0 

MVISIA - Siste-

mas de Visão 
SP         1                   0 1 0 0 

NEO RS       1 1   1 1     1 1   1 1 2 2 2 

Nova Tecnologia SP       1                   1 1 0 0 1 

Novus RS   1     1             1   1 1 1 0 2 

OMNICOG SP           1       1 1       0 1 2 0 

OPENCADD SP       1       1     1     1 1 0 2 1 

Orthogonal Sci-

ence 
SP               1             0 0 1 0 

https://www.konecranes.com/pt-br/industrias/automotivo/equipamento-de-elevacao-comprovados-para-industria-automobilistica
https://www.kuka.com/pt-br/ramos-de-atividade/indústria-automotiva
https://www.latos.ai/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://www.leadertechnology.com.br/home/
http://www.leadertechnology.com.br/home/
https://leanteam.com.br/
https://liinkoo.com/
https://www.logicsp.com.br/
https://www.logicsp.com.br/
https://www.logicsp.com.br/
https://www.lsitec.org.br/
http://www.mentore.com.br/
http://www.mentore.com.br/
http://www.mentore.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://motriz.eng.br/empresa
https://mvisia.com.br/
http://www.mvisia.com.br/
http://www.mvisia.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.pensenova.com/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://omnicog.com.br/nossos-servicos/
https://opencadd.com.br/
https://www.orthogonalscience.com.br/
https://www.orthogonalscience.com.br/
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PAHC Automa-

ção Distribuindo 
e Integrando 

Grandes Marcas 

Official Partner 
Festo, Sense, 

Omron, Gefran 

SP     1 1                   1 2 0 0 1 

Peel RS   1     1   1 1     1 1     1 2 2 1 

plan4r MG           1   1 1           0 1 2 0 

PLMX Soluções SP   1             1           1 0 1 0 

pluginbot SP     1               1       1 0 1 0 

pmetric RS       1 1                   1 1 0 0 

pollux SC     1   1 1         1       1 2 1 0 

Practiaglobal SP     1 1       1       1   1 2 0 1 2 

PRINTUP3D RS   1 1 1                   1 3 0 0 1 

prohauser SP       1 1             1     1 1 0 1 

Pyramide Con-

trols Automação 
e Controle 

SP     1 1                   1 2 0 0 1 

radix SP         1           1       0 1 1 0 

RBS Automação 
Industrial 

SP     1 1     1 1       1   1 2 1 1 2 

RIS3D SP       1                   1 1 0 0 1 

robbiot SP         1           1       0 1 1 0 

Rockwell SP       1                   1 1 0 0 1 

SCHAEFFLER SP     1   1                   1 1 0 0 

Seleta Automa-
ção e Robótica 

PR     1   1                   1 1 0 0 

https://www.pahcautomacao.com.br/
https://www.pahcautomacao.com.br/
https://www.pahcautomacao.com.br/
https://www.pahcautomacao.com.br/
https://www.pahcautomacao.com.br/
https://www.pahcautomacao.com.br/
https://www.pahcautomacao.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://www.plan4r.com.br/
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjFr_Hj4bnzAhVQBpEKHaV5BWoYABABGgJjZQ&sig=AOD64_2UdGl8-jyouUb-nsKEoRE-DUghcg&q=&ctype=99&ved=2ahUKEwi4lerj4bnzAhVfI7kGHbCMAs0QhKwBegQIAhAz&adurl=
https://pluginbot.ai/
http://pmetric.com.br/
https://pollux.com.br/
https://practiaglobal.com.br/automatizacao/?utm_term=automatização%20automação&utm_campaign=Campanha-Origem-Practia&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5925211392&hsa_cam=11773350895&hsa_grp=121256959344&hsa_ad=484122141028&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-692455103968&hsa_kw=automatização%20automação&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjws4aKBhDPARIsAIWH0JVlJga3w8OmdgivFU8dENYttj1hdxgi7peOGceBNWlwjNhGXSqXIrsaAhvREALw_wcB
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.prohauser.com.br/
http://www.pyramidecontrols.com/
http://www.pyramidecontrols.com/
http://www.pyramidecontrols.com/
https://www.radixeng.com.br/
https://rbsautomacoes.com.br/web/
https://rbsautomacoes.com.br/web/
https://ris3d.com/
https://robbiot.com/
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/industries/automotive-tire.html
https://www.schaeffler.com.br/content.schaeffler.com.br/pt/products-and-solutions/industrial/industry-4.0/index.jsp
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SENAI Mecatrô-
nica 

RS         1     1     1 1   1 0 1 2 2 

Sequor Softwares 

Industriais 
RS     1 1 1   1 1     1 1   1 2 2 2 2 

Serrano Automa-

ção 
RS     1 1 1   1 1     1 1   1 2 2 2 2 

Sinova Sistemas 

de Movimenta-

ção e Manufatura 

SP     1                       1 0 0 0 

Sirros Iot RS         1   1 1     1 1   1 0 2 2 2 

SKA RS   1     1     1     1 1   1 1 1 2 2 

solvian SP         1     1   1 1 1   1 0 1 3 2 

Spheric Automa-

ção 
RS         1   1 1     1 1   1 0 2 2 2 

SPI Integradora SP       1                   1 1 0 0 1 

SPTech SP     1 1                   1 2 0 0 1 

StackX SC       1       1     1 1   1         

subiter SP                     1       0 0 1 0 

SUIV SP       1       1   1 1 1             

Telefônica TEC   SP       1 1     1   1 1 1   1         

TOTALPOWER 
Soluções em Tec-

nologia 

SP       1                   1 1 0 0 1 

Totvs RS RS   1   1       1 1 1 1 1   1 2 0 4 2 

TRACTIAN SP       1 1                 1 1 1 0 1 

Universidade Fe-
evale 

RS   1 1 1 1   1 1   1 1 1   1 4 2 3 2 

updados SP         1 1         1       0 2 1 0 

https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://www.sinova.com.br/
http://www.sinova.com.br/
http://www.sinova.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.solviantecnologia.com/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.spi-integradora.com.br/pt/
https://www.sptech.ind.br/
https://portal.stackx.com.br/
https://www.subiter.com/
https://suiv.com.br/
https://telefonicatech.com/
https://www.totalpower.com.br/
https://www.totalpower.com.br/
https://www.totalpower.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjc1pKB4LnzAhWLhZEKHZbiC58YABABGgJjZQ&sig=AOD64_0rY5reeJl7xnsT2Jmj3s658SPo5g&q=&ctype=99&ved=2ahUKEwj-oIuB4LnzAhUNHrkGHViODfsQhKwBegQIARAg&adurl=
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/
http://updados.com/
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Urion Sistemas e 

Tecnologia | 

GPROD - Siste-
mas de Gestão de 

Produção para In-

dústria 4.0 

SP       1                   1 1 0 0 1 

V2COM SP         1                   0 1 0 0 

VDI-Brasil SP       1                     1 0 0 0 

Vika Controls SP       1                   1 1 0 0 1 

Vizius Solutions RS               1     1       0 0 2 0 

  0 15 32 69 55 11 25 43 8 35 55 49 0 70 110 80 122 106 

  0,00% 3,59% 7,66% 16,51% 13,16% 2,63% 5,98% 10,29% 1,91% 8,37% 13,16% 11,72% 0,00% 16,75% 26,32% 19,14% 29,19% 25,36% 

https://urion.com.br/
https://urion.com.br/
https://urion.com.br/
https://urion.com.br/
https://urion.com.br/
https://urion.com.br/
https://v2com.com/
http://vdibrasil.com/
http://www.vikacontrols.com.br/
https://redeindustria40.com.br/tecnologias-4-0/


 

 


