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RESUMO 

 

 

A humanidade vive problemas econômicos e sociais cada dia mais evidentes graças 

à revolução promovida pela globalização tecnológica e à acessibilidade quase que 

instantânea da informação. Grandes desafios como combate à pobreza e acesso à 

educação passaram a fazer parte de nosso cotidiano, tornando a busca por 

inovações que promovam a melhoria das condições de vida das pessoas um 

estímulo constante para governos, organizações e pessoas. Assim sendo, essa 

pesquisa buscará apresentar como o Grameen Bank, também conhecido como 

Banco dos Pobres, revolucionou o setor do microcrédito. A metodologia adotada 

buscou comparar, através de uma análise secundária, as práticas adotadas pelo 

Grameen Bank, com as do setor de microcrédito brasileiro, avaliando as diferenças 

existentes entre o modelo de negócio destas instituições através da aplicação de 

ferramentas e práticas de Inovação de Valor. Como resultado, a pesquisa apontou 

as diferenças existentes entre os conceitos de atuação e o grau de Inovação de 

Valor do Grameen Bank em relação ao setor de microcrédito brasileiro. Nesse 

sentido, as percepções obtidas através desse estudo estão relacionadas à criação 

de um novo mercado, que rompeu os conceitos da indústria e propôs uma 

abordagem disruptiva para a concessão de crédito mundial.   

 

Palavras-chave: Inovação. Inovação de Valor. Estratégia. Microcrédito. 
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ABSTRACT 

 

 

We are living in a period of the humanity's where economics and social problems 

have been more evident to everyone around the world because of the globalization, 

technology revolution and instant access to information. Big challenges like, fighting 

poverty and access to education became part of our daily lives, therefore 

governments, organizations and individuals have been constantly stimulated to look 

for innovative solutions to improve the life quality of the people. Like that, this 

research will seek to present itself as the Grameen Bank, also known as Bank of the 

Poor, revolutionized the industry of lending worldwide. The methodology aimed to 

compare, through a secondary analysis, the practices adopted by the Grameen Bank 

in comparison the microcredit sector in Brazil, evaluating the the differences between 

the business model of these institutions through the application of tools and practices 

of Value Innovation. As a result, the study pointed out the differences between the 

concepts of performance and degree of Value Innovation of the Grameen Bank in 

relation to the Brazilian microfinance sector. In this sense, all of this insights collected 

through this study are related to the creation of a new market, which broke the 

concepts of industry and proposed a disruptive approach to the microcredit world 

sector. 

 

Keywords: Innovation. Value Innovation. Strategy. Microcredit. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Contextualização 

 

 

Em meio a constantes discussões que permeiam os estudos sobre o impacto da 

inovação nos negócios, observa-se o foco direcionado da indústria para a inovação 

tecnológica. As mudanças promovidas rotineiramente no mercado em meio ao 

crescente volume de informações transacionadas em todo mundo promovem a 

aceleração no ritmo das empresas em busca do aprimoramento constante de seus 

produtos e serviços. 

 

Avaliando o cenário atual de evolução contínua, companhias locais e globais têm se 

esforçado para apresentar melhorias em seus produtos e serviços acirrando cada 

dia mais a competitividade em todos os setores da indústria. Brow (2009) cita que a 

tecnologia ainda tem muito a avançar. A revolução das comunicações possibilitada 

pela internet aproximou as pessoas e lhes deu a oportunidade de trocar opiniões e 

gerar novas ideias como nunca havia sido feito antes. 

 

Diante disso, percebe-se que as organizações têm se preocupado em competir entre 

elas, deixando de lado as reais necessidades da sociedade quanto ao 

desenvolvimento econômico de regiões e países, ou seja, os esforços parecem estar 

sendo direcionados mais para a tecnologia e menos para o ser humano. 

 

Brow (2009) explica que uma visão puramente tecnocêntrica da inovação é cada vez 

menos sustentável atualmente, pois a filosofia de gestão baseada apenas na 

seleção de uma entre várias estratégias existentes provavelmente será superada por 

novos avanços domésticos e no exterior. Precisa-se de novas escolhas – novos 

produtos e serviços que equilibrem as necessidades de indivíduos e da sociedade 

como um todo; novas ideias que lidem com os desafios globais de saúde, pobreza e 

educação; novas estratégias que resultem em diferenças que importam em um 

senso de propósito que inclua todas as pessoas envolvidas.  
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Terra (2007) defende que a inovação não se limita a processos estruturados das 

organizações, e sim a um conjunto de ações focadas na comunidade, no 

relacionamento com clientes e no desenvolvimento de novos negócios, e que 

busque possibilitar a geração de valor para um conjunto amplo de stakeholders. 

 

Promover a ruptura no modelo atual de negócios e redefinir as fronteiras da indústria 

corresponde ao conceito de Inovação de Valor (KIM E MAUBORGNE, 2005). 

 

Em abordagem complementar, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) definem inovação 

disruptiva como a quebra de práticas ou na adoção de algo genuinamente novo. 

 

Romper as barreiras do mercado significa, conforme Terra (2007), trocar o hoje pelo 

amanhã, pois o sucesso passado não garante sucesso em novos negócios. Hamel e 

Prahalad (1995) citam que desenvolver novos negócios significa quebrar a tirania do 

mercado atendido e romper a inércia do sucesso alcançado no passado. Dessa 

forma, Terra (2007) diz que o desafio está em fazer com que a inovação se 

transforme em uma ideia que seja implementada com sucesso. O autor afirma que a 

inovação pode ter um caráter muito mais amplo, incluindo alguma mudança social 

que independa da tecnologia e que esteja ligada intimamente ao crescimento da 

economia e do bem estar. 

 

Terra (2007) complementa, argumentando que a inovação a qual envolve alterações 

nos modelos de negócios, ou inovação organizacional, por vezes não envolve 

tecnologia, pelo menos diretamente. Davila, Epstein e Shelton (2006) reforçam a 

ideia de que a inovação não se resume a mudanças tecnológicas. 

 

De acordo com Kim e Mauborgne (2005), um dos fatores-chave para a realização da 

Inovação de Valor é agregar a maior demanda possível para uma oferta. Tal 

abordagem atenua o riso de escala associada à criação de novos mercados. 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), entender as reais particularidades e 

necessidades do mercado são premissas para o desenvolvimento de uma estratégia 

sustentável para o alcance da Inovação de Valor. 
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Explorar a descontinuidade pode representar a busca por soluções não 

convencionais, pois, conforme Schumpeter1 (1934), citado por Tidd e Bessant 

(2007), representa a busca criativa pelo empreendedor de explorar novas 

oportunidades do mercado através da mudança e quebra de paradigmas.  

 

Redefinir as regras do jogo significa explorar as oportunidades existentes em um 

mercado antes pouco ou nunca explorado (KIM E MAUBORGNE, 2005). Tidd e 

Bessant (2007) complementam afirmando que as empresas precisam redescobrir e 

utilizar a perspicácia empreendedora para encontrar e explorar novas oportunidades. 

 

Segundo Drucker (2005), a desigualdade social, o combate à pobreza e o estímulo a 

atividades empreendedoras são temas amplos, de grande potencial de exploração e 

que caminham de mãos dadas aos conceitos de inovação. Yunus (2007) 

complementa afirmando que a pobreza possui várias dimensões e a sua superação 

só é possível através de um conjunto de ações coordenadas. 

 

Terra (2007) cita que o modelo do microcrédito, iniciado por Muhammad Yunus, 

premiado com o Prêmio Nobel da Paz em 2006, tem sido um instrumento contra 

pobreza e pode ser visto como inovação. O autor complementa argumentando que o 

microcrédito iniciado pelo Grameen Bank 2 é inovador, pois criou um novo mercado 

que ninguém imaginava que pudesse existir. 

 

Yunus (2007) defende que o acesso ao crédito deveria fazer parte da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos3, pois somente o recurso financeiro seria capaz de 

promover o desenvolvimento humano e socioeconômico mundial.  

 

 

                                                           
1
 Joseph Schumpeter, conhecido economista que, no início do século XX, publicou várias obras que 

tratam dos ciclos econômicos, inovação como destruição criativa e empreendedorismo. 

2
 O Grameen Bank foi fundado por Muhammad Yunus e começou suas primeiras atividades informais 

em 1976 na vila de Jobra, situada aos arredores da Universidade de Chittagong, Bangladesh. 

3
 Informação disponível no site 

<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>.  Acesso em 7 de agosto de 
2012.  
 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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De acordo com Yunus (2007), o Grameen Bank foi o primeiro banco mundial 

especializado em microcrédito com foco direcionado ao combate a pobreza extrema 

e estímulo as atividades empreendedoras praticadas por mulheres. O autor 

complementa afirmando que a concessão de microcrédito possibilita trazer a 

população mais carente para um sistema autossustentável onde elas mesmas 

possam administrar e desenvolver seus próprios negócios. 

  

Segundo dados publicados pelo Grameen Bank em 2011, foram emprestados cerca 

de 5,72 bilhões de dólares para mais de 6,61 milhões de pessoas desde a sua 

fundação. Desse montante, 97% foram emprestados para mulheres e as taxas de 

inadimplência não superaram 1,5%. 

 

Nesse contexto é que ocorre a abordagem para inovação radical, onde a lógica do 

mercado é alterada, motivando a geração da Inovação de Valor, tornando a 

concorrência irrelevante de maneira a direcionar os esforços para um mercado não 

explorado, possibilitando a criação dos chamados oceanos azuis (KIM E 

MAUBORGNE, 2005). 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), a criação de oceanos azuis é possível através da 

adoção de um modelo estratégico lógico que propõe a busca por setores não 

existentes, desconhecidos ou a expansão de fronteiras dos setores existentes, de 

maneira a criar valor único e sustentável.   

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

 

Com base na contextualização acima, a questão norteadora para essa pesquisa é: a 

partir dos conceitos, ferramentas e práticas de Inovação de Valor, pode-se classificar 

o Grameen Bank como uma organização inovadora, que redefiniu as fronteiras do 

seu setor, apresentando atuação diferenciada para a concessão de microcrédito em 

comparação com as instituições de microcrédito brasileiras? 
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1.3 Justificativa 

 

 

A justificativa para realização do estudo está no desafio de identificar se o Grameen 

Bank promoveu a ruptura no modelo de negócios propriamente dito, no setor de 

microcrédito, podendo ser reconhecido como uma organização realmente inovadora. 

 

Carvalho (2009) afirma que o baixo nível ou a ausência de ações de Inovação de 

Valor faz com que grande parte das organizações adote estratégias convencionais 

e, por conseguinte, enfrentem dificuldades de competição em seus setores. 

 

Segundo Terra (2012), trabalhar a inovação de forma contundente contrapõe, de 

certa maneira, a inversão de uma lógica corriqueira na nossa vida e nos negócios: 

em vez de extrapolar o passado, precisamos vir do futuro para o presente. 

 

No ambiente acadêmico, este trabalho se justifica pela carência de estudos sobre 

Inovação de Valor, demonstrando a importância da utilização de estratégias não 

convencionais para a identificação e criação de oceanos azuis. Além disso, é o 

primeiro trabalho nesse tema apresentando na Fundação Pedro Leopoldo. 

 

Para o mercado, a importância se resume na oportunidade do emprego da Inovação 

de Valor como modelo central para concepção dos negócios.  

 

Já para a sociedade, a importância se dá em compreender como as inovações 

podem colaborar no desenvolvimento de soluções que objetivam promover 

melhorias na parte econômica e social de localidades, regiões e até países. 

 

A justificativa pessoal está na possibilidade do pesquisador vir a se tornar referência 

acadêmica e corporativa no tema Inovação de Valor. 
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1.4 Objetivos 

 

 

O objetivo geral do estudo será apresentar, através dos conceitos, ferramentas e 

práticas de Inovação de Valor, a caracterização estratégica do Grameen Bank e 

promover a comparação de sua atuação com instituições atuantes no setor de 

microcrédito brasileiro. 

 

Já os objetivos específicos são: 

 

a) Identificar as principais ferramentas e práticas de Inovação de Valor.  

b) Descrever o modelo de Inovação de Valor adotado pelo Grameen Bank. 

c) Realizar uma análise comparativa entre a atuação do Grameen Bank e algumas 

organizações selecionadas do setor de microcrédito brasileiro, apresentando os 

resultados da aplicação das práticas e ferramentas de Inovação de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico deste estudo foca-se, principalmente, em Inovação de Valor. Na 

primeira parte, são apresentados os conceitos de inovação e seus tipos. A segunda 

parte contém o marco teórico que está composto por Inovação Descontínua, 

Inovação de Valor; a relação existente entre Inovação de Valor e estratégia, 

crescimento e criação de novos mercados. Na terceira parte, são abordadas as 

ferramentas de análise de Inovação de Valor. Na quarta e última parte são 

apresentados o conceito de microcrédito e uma abordagem referente ao setor de 

microcrédito brasileiro. 

 

 

2.1 Conceito de inovação 

 

 

Segundo Terra (2007), a palavra inovar deriva do latim in + novare, que significa 

fazer novo, renovar ou alterar. De forma simples, inovação significa ter uma nova 

ideia ou, por vezes, aplicar ideias de outras pessoas em novidades ou de uma forma 

nova que tenham como resultado a geração de valor.  

 

Sakar (2007) explica que a inovação está ligada a soma de dois fatores 

fundamentais: criatividade + ideias novas. O autor afirma que é necessário o impacto 

na implementação da ideia, pois, caso contrário, será apenas uma invenção. 

 

Segundo Schumpeter (1988), a invenção é uma ideia criada e que possui potencial 

para exploração comercial enquanto a inovação trata-se da mesma ideia quando já 

explorada comercialmente. 

 

Conforme o Manual de Oslo4 (OECD, 2004) inovação, também chamada de 

inovação em produtos e processos, pode ser definida como o ato de se produzir 

                                                           
4
  O Manual de Oslo foi criado em 1990 pela OECD com o objetivo de estabelecer padrões para os 

conceitos de inovação. O Manual foi traduzido em 2004 pela FINEP. 
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novos produtos ou processos ou simplesmente a melhoria nos produtos ou 

processos existentes. O Manual ainda define que, para ser considerada inovação, os 

novos produtos ou processos devem ter como base atividades científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais.   

 

Bacon (1998) apud Rijnbach (2009) afirma que inovação difere de invenção na 

medida em que invenção é uma solução para um problema, ao passo que uma 

inovação é uma invenção que pode tornar comercialmente relevante para a 

empresa. O autor complementa dizendo que inovação, assim, envolve não apenas 

invenção, mas também uma análise estratégica e financeira destas invenções e uma 

análise das capacidades da companhia em explorá-las, dentro de seus atuais 

recursos. 

  

Segundo Drucker (1985), citado por Tidd e Bessant (2007), inovação é o meio pelo 

qual se explora a mudança como uma oportunidade para um negócio, produto ou 

serviço diferente. 

 

Tidd e Bessant (2007) afirmam que a inovação é uma questão de organização de 

diferentes peças de um quebra-cabeça do conhecimento e, principalmente, de 

equilibrar a criatividade com a disciplina de efetivamente fazer com que as coisas 

aconteçam. Os autores ainda afirmam que a inovação impõe grandes desafios – e 

possibilita grandes oportunidades. 

 

De acordo com Brow (2009), precisa-se de uma abordagem à inovação que seja 

impactante, eficaz e amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os 

aspectos dos negócios e da sociedade, e que indivíduos e equipes possam utilizar 

para gerar ideias que sejam implementadas e que, portanto, façam a diferença. 

 

Inovar é alavancar a curva de experiência transformando as habilidades e atitudes 

em melhores soluções para a empresa, seus stakeholders e para a sociedade como 

um todo (TERRA, 2007, p.42). 
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Desta forma, a inovação é o instrumento específico do espírito empreendedor. É o 

ato que contempla os recursos com a nova capacidade de criar riqueza. A inovação, 

de fato, cria um recurso. (DRUCKER, 2005, p.25). 

 

 

2.2 Tipos de inovação 

 

 

Dadas as condições e a capacidade humana em prover bens, sendo eles produtos 

ou serviços, com o objetivo de atender às expectativas da sociedade, Terra e Valle 

(2011) identificam que, sem paradigmas específicos de organização do trabalho, 

pouca coisa de grande impacto para a humanidade acontece. Nesse sentido, 

Schumpeter (1942), citado no Manual de Oslo (2004), propôs vários tipos de 

inovação relacionados, dentre os quais: 

 

a) Introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em produto existente; 

b) Inovação de processo que seja novidade para uma indústria; 

c) Abertura de um novo mercado; 

d) Desenvolvimento de novas fontes de suprimento de matéria-prima ou outros 

insumos; 

e) Mudança na organização industrial. 

 

O modelo proposto por Tidd e Bessant (2007) quanto à classificação das formas de 

inovação e que se assemelha ao conceito dos ―4Ps‖ de Schumpeter (1934), pode 

ser resumido em: 

 

1) Inovação de produto – mudanças nos produtos ou serviços oferecidos por uma 

empresa; 

2) Inovação de processo – mudanças na forma em que produtos e serviços são 

criados, ofertados e apresentados aos consumidores. 

3) Inovação de posição – mudanças no contexto de introdução de produtos e 

serviços. 
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4) Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais que norteiam a 

atuação da empresa. 

 

A importância da classificação quanto ao tipo de inovação está relacionada aos 

impactos econômicos e sociais de sua aplicação e implementação. O Manual de 

Oslo (2004, p. 32) afirma que a inovação está no cerne da mudança econômica.   

 

 

2.2.1 Inovação de produto 

 

 

O Manual de Oslo (2004), citado por Tigre (2006), define inovação de produto como 

aquele cujas características fundamentais podem diferir significativamente de todos 

os produtos previamente produzidos. Tigre (2006) complementa incluindo também o 

aperfeiçoamento de produto previamente existente cujo desempenho foi 

substancialmente aprimorado através da utilização de novas matérias primas ou 

componentes e subsistemas de maior rendimento. 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2005) definem a inovação de produto como a mudança em 

produtos e serviços que uma organização oferece. Carvalho (2010) complementa 

explicando que a inovação de produto refere-se à introdução de um novo bem ou 

serviço como significativa melhoria no que tange sua característica ou utilização. 

 

Conforme Takahashi e Takahashi (2007), a inovação de produto diz respeito a 

mudanças. No entanto, as mudanças podem estar relacionadas ao objeto que a 

organização oferece ou podem relacionar-se à maneira com que as criam, produzem 

e entregam. 

 

Takahashi e Takahashi (2007) afirmam que a inovação de produto está relacionada 

às mudanças promovidas no próprio produto, assim como no processo de produção 

do mesmo. A inovação de produto pode abranger inovações que compõem seu 

design, embalagem, material, público alvo, processo e etc. 
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2.2.2 Inovação de processo 

 

 

O Manual de Oslo (2004) conceitua inovação de processo como a melhoria dos 

meios de produção existentes ou a adoção de meios de produção nunca existentes 

pelas empresas. As melhorias contemplam alterações em equipamentos usados nas 

etapas de produção e nos processos que objetivam o aumento de eficiência. 

 

A inovação de processo trata da implementação de um novo método produtivo ou 

distribuição que apresente melhoria substancial, que podem ser técnicas, 

equipamentos ou softwares, que promovem a redução nos custos de produção e 

distribuição e na qualidade do produto (MANUAL DE OSLO, 2004). 

 

 

2.2.3 Inovação organizacional 

 

 

Conforme Tigre (2006), a inovação organizacional refere-se a mudanças que 

ocorrem na estrutura gerencial da empresa, na forma articulada entre suas áreas, na 

especialização de seus trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e 

clientes e nas múltiplas técnicas de organização dos processos de negócios. 

 

O Manual de Oslo (2004) contempla que a inovação organizacional trata de 

implementação de uma forma ou método organizacional que exerce influência na 

prática de negócios de uma organizacional, seja no local da organização e ou nas 

suas relações externas. O Manual ainda diz que esse tipo de inovação objetiva 

melhorar o desempenho organizacional por intermédio da redução de custos 

administrativos. 

 

Carvalho (2012) explica que a inovação organizacional promove a produtividade no 

trabalho, acessando o conhecimento externo não codificado, reduzindo os custos 

envolvidos na cadeia de suprimentos. 
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2.2.4 Inovação quanto à difusão e o grau de novidade 

 

 

2.2.4.1 Inovação incremental 

 

 

De acordo com Davila, Epstein e Shelton (2006), inovação incremental leva a 

melhoria moderadas nos produtos e processos de negócios em vigor. Pode ser 

pensada como um exercício de resolução de problemas em que é clara a meta, mas 

não a maneira de chegar até ela. 

 
As inovações incrementais ocorrem de forma contínua em qualquer 
indústria, embora possam variar conforme o setor ou país em função da 
pressão da demanda, fatores socioculturais, oportunidades e trajetórias 
tecnológicas‖. As inovações incrementais não derivam necessariamente de 
atividades de P&D, sendo resultado mais comum do aprendizado interno e 
da capacitação acumulada. (TIGRE, 2006, p. 74) 

 

 
Takahashi e Takahashi (2007) analisam que a inovação incremental trata de 

melhorias em produtos já desenvolvidos, pois possui baixo grau de novidade. 

 

As inovações incrementais são uma maneira de extrair o máximo de valor possível 

de produtos e serviços existentes sem a necessidade de fazer mudanças 

significativas ou grandes investimentos (DAVILA, EPSTEIN E SHELTON, 2006). 

 

Davila, Epstein e Shelton (2006) explicam que as inovações incrementais no modelo 

de negócios são tão importantes quanto aquelas em produtos e serviços. Boa parte 

dos instrumentos de administração se destina principalmente a facilitar este tipo de 

inovação. 

 

Estudos relacionados ao processo de desenvolvimento incremental apontam que os 

ganhos acumulativos em eficiência são mais frequentes em comparação com as 

mudanças radicais de forma ociosa (TIDD; BESSANT; PAVIT, 2006). 

 

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2006) a inovação incremental é a forma 

predominante na maioria das empresas, recebendo mais de 80% dos investimentos 

reservados à inovação. 
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2.2.4.2 Inovação radical 

 

 

Conforme Tigre (2006), a inovação radical rompe os limites da inovação incremental, 

trazendo um salto de produtividade e iniciando uma nova trajetória tecnológica 

incremental. 

 

TerraForum Consultores (2012) comenta que diferente da inovação incremental, a 

inovação radical envolve maiores saltos de conhecimento, demandando uma nova 

maneira para compreender um problema que possivelmente possibilite a quebra de 

antigos paradigmas e gere maiores incertezas. Terra (2012) explica que a inovação 

radical pode se referir a produtos, serviços, processos ou novos modelos de 

negócio.  

 

Inovação radical significa que ocorreram diferentes mudanças em produtos, serviços 

ou processos, ou seja, o que é feito diferente (TIDD, BESSANT, 2007). 

 

 

2.2.4.3 Inovação disruptiva 

 

 

Segundo Terra (2012), as inovações disruptivas são as que modificam a proposta de 

valor tornando-se inovadoras em relação à existente no mercado. A grande maioria 

das inovações disruptivas chega ao mercado com uma solução simples, barata ou 

conveniente.  

 

Uma inovação disruptiva permite que uma população totalmente nova de 

consumidores tenha acesso a um produto ou serviço que foi historicamente apenas 

acessível aos consumidores de alto poder aquisitivo e com muita habilidade para 

usá-los (CHRISTENSEN, RAYNOR E ANTHONY, 2003). 

 

Conforme TerraForum Consultores (2012), a inovação disruptiva é a forma mais 

recente de se classificar inovação. É baseada no impacto que a inovação traz para o 

mercado ou negócios existentes. Terra (2012) complementa explicando que a 

http://inove.terraforum.com.br/Paginas/inovacao.aspx?LID=C#169
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inovação disruptiva não está relacionada com uma melhoria no produto ou processo, 

mas sim com um novo  produto ou processo que, com o passar do tempo, mude a 

trajetória do mercado. 

 

Segundo Christensen, Raynor e Anthony (2003), a inovação disruptiva cria um novo 

mercado, aplicando um conjunto diferente de valores que, de alguma forma, afetará 

os mercados existentes. Os autores ainda afirmam que a inovação disruptiva 

descreve um processo pelo qual um produto ou serviço começa por aplicações 

simples, na parte inferior de um mercado e, progressivamente, se move para ―acima 

do mercado‖, acabando por deslocar ou eliminar concorrentes estabelecidos. 

 

Christensen, Raynor e Anthony (2003) afirmam que as inovações disruptivas 

oferecem um pacote diferente de atributos válidos para mercados emergentes e sem 

importância nos mercados estabelecidos. 

 

O termo inovação disruptiva concentra-se em um dos efeitos da inovação, 

especificamente a alteração por ela provocada no mercado concorrente, em 

contraposição às inovações incrementais, semi-radicais e radicais que descrevem a 

mudança relativa nos elementos da tecnologia e modelo de negócios (DAVILA, 

EPSTEIN e SHELTON, 2006, p. 75). 

 

Conforme Davila, Epstein e Shelton (2006), alavancar e coordenar mudanças em 

modelos de tecnologia e de negócios é a maneira de criar rupturas, e também a 

perspectiva de inovações, que proporcionam crescimento.  

 

 

2.3 Inovação de valor 

 

 

A Inovação de Valor trata-se de uma nova forma de pensar a execução estratégica, 

tendo como resultado a criação de um novo espaço de mercado pouco ou nunca 

explorado, ignorando a concorrência e criando seu próprio oceano azul (KIM e 

MAUBORGNE, 2005). 
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Lee e Goodrich (2012) definem Inovação de Valor como entregar valor 

excepcionalmente superior ao cliente mais importante da cadeia de valor a todo o 

tempo.  

 

Kim e Mauborgne (2005) explicam que a Inovação de Valor persegue 

simultaneamente o valor significante para compradores e custos baixos para a 

organização. Lee e Goodrich (2012) complementam afirmando que Inovação de 

Valor é o componente crítico no crescimento econômico. 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), a lógica subjacente a essa estratégia rompe com 

os modelos tradicionais voltados à disputa em espaços de mercado existentes. Com 

efeito, é possível dizer que a incapacidade de gestores de entender a diferença 

entre as estratégias de oceano vermelho e azul está por trás das dificuldades que 

muitas empresas sentem ao tentar superar a concorrência.  

 

De acordo com Kim e Mauborgne (2005), a mais importante característica da 

estratégia do oceano azul é a rejeição do princípio básico da estratégia 

convencional: que há um jogo de concessões entre valor e custo. Segundo os 

autores, uma empresa pode gerar maior valor para o consumidor a um custo maior 

ou gerar um valor razoável a um custo menor. Ou seja, a estratégia é basicamente a 

opção por diferenciação ou baixo custo. Mas, quando se trata de criar um oceano 

azul, os fatos demonstram que empresas de sucesso buscam diferenciação e baixo 

custo simultaneamente. As empresas que adotam a lógica convencional estão 

posicionadas em oceanos vermelhos (KIM E MAUBORGNE, 2005). 

 

Um importante componente para entendimento da Inovação de Valor está no 

comparativo com a lógica convencional, podendo-se, assim, identificar as diferenças 

de posicionamento entre as correntes estratégicas, de acordo com o Quadro 1: 
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Quadro 1: Duas lógicas estratégicas 

 

As Cinco Dimensões da 

Estratégia 
Lógica Convencional Lógica da Inovação de Valor 

Controle da Indústria 
As condições da indústria são 

dadas. 

As condições da indústria são 

moldadas. 

Foco Estratégico 
Uma empresa deve construir as 

vantagens competitivas. 

Competição não é um 

benchmark. Uma empresa deve 

perseguir uma curva de valor 

para dominar o mercado. 

Clientes 

Uma empresa deve reter e 

expandir sua base de clientes 

através da segmentação e 

customização. Deve focar-se 

nas diferenças que os clientes 

valorizam. 

Um inovador de valor almeja a 

massa de compradores e deixa 

alguns consumidores existentes 

partirem. O foco está nas 

similaridades que o consumidor 

valoriza. 

Vantagens e Capacidades 

Uma companhia deve 

influenciar as vantagens e 

capacidades existentes. 

Uma empresa não deve ficar 

constrangida pelo ―O que nós 

deveríamos fazer se 

começássemos novamente?‖ 

Produtos e Serviços 

Ofertados 

As fronteiras tradicionais da 

indústria determinam produtos 

e serviços que a empresa 

oferece. O objetivo é maximizar 

o valor destas ofertas. 

Um inovador de valor pensa em 

termos de solução total para as 

necessidades dos clientes, 

levando os clientes além das 

ofertas tradicionais da indústria. 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (1997)  

 

Kim e Mauborgne (2005) explicam que Inovação de Valor é mais do que inovação. É 

a estratégia que abarca todo o sistema de atividade da empresa. Os autores dizem 

que a Inovação de Valor exige que a empresa reoriente todo o sistema para 

empreender um salto de valor, para os compradores e para ela própria.  

 

A Inovação de Valor se escora na visão de que as fronteiras do mercado e a 

estrutura do setor não são dados e podem ser reconstruídas pelas ações e crenças 

dos atores setoriais (KIM E MAUBORGNE, 2005, p. 17). 
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De acordo com Aiman-Smith (2005), a estratégia não é enfrentar a concorrência, 

mas gerar um ambiente não concorrencial, onde os concorrentes sofrem 

dificuldades para replicar o modelo de negócio proposto pelo inovador de valor, 

levando a concorrência ter dificuldade em seguir os passos deste inovador, que 

busca entregar valor superior ao cliente mais importante da cadeia de valor, a toda 

hora e a todo o momento. 

 

O Quadro 2 apresenta o comparativo entre o oceano vermelho e o oceano azul: 

 

 

Quadro 2: Inovação de Valor: A pedra angular da estratégia do oceano azul 

 

Estratégia do oceano vermelho Estratégia do oceano azul 

Competir nos espaços de mercado existentes. Criar espaços inexplorados. 

Vencer os concorrentes. Tornar a concorrência irrelevante. 

Aproveitar a demanda existente. Criar e capturar a nova demanda. 

Exercer o trade-off 
5
 valor custo. Romper o trade-off valor custo. 

Alinhar todo o sistema de atividades da empresa 

com sua escolha estratégica de diferenciação ou 

baixo custo. 

Alinhar todo o sistema de atividades da empresa 

em busca da diferenciação e baixo custo. 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (2005)  

 

Segundo Carvalho (2010), a Inovação de Valor é capaz de gerar resultados positivos 

criando uma nova forma de gerar riqueza e crescimento sustentável. Dillon, Lee e 

Matheson (2005) complementam explicando que a Inovação de Valor preenche uma 

lacuna existente entre o desejo de geração de riqueza e a habilidade de criar e 

desenvolver novos negócios. Andres, Machado e Boas (2008) afirmam que a 

Inovação de Valor ocorre quando as empresas alinham inovação com utilidade, 

preço e ganhos de custo.  

                                                           
5
 Trade-off, traduzido do inglês para o português, significa  uma situação que há conflito de escolha. 
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Andres, Machado e Boas (2008), explicam que inovação sem valor concentra-se na 

criação de valor sem escala incremental, algo que aumenta o valor, mas não é 

suficiente para sobressair-se no mercado. As autoras ainda citam que a inovação 

sem valor tende a ser movida pela tecnologia, promovendo pioneirismos ou 

futurismos que talvez se situem além do que os compradores estejam dispostos a 

aceitar. 

 

Dillon, Lee e Matheson (2005) afirmam que a Inovação de Valor pode ocorrer com 

ou sem tecnologia, em qualquer tipo de organização e a todo o tempo. A essência 

da criação de valor está em criar suficiente crescimento econômico, entregando os 

benefícios desejados pelos clientes a preços sensatos de mercado (DILLON, LEE e 

MATHESON, 2005, p. 24). 

 

 

2.4 Relação entre inovação de valor e estratégia 

 

 

Compreender inicialmente o conceito de estratégia é o primeiro passo para a 

compreensão da relação existente com a Inovação de Valor.  

 

Porter (1990) afirma que, foi na década de 1980 que a estratégia se tornou uma 

disciplina gerencial. As ferramentas e técnicas vinculadas ao planejamento 

estratégico foram substituídas por abordagens mais sofisticadas, mais apropriadas e 

mais fáceis de colocar em prática. Porter (1990) diz que a estratégia enfatiza a 

análise de uma empresa, em que os objetivos são essenciais na orientação, 

avaliação de desempenho e na consecução dos propósitos organizacionais, aos 

quais devem ser coerentes com seu perfil de potencialidades.  

 

Segundo Prahalad & Hamel (1990), acerca da intenção estratégica, vislumbra o 

desejo da organização por uma posição de liderança, estabelecendo os critérios a 

serem utilizados para projetar este progresso.  

 

Porter (1990) explica que a estratégia é um método fundamental para a vantagem 

competitiva que uma empresa está buscando, e fornece o contexto para a tomada 
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de ações em cada área funcional. Porter (1990) afirma que a estratégia de uma 

unidade empresarial é o caminho para a vantagem competitiva que determinará seu 

desempenho, ou seja, a estratégia competitiva consiste em ser diferente. Significa 

escolher deliberadamente um conjunto diferente de atividades para fornecer uma 

combinação única de valor. 

 

Porter (1990) ainda considera que a estratégia é essencialmente a relação entre 

empresa e o ambiente externo, sendo que a parte mais relevante do ambiente 

externo é a indústria ou o setor de atividades ao qual a empresa está situada. 

 

Davila, Epstein e Shelton (2006) dizem que uma das primeiras regras da inovação 

estabelece que se defina de maneira perfeitamente clara como a organização vai 

participar do jogo da inovação. 

 

Kim e Mauborgne (2005) explicam que rejeitar a escolha entre baixo custo e 

diferenciação implica uma mudança fundamental na mentalidade estratégica — 

mudança mais fundamental do que se imagina. O pressuposto básico do oceano 

vermelho de que as condições estruturais de um setor são imutáveis e que cabe às 

empresas competir nesse contexto se baseia numa perspectiva intelectual que os 

acadêmicos chamam de estruturalista ou determinismo ambiental.  

 

Hamel e Prahalad (1995) explicam que a sabedoria tradicional, que aconselha voltar 

aos fundamentos e reduzir custos, está com os dias contados. Os vencedores serão 

os inovadores que estão fazendo com que o pensar arrojado seja parte do dia-a-dia 

dos negócios. 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), nessa perspectiva, empresas e administradores 

estão em grande medida à mercê de forças econômicas maiores. A estratégia do 

oceano azul, por sua vez, é fundada numa visão de mundo na qual fronteiras de 

mercado e setores podem ser reconstruídas pelas ações e crenças por quem atuam 

no setor.  
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Terra (2012) cita que o foco da estratégia de inovação tem um escopo muito mais 

ligado ao mercado, às necessidades dos clientes e ao posicionamento da empresa 

quanto à inovação. 

 

De acordo com Kim e Mauborgne (1999), as empresas com desempenho superior à 

média do mercado buscam a inovação fora do contexto convencional, não 

perseguem a inovação como tecnologia, mas como valor. 

  

A estratégia do oceano azul propõe uma abordagem sistemática para tornar 
a concorrência irrelevante, um novo pensamento estratégico. Esta nova 
visão propõe que as empresas considerem o setor que vem atuando como 
sendo o oceano vermelho em que os resultados têm sido: a comoditização 
acelerada de produtos e serviços, a intensificação das guerras de preços e 
o encolhimento das margens do lucro. Assim, parece que nem a empresa 
nem o setor são as melhores unidades de análise para o estudo das causas 
básicas do crescimento lucrativo no futuro (KIM E MAUBORGNE, 2005, p 
48). 
 

 

A estratégia do oceano azul propõe buscar setores não existentes, desconhecidos 

ou a expansão de fronteiras dos setores existentes, a criar valor único e sustentável, 

e para vencer o futuro, as empresas devem parar de competir umas com as outras, 

pois a única maneira de superar os concorrentes é não mais tentar superar os 

concorrentes. Sendo assim, o movimento mais importante é criar oceanos azuis 

(KIM E MAUBORGNE, 2005). 

 

Conforme Kim e Mauborgne (1999), para alcançar um crescimento rentável e 

sustentável, as empresas devem romper com a armadilha da competição e da 

imitação. O comprador, ou seja, pressupostamente o cliente mais importante da 

cadeia de valor está no centro do pensamento estratégico, não a competição. A 

ênfase na inovação leva os gestores a irem além das melhorias incrementais para 

formas totalmente novas de se fazer as coisas. 

 

Kim e Mauborgne (1999) citam que a Inovação de Valor também difere da inovação 

tecnológica. A inovação tecnológica não é um requisito para a obtenção da Inovação 

de Valor. A Inovação de Valor pode ocorrer com ou sem inovação tecnológica. A 

inovação tecnológica não produz necessariamente Inovação de Valor (KIM E 

MAUBORGNE, 1999). 
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Em termos tecnológicos, os inovadores de valor nem sempre são os primeiros 

entrantes em seus mercados, ou seja, não são necessariamente inovadores 

tecnológicos, mas podem ser considerados os pioneiros de valor (KIM E 

MAUBORGNE, 1999). 

 

Kim e Mauborgne (1999) citam que o conceito de Inovação de Valor é convergente 

como a abordagem schumpeteriana de ―destruição criativa‖ no sentido que ela trata 

da criação fundamental de um novo e superior valor.  

 

Duas diferentes abordagens concebidas por Kim e Mauborgne (1999) contemplam 

uma observação da atuação dos inovadores de valor quanto a adoção estratégica, 

sendo: 

 

a) Precificação estratégica para a criação de demanda: A precificação estratégica 

lidera para o alto volume e estabelece rapidamente uma poderosa reputação de 

marca; 

b) Custo alto para criação de lucro: O custo alvo leva a atrair margens lucrativas e 

uma estrutura de custos que é difícil dos potenciais seguidores atingirem. 

 

Segundo Kim e Mauborgne (1999), reconhecendo a falta de competição de um 

produto inovador, os inovadores de valor precificam estrategicamente o produto para 

capturar a massa do mercado. 

 

Kim e Mauborgne (1999) explicam que o rápido conhecimento de marca construída 

pelo inovador de valor, como resultado de um valor sem precedentes oferecido em 

um mercado combinado com a direção voltada para baixo custo, torna a competição 

perto da irrelevância e difícil de ser acompanhada como economia de escala, 

possibilitando o aprendizado e aumentando os retornos. 

 

A ironia da competição pode ser assim compreendida conforme a visão de Kim e 

Mauborgne (1999) pela qual a competição intensa faz com que a inovação seja 

indispensável, mas o foco obsessivo na competição torna a Inovação de Valor difícil 

de ser atingida. 
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As organizações devem se esforçar em captar a massa de compradores, mesmo 

significando a perda de alguns clientes existentes. O inovador de valor monitora os 

atuais clientes, mas de maneira mais efetiva, busca monitorar os não clientes de 

perto, pois estão neles as oportunidades de obter novos conhecimentos e ideias 

(KIM E MAUBORGNE, 1999). 

 

Kim e Mauborgne (2005) citam que, para a criação de oceanos azuis e maximizar o 

seu tamanho, é necessário direcionar os olhares para os não clientes ao invés de se 

concentrar apenas em seus clientes atuais.  

 

Terra (2007) afirma que, para as empresas que querem se tornar perenes, é preciso 

uma visão estratégica da inovação, uma abordagem holística que considere as 

dimensões dos processos, das pessoas, das tecnologias, da abordagem ao 

mercado e da construção de parcerias. 

 

Nessa visão, toda mudança evolutiva ou disruptiva, em qualquer das dimensões 

competitivas, que tiver como objetivo prolongar a vida das organizações deve ser 

entendida como inovação (TERRA, 2007, p. 42). 

 

 

2.5 Colocando em prática a estratégica da inovação de valor 

 

 

De acordo com Carvalho (2010), para que a execução estratégica seja bem 

sucedida, ela deve ser implementada em ambiente organizacional provido de cultura 

propicia à inovação. Através da execução da estratégia, a ideia migra da teoria à 

prática, enfrentando assim um dos grandes desafios estratégicos, que é o 

operacionalizar a estratégia.  

 

Kim e Mauborgne (2005) explicam que uma boa estratégia possui três 

características: foco, singularidade e mensagem consistente. Sendo assim, para se 

colocar a estratégia em prática, é necessário utilizar as ferramentas para sua 

operacionalização, por exemplo, a matriz de Inovação de Valor, o modelo das quatro 

ações e a matriz eliminar-reduzir-criar-elevar. 
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2.6 Ferramentas de análise do grau de inovação de valor 

 

 

As ferramentas ou conjunto de modelos de análise objetivam tornar a formulação e a 

execução estratégica operacionalizável, a fim de identificar empresas que utilizam a 

Inovação de Valor como estratégia em seu negócio (KIM e MAURBORGNE, 2005). 

 

No decorrer do levantamento das ferramentas de análise, serão incorporados outros 

modelos e práticas que contribuirão para a fundamentação da pesquisa. 

 

 

2.6.1 Matriz de avaliação de valor 

 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), a matriz de avaliação de valor é tanto um 

instrumento de diagnóstico como um modelo para o desenvolvimento de estratégias 

embasadas na Inovação de Valor. 

 

Kim e Mauborgne (2005) explicam que a matriz de avaliação de valor possui dois 

propósitos:  

 

a) captar a situação atual do mercado; 

b) possibilitar a compreensão dos atributos nos quais se baseia a competição no 

setor. 

 

Abaixo, segue demonstração da aplicação da matriz de avaliação de valor na 

indústria vinícola americana no final da década de 1990. 
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Gráfico 1: Matriz de avaliação de valor da indústria vinícola americana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (2005)  

 

 

 2.6.2 Modelo das quatro ações 

 

 

Carvalho (2010) afirma que os inovadores de valor empregam esforços naqueles 

atributos que são efetivamente relevantes sob o prisma do cliente. Nesse sentido, 

para que uma empresa alcance tal objetivo, faz-se necessária a utilização do modelo 

das quatro ações, que segundo Kim e Mauborgne (2005) possibilita o exercício 

mental para identificação e priorização dos atributos realmente importantes para o 

comprador e usuários. 

 

O modelo das quatro ações utiliza quatro perguntas-chave, que questionam a lógica 

estratégica e o modelo de negócios do setor. O resultado final da análise origina 

uma nova curva de valor para o setor (KIM e MAUBORGNE, 2005). 

 

A aplicação do modelo das quatro ações pode ser melhor compreendido através da 

Figura 1: 
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Figura 1: Modelo das Quatro Ações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (1999)  

 

 

Kim e Mauborgne (2005) explicam o propósito de cada pergunta: 

 

a) Eliminar - proporciona que a empresa elimine alguns atributos de valor que 

fundamenta a competição em seu setor; 

b) Reduzir - possibilita a empresa examinar os excessos nos atributos de produtos 

e serviços ofertados, no esforço de igualar ou superar a concorrência; 

c) Elevar - faz com que organização priorize o nível de atenção dos atributos 

valorizados pelos clientes; 

d) Criar - torna possível a organização descobrir novas fontes de valor para os 

clientes. O objetivo é desenvolver novos atributos que não são oferecidos pelo 

seu setor e que causariam impacto significativo sobre a demanda. 

 

De acordo com Kim e Mauborgne (2005), a criação da nova curva de valor para o 

setor determina o posicionamento da companhia frente à concorrência originando 

uma comparação entre os pilares estratégicos do setor e identificando a Inovação de 

Valor no negócio. 
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Carvalho (2010) explica que os inovadores de valor buscam criar novos pilares que 

não são oferecidos pelos concorrentes, diminuindo os atributos não percebidos 

pelos consumidores.  

 

Kim e Mauborgne (2005) afirmam que a Inovação de Valor visa atingir a massa de 

compradores existentes, entregando ao cliente atributos que realmente são 

valorizados e percebidos. 

 

 

2.6.3 Matriz eliminar-reduzir-elevar-criar 

 

 

Conforme Kim e Mauborgne (2005), a terceira ferramenta para avaliação da 

Inovação de Valor trata-se de um instrumento analítico suplementar ao modelo das 

quatro ações, que permite às organizações não somente responder às perguntas 

necessárias à estruturação do modelo anterior, como agir diante as respostas 

obtidas, possibilitando, assim, a construção de uma nova curva de valor. 

Kim e Mauborgne (2005) explicam que ao levar as empresas a preencher a matriz 

com as ações de eliminar e reduzir, assim como com as de elevar e criar, essa 

ferramenta lhes proporciona quatro benefícios imediatos: 

 

a) Força as empresas a buscar simultaneamente diferenciação e baixo custo, para 

romper o trade-off valor custo; 

b) Destaca imediatamente empresas que se concentram apenas elevar e criar, 

aumentando, assim, sua estrutura de custos e não raro se excedendo na 

engenharia dos produtos e serviços; 

c) É compreendida com facilidade por equipes de qualquer nível de envolvimento 

em sua aplicação; 

d) Por ser uma tarefa desafiadora, o preenchimento da matriz estimula as empresas 

a investigar intensamente todos os atributos de valor em que se baseia a 

concorrência setorial, levando-as a descobrir o conjunto de premissas 

inconsistentes que as orienta na competição. 
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Figura 2: Matriz eliminar-reduzir-criar-elevar 

 

ELIMINAR REDUZIR 

ELEVAR CRIAR 

 

Fonte: Kim e Mauborgne (2005) 

 

 

2.6.4 Uma nova curva de valor 

 

 

De acordo com Kim e Mauborgne (2005), a nova curva de valor é o resultado da 

aplicação eficaz do modelo das quatro ações e que possibilita, através de um gráfico 

representativo, visualizar o desempenho e os atributos-chave do setor, 

apresentando também aqueles que não são oferecidos pela concorrência. 

 

Carvalho (2010) explica que a importância da ferramenta se dá pela possibilidade de 

identificar a diferença dos atributos e proporcionar a visão de quais atributos são 

valorizados pelos clientes. 

 

Segundo Kim e Mauborgne (2005), a criação de uma nova curva de valor está 

atrelada aos fundamentos da teoria da Inovação de Valor, que posteriormente deu 

origem à Estratégia do Oceano Azul. Os autores complementam afirmando que a 

nova curva de valor possibilita à empresa diferenciar-se da concorrência, focando 

seus esforços nos atributos comumente entregues aos clientes, em detrimento 

daqueles atributos que não são relevantes, mesmo o mercado os valorizando. 
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2.7 Ferramentas de apoio 

 

 

Algumas outras ferramentas podem contribuir como complemento para essa 

pesquisa. Contudo, sua aplicação depende de como as mesmas serão realizadas. 

Com isso, para possibilitar uma avaliação mais criteriosa quanto à análise de 

empresas que utilizam a Inovação de Valor como modelo de negócios, foi proposto 

pelo pesquisador um framework 6 contendo perguntas chave referente aos modelos 

propostos de análise do grau de Inovação de Valor e os Cinco Estágios de Inovação 

de Valor de Lee e Goodrich (2012), Goodrich e Aiman-Smith (2007) com os doze 

passos do Processo de Inovação de Valor, as Dez Dimensões da Inovação de Terra 

(2012) e Tigre (2006) com os fatores chave de um novo paradigma da inovação. 

 

As vantagens de elaborar um framework estão na possibilidade de compreender o 

rumo estratégico adotado pelo Grameen Bank, referente aos produtos e serviços 

ofertados, e se ambos estão visando atender as necessidades reais dos clientes, 

rompendo as barreiras setoriais, encontrando soluções até mesmo em outros 

setores distintos daquele que a organização faz parte. Quanto à execução da 

estratégia, a ferramenta também poderá auxiliar na verificação se a organização 

está orientada ao alto crescimento, não se preocupando em vencer seus rivais, e 

sim em construir uma nova proposta de valor para o mercado. 

 

Outro fator importante a se destacar está na possibilidade de compreender se o 

Grameen Bank buscou promover a Inovação de Valor por meio da identificação, 

questionamento e posteriormente articulação da mudança da lógica estratégica da 

organização focando nas abordagens para o consumidor, atividades, capacidades e 

produtos e serviços oferecidos. 

 

A utilização do framework também permitirá que importantes questões influentes no 

crescimento superior e sustentável sejam respondidas, a fim de verificar se o 

Grameen Bank buscou perseguir valor radicalmente superior para seus clientes. 

 

                                                           
6
 Framework na tradução literal do inglês para o português significa quadro de trabalho. 
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Quadro 4: Framework de Análise da Inovação de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador  

 

 

2.8 Redefinindo a indústria através da inovação de valor 

 

 

Terra (2012), analisando o desenvolvimento de novos negócios, explica que nada 

parece mais desafiador e potencialmente de mais alto valor do que as inovações 

associadas ao desenvolvimento de novos negócios. O autor afirma que não se trata 

de novas vendas para o mercado, de clientes e produtos, mas sim da entrada da 

organização em mercados totalmente desconhecidos. 

 

De acordo com Kim e Mauborgne (1999), o primeiro passo da Inovação de Valor é 

redefinir as fronteiras da indústria e criar novos mercados. Os autores explicam que 

novos espaços nos mercados podem ser encontrados frequentemente olhando-se 

através de indústrias substitutas desde que sob um olhar de grupos estratégicos. 
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Grupos estratégicos podem ser analisados em duas dimensões, sendo preço e 

desempenho. A chave para redefinir as fronteiras da indústria e criar novos 

mercados está em entender quais fatores determinam as decisões dos compradores 

(KIM e MAUBORGNE, 1999). 

 

Quadro 4: Da competição acirrada à criação da Inovação de Valor 

 

 

 

Competição Acirrada 

 

 

Gerando Inovação de Valor 

 

Setor 
Concentra-se nos rivais de 

dentro do setor 
Examina setores alternativos 

Grupo estratégico 

Concentra-se na posição 

competitiva dentro do grupo 

estratégico 

Examina os grupos estratégicos 

de dentro do setor 

Grupo de compradores 
Concentra-se em servir melhor 

o grupo de compradores 

Redefine o grupo de 

compradores do setor 

Escopo de oferta de produto 

ou serviço 

Concentra-se em maximizar o 

valor das ofertas de produtos e 

serviços dentro das fronteiras 

setoriais 

Examina as ofertas de produtos 

e serviços complementares 

Apelo funcional-emocional 

Concentra-se em melhorar o 

desempenho em termos de 

preço, dentro do apelo 

funcional e emocional do setor 

Repensa o apelo funcional 

emocional do setor 

Tempo 

Concentra-se em adaptar-se à 

ocorrência das tendências 

externas 

Participa do desenvolvimento 

das tendências externas ao 

longo do tempo 

 

Fonte: Adaptado por Kim e Mauborgne (1999)  

 

Segundo Carvalho (2010), a Inovação de Valor torna-se cada vez mais importante 

em um cenário globalizado. Os crescentes avanços tecnológicos têm melhorado a 

produção industrial substancialmente e tem permitido aos fornecedores produzirem 

uma gama de produtos e serviços sem precedentes. Carvalho (2010) ainda explica 

que o resultado tem sido o maior número de ofertas disponíveis no mercado.  As 

barreiras existentes entre nações e regiões simplesmente caíram e a informação 
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sobre produtos e serviços tornaram-se instantaneamente disponíveis a uma ampla 

gama de compradores. Kim e Mauborgne (2005) complementam abordando que, em 

decorrência desse movimento, o processo de comoditização de produtos e serviços 

tem sido acelerado de forma exponencial, tornando a guerra de preços cada vez 

mais elevada e as margens ainda mais baixas, aumentando a necessidade pela 

geração da Inovação de Valor. 

 

Em consequência desse cenário, a Inovação de Valor tem desempenhado papel 

relevante na concepção estratégica, tornando possível a ruptura em modelos 

tradicionais e a criação de novos ambientes mais promissores e menos sujeitos as 

oscilações em mercados extremamente competitivos.  

 

 

2.9 O microcrédito 

 

 

A importância de abordar o tema microcrédito nesse estudo dá-se pelo fato da 

empresa pesquisada ser atuante neste setor. Contudo, o primeiro passo é 

compreender a relevância do assunto e definir primeiramente o significado de crédito 

que, segundo Solomon e Pringle (1987), é um instrumento de política financeira 

utilizada por uma empresa comercial na venda de um determinado produto ou banco 

comercial na concessão de um empréstimo ou financiamento, possibilitando assim a 

realização de uma transação comercial entre empresas e clientes, caracterizando 

uma promessa de pagamento mediante a um prazo estabelecido. 

 

Mayrink (2009) explica que o crédito que alguém dispõe é a capacidade de obter 

capital, mercadoria, disponibilidade de ativos ou serviços mediante um compromisso 

de pagamento em prazo ajustado. 

 

De acordo com Mayrink (2009), ao se tratar de um banco comercial, as operações 

de crédito constituem o seu próprio negócio. Sendo assim, o banco empresta 

dinheiro a pessoas ou empresas, tornando-se um intermediário entre os clientes 

depositantes e os clientes adquirentes.   
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Quanto à acessibilidade ao crédito, Martins (2002) citado por Mayrink (2009) destaca 

a importância do direito de acesso ao crédito, explicando que as fronteiras impostas 

pelo mercado não devem impedir o indivíduo do gozo de seus direitos fundamentais 

de estabelecer e constituir um patrimônio mínimo. 

 

De acordo com Yunus (2007), o crédito possui um conceito conhecido como os 3C’s:  

 

a) Cliente (personagem) – envolve quem já tomou crédito no passado e sua 

honestidade e confiabilidade para honrar os compromissos; 

b) Capacidade – aborda o fluxo monetário em que a pessoa tem capacidade de 

administrar; 

c) Capital – pode ser descrito pela capacidade de ativos disponível por um indivíduo, 

tais como imóveis, poupança ou investimentos, que podem ser usados para quitar 

dívidas. 

 

Conforme Mayrink (2009), o microcrédito é uma linha de crédito dirigida 

especialmente ao empreendedor, que em muitas vezes não possui contas bancárias 

e se encontram na informalidade.  

 

Alves e Soares (2004) citado por Mayrink (2009) dizem que a atividade de 

microcrédito é distinta dos demais tipos de empréstimo, tendo importância 

significativa junto às políticas de superação de miséria, geração de trabalho e renda. 

 

De acordo com Yunus (2007), o microcrédito é o principal instrumento de combate à 

pobreza e que os pobres e muito pobres devem ter acesso ao crédito, a fim de 

desenvolverem economicamente a si próprios e as comunidades a que pertencem. 

 

Mayrink (2009) explica que o investimento possibilitado pelo microcrédito significa 

aplicação de capital em meios que levam ao crescimento e aumento da capacidade 

produtiva, o que cria necessidade de empregar mão de obra, gerar emprego e 

aumentar o mercado consumidor. 
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 2.10 A revolução do microcrédito 

 

 

Segundo Mayrink (2009), a utilização do microcrédito como fonte de busca por 

melhores condições de vida das populações de baixa renda e o combate à pobreza 

tem sido um dos assuntos mais debatidos em diversos países do mundo 

contemporâneo.  

 

Um dos exemplos mais bem sucedidos e difundidos de utilização do microcrédito foi 

iniciado no ano de 1976, em Bangladesh, país resultante da separação da Índia do 

Império Britânico no sudeste da Ásia em 1971 (MAYRINK, 2009, p. 32). 

 

Bangladesh é considerado um dos países mais pobres do mundo, tendo sido 

devastado após inúmeras guerras e desastres naturais. Muhammad Yunus7 

observou que os pequenos empreendedores das vilas e aldeias em Bangladesh 

eram reféns de agiotas, aos quais cobravam juros altíssimos para os empréstimos 

concedidos para a produção de manufaturas e produtos oriundos da agricultura. 

Yunus (2007) cita que observou as condições desiguais existentes naquele ato, mas 

o que chamou mais atenção é o fato dos pagamentos serem rigorosamente 

cumpridos nos prazos estabelecidos. 

 

Nesse sentido, Yunus (2007) considerou que o risco oriundo dos empréstimos era 

estritamente baixo e que o impacto na vida dos microempreendedores poderia ser 

extremamente positivo se houvesse condições de empréstimos caracterizadas a 

facilitar o acesso aos recursos financeiros, eliminando os fatores burocráticos e 

convencionais de uma instituição financeira. 

Yunus (2007) cita que:  

Após observar todo o contexto de concessão de crédito feito pelos agiotas e 
a necessidade dos microempreendedores, resolveu então mapear um grupo 
dessas pessoas tomadoras de empréstimo e ofereceu a eles, em moeda 
local, a quantia equivalente a vinte sete dólares retirados de seu próprio 
bolso. Aos poucos ele foi se envolvendo ainda mais com essas pessoas e 
descobrindo a felicidade por trás de tão pouco dinheiro. Então em tona veio 
a grande questão: - Porque não emprestar mais? (YUNUS, 2007, p 46). 

                                                           
7
 Ex-professor e chefe do Departamento de Economia da Universidade de Chittagong em 

Bangladesh.   



 48 

Em 1978, foi fundado o Grameen Bank e o modelo atual de microcrédito, que se 

define como sendo um sistema de crédito diretamente relacionado ao combate à 

pobreza, através do financiamento aos microprodutores. A experiência do Grameen 

Bank gerou uma revolução no microcrédito em todo mundo, de modo que, ao final 

do século XX, já existiam programas espalhados em mais de sessenta países, 

inclusive alguns considerados ricos, como Estados Unidos, Canadá e França 

(MAYRINK, 2009). 

 

 

2.11 O setor de microcrédito brasileiro 

 

 

Mayrink (2009) cita que, após uma análise ampla e sistêmica sobre a forma 

especifica de integração do Brasil no processo de globalização formado após 

meados da década de 1980, percebeu-se que houve crescente precarização do 

mercado de trabalho formal, com o desaparecimento de um número significativo de 

postos de trabalho e um aumento da quantidade de ocupações informais.  

 

Singer (2000) citado por Mayrink (2009) explica que o apoio a programas 

alternativos de geração de emprego, como o trabalho autônomo e os pequenos 

empreendimentos de base familiar, vem se mostrando como um elemento central 

nas estratégias destinadas a minimizar a queda do emprego e da renda de uma 

parte significativa da população. 

 

A estabilização monetária do Brasil conseguiu trazer a inflação a patamares 

inferiores a 10% ao ano, contribuindo para as transformações provocadas pela 

ampliação do crédito popular tanto no sentido quantitativo quanto no qualitativo. 

Possibilitou, ainda, que o setor formal de micro e pequenas empresas se 

desenvolvesse rapidamente, ocasionando o aumento na geração de emprego e 

renda no Brasil (MAYRINK, 2009). 

 

Chaves (2010) explica que, no Brasil, a relação das operações de crédito, 

facilitadores do desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB), que alcançou 

46,3% em novembro de 2010, se encontra abaixo das necessidades da economia 
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nacional, limitando a capacidade do crescimento do país. O autor cita que, além da 

pequena participação, o crédito tem se mostrado muito seletivo, privilegiando 

grandes empresas, pessoas físicas de maior poder aquisitivo e regiões mais 

desenvolvidas. Nesse contexto, o Sistema Financeiro Nacional (SFN), que pode ser 

considerado bem regulado e fiscalizado, tem apresentado relativa contribuição para 

a redução da pobreza e das desigualdades regionais.    

 

Banco Central do Brasil (2010) citado por Chaves (2010) afirma que, apesar da 

importância e do elevado nível de pobreza do Brasil, as atividades de microcrédito 

se encontram num estágio muito inferior ao de seu potencial, cujos demandantes 

giram em torno de 35 milhões de clientes e com dificuldades de massificação. 

 

Segundo Chaves (2010), no Brasil, o microcrédito provou também que é atividade 

financeira que dá retorno, tem baixa inadimplência, é viável, desde que tenha sua 

metodologia adaptada às condições locais. 

 

De acordo com Mayrink (2009), a legislação em vigor no Brasil permite que os 

Bancos Comerciais, as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMs) e  

Cooperativas de Crédito concedam créditos a microempreendedores. 

 

Abaixo segue, de acordo com o Banco Central do Brasil (2012), a classificação 

destas entidades: 

 

a) Bancos Comerciais: são instituições financeiras privadas ou públicas que têm 

como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para 

financiar, a curto e médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras 

de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à 

vista, livremente movimentáveis, é atividade típica do banco comercial, o qual pode 

também captar depósitos a prazo. Deve ser constituído sob a forma de sociedade 

anônima e na sua denominação social deve constar a expressão "Banco‖. 

 

b) As sociedades de crédito ao microempreendedor: são entidades que têm por 

objeto social exclusivo a concessão de financiamentos e a prestação de garantias a 

pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas classificadas como microempresas, 
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com vistas a viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou 

industrial de pequeno porte. Devem ser constituídas sob a forma de companhia 

fechada ou de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, adotando, 

obrigatoriamente, em sua denominação social a expressão "Sociedade de Crédito 

ao Microempreendedor", vedada a utilização da palavra "Banco". 

 

c) As cooperativas de crédito: são associações de pessoas que buscam, através 

da ajuda mútua, sem fins lucrativos, uma melhor administração de seus recursos 

financeiros, objetivando prestar assistência creditícia e a prestação de serviços de 

natureza bancária a seus associados com condições mais favoráveis.  

 

Chaves (2010) afirma que a indústria de microcrédito aumenta sua importância e 

passa a ser um elemento fundamental no combate à pobreza no Brasil a cada dia, 

podendo-se constatar uma pequena evolução deste segmento, apesar do 

expressivo potencial. O autor observa que o reduzido número de atores e irrelevante 

participação de entes públicos, suprime de forma incipiente a contribuição do 

mercado privado.    

 

De acordo com Chaves (2010), para o desenvolvimento do microcrédito no Brasil, 

será de fundamental importância a firme atuação governamental na remoção de 

obstáculos que bloqueiam o desenvolvimento do segmento, e na criação de 

inovações que possibilitem romper os paradigmas que estão enraizados em nossa 

sociedade. 

 

 

2.12 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

 

 

As contribuições do referencial teórico para esse estudo foram organizadas a partir 

de dois pilares: Inovação de Valor e Microcrédito. 

 

O marco teórico referente à Inovação de Valor, que constitui a abordagem conceitual 

mais relevante desta pesquisa gira em torno das contribuições de Lee e Goodrich 
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(2012). Os autores tratam do conceito chave de Inovação de Valor através da 

identificação e geração de valor ao principal cliente da cadeia de valor. 

 

Kim e Mauborgne (2005) complementam o conceito de Inovação de Valor 

apresentando as ferramentas e práticas que possibilitam o desenvolvimento do 

posicionamento estratégico além do comparativo entre a proposta de valor do 

Grameen Bank e o setor de microcrédito brasileiro.  

  

Da mesma forma, vale destacar as contribuições de Terra (2007 e 2012) e Carvalho 

(2010), no que se refere aos conceitos de inovação, inovação disruptiva e inovação 

de valor.  

 

No que diz respeito ao conceito de Microcrédito, o marco teórico está diretamente 

relacionado às atividades do Grameen Bank, sendo o próprio banco e Yunus (2007) 

as principais contribuições teóricas para essa pesquisa. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

O objeto de estudo dessa dissertação será o Grameen Bank, que significa Banco do 

Vilarejo, embora seja mundialmente conhecido como o Banco dos Pobres, cuja 

finalidade é ajudar as pessoas pobres a alcançar autossuficiência econômica por 

meio da concessão de crédito e incentivo às práticas empreendedoras.  

 

O empreendedorismo social ou negócio social significa, de acordo com Yunus 

(2007), o ato de o lucro ser a consequência no negócio. Negócios sociais não 

pagam dividendos e todos os ganhos são reinvestidos para a sustentabilidade do 

empreendimento. Os investidores resgatam os valores investidos em um período de 

tempo determinado, não havendo ganhos. O lucro é utilizado para os projetos de 

expansão e o desenvolvimento de novos produtos e serviços (YUNUS, 2007).  

 

 

3.1 Grameen Bank 

 

 

O Grameen Bank iniciou suas atividades, formalmente em 1978. Contudo, o primeiro 

passo dado para a concepção do negócio foi em 1976, quando o então Chefe do 

Programa de Economia Rural da Universidade de Chittagong, o professor 

Muhammad Yunus8, Doutor em economia pela Universidade Vanderbilt, no 

Tennessee - Estados Unidos, iniciou um projeto de pesquisa para analisar a 

possibilidade de implementar um sistema de crédito para serviços bancários. Assim, 

o Projeto Grameen Bank entrou em operação tendo como objetivo os seguintes 

pontos:  

 

a) eliminar a exploração dos pobres pelos agiotas; 

b) promover as facilidades bancárias para homens e mulheres pobres; 

                                                           
8
  Nascido em 1940, em Chittagong, Bangladesh, Muhammad Yunus é o terceiro de uma família de 

14 filhos, dos quais cinco morreram nos primeiros anos de vida.  
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c) estimular a criação de autoemprego, ou propriamente dito, estimular o 

empreendedorismo para pessoas na área rural; 

d) possibilitar aos desfavorecidos, especialmente mulheres das famílias mais 

pobres, capacitação para que elas possam compreender e gerenciar seus 

próprios negócios. 

 

O projeto alcançou o êxito desejado e foi expandido para várias vilas em 

Bangladesh, sendo que, em outubro de 1983, foi transformado em um banco 

independente de acordo com a legislação federal daquele país.  

 

Um fator a se destacar é que um dos focos do projeto é atingir o público feminino. 

Em países de religião predominantemente mulçumana e de origem indiana, as 

mulheres possuem papel secundário diante a sociedade. Contudo, observa-se a 

influência feminina em atividades artesanais e ligadas a agricultura, tornando as 

mulheres parte integrante e importante no contexto econômico. 

 

 

3.2 O negócio 

 

 

Como toda empresa constituída, o Grameen Bank possui a caracterização de seu 

negócio identificada como uma instituição de crédito. Contudo, sua atuação vai além 

dessa característica, podendo também ser classificada como entidade de fomento 

ao empreendedorismo e inclusão social. 

 

Alguns fatores serão listados no quadro a seguir para melhor conhecimento do 

negócio e atuação do Grameen Bank: 
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Quadro 5: Informações do Grameen Bank 

 

Localização e contato 

Bhaban – Mirpur – 2, Dhaka 1216, Bangladesh. 

Phone: (880-2) 8011138 

Fax: (880-2) 8013559 

Email : grameen.bank@grameen.net 

Filiais - Agentes: 2.565 realizando a cobertura de 81.379 aldeias 

Força de trabalho - Equipe total é 22.124 pessoas 

Acionistas 

- 95% capital próprio (microempreendedores rurais e de 

manufaturas – próprios clientes do banco) 

- 5% capital do governo 

Percentual de clientes 
- 97% mulheres 

- 3% homens 

Perfil de clientes 

- Mulheres 

- Estudantes 

- Mendigos 

Taxa de recuperação de crédito - 96,67 % 

Taxa de juros de crédito
9
 

- Geração de renda: 20% 

- Sem teto: 8% 

- Estudantes: 5% 

- Mendigos: 0% 

Taxa de retorno de depósito - Variável em torno de 8% a 12%.  

 

Fonte: Grameen Bank – dados relativos a 2011  

 

 

                                                           
9
 A taxa de juros estabelecida pelo Governo de Bangladesh para o microcrédito gira em torno de 25% 

a 33%. Fonte: Grameen Bank, 2011. 
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3.2.1 Atuação do Grameen Bank 

 

 

Uma das características marcantes do Grameen Bank é a não exigência de 

garantias para a concessão de crédito. Os mutuários para aquisição do microcrédito 

devem pertencer a um grupo de cinco membros, sendo que o grupo não é obrigado 

a dar nenhuma garantia para aquisição do montante. A responsabilidade do retorno 

se configura no tomador individual, enquanto o grupo serve como um supervisor de 

responsabilidades e não como responsáveis pelo pagamento de um membro 

inadimplente. 

 

A gestão sustentável do Grameen Bank pode ser identificada ao analisar o número 

de depositantes do próprio banco que representam mais de 56% (cinquenta e seis 

por cento) do montante financeiro que chega a financiar 100% (cem por cento) de 

um negócio. Os números são expressivos e a participação das mulheres é 

determinante, sendo 75% (setenta e cinco por cento) dos depositantes do próprio 

banco. 

 

Desde a sua fundação, o Grameen Bank gerou lucro, com exceção nos anos de 

1983, 1991 e 1992. Todas as suas atividades são auditadas por empresas 

independentes e seus resultados publicados a todo o mundo. 

 

O estímulo ao depósito aos mutuários tem influência direta dos resultados obtidos 

pelo Grameen Bank, pois quanto mais correntistas, maior é a possibilidade de 

recursos para reempréstimo.     

 

O quadro a seguir explica os programas do Grameen Bank: 
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Quadro 6: Programas do Grameen Bank 

 

Microempresas 

- Linhas de crédito para financiar negócios familiares.  

- Não há restrições quanto o valor emprestado. 

- O valor médio gira em torno de U$389,69 dólares o que 

corresponde a TK 29.507 (Takas – moeda local). 

Bolsas de Estudo 

- São concedidos a crianças dos tomadores de empréstimo 

com melhor desempenho educacional, sendo a prioridade para 

as meninas. Já foram concedidas 133.031 bolsas a crianças. 

Empréstimo Educação 

- Alunos que conseguem chegar ao ensino superior recebem 

empréstimos para a matrícula, manutenção e despesas 

escolares.  Já foram concedidos 49.588 empréstimos. 

Habitação para os Pobres 

- Empréstimo para fins de habitação com valor médio de TK 

25.00, o que equivale a U$ 354 (dólares) com prazo de 

pagamento de 5 anos. Já foram construídas 690.373 casas.  

Mendigos como Membros 

- Linha de crédito para combater a extrema pobreza, sendo o 

perfil de pessoas: cegos, deficientes e mendigos. O juro é 0% 

(zero por cento) e não há regras estabelecidas. Cada caso é 

estudando de maneira independente. O objetivo é que os 

mendigos possam ter uma vida digna e desenvolver suas 

próprias atividades. Mais de 111.296 mendigos já aderiram ao 

programa. 

 

Fonte: Grameen Bank – dados relativos a 2011  

 

 

3.2.2 Grupo Grameen Bank 

 

 

Além das atividades de concessão de crédito, o Grameen Bank é parceiro de outras 

empresas caracterizadas como negócios sociais, de maneira a atuar em diferentes 

setores, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Bangladesh. O 

Grameen Bank não possui participação em nenhuma destas companhias, não 

havendo também investimento de capital próprio. Todos os recursos foram 

provenientes de parcerias que deram origem as seguintes empresas, conforme 

quadro a seguir: 
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Quadro 7: Empresas do Grupo do Grameen Bank 

 

Identificação 
 

Setor 

Grameen Phone 

Telecomunicações Grameen Telecom 

Grameen Comunicações 

Cybernet Grameen 

Tecnologia da Informação 
Grameen Solution 

Bitek Grameen 

Parque de TI Grameen 

Grameen Motsho  Agronegócio - Pesca 

Malhas Grameen Tecidos 

Grameen Tecidos e Moda Tecidos e Moda 

Informações Grameen Rodovias Transporte 

Grameen Foundation Krishi 
Social 

Grameen Kylayn  

Grameen Uddog Empreendedorismo 

Grameen Capital Management Gestão 

Grameen Byabosa Bikash Promoção de Negócios 

Grameen Shamogree Produtos 

Grameen Confiança Negócios 

Grameen Emprego Services Emprego 

Grameen Saúde Care Trust Saúde e Seguros 

Grameen Health Care Service Saúde 

Grameen Danone Food  
Alimentos 

Grameen Veolia Water 

Grameen Shikkha 

Educação Grameen Shakti 

Grameen Estrela Education 

Distribuição Grameen Logística 

A BASF Grameen Química 

Grameen Shamogree Purbachal 
Produção e Marketing 

Grameen Shamogree Uttaranchal 

Grameen Fundo Venture Capital 

 

Fonte: Grameen Bank – dados relativos a 2011  
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3.2.3 Números e evolução do Grameen Bank 

 

 

Apenas para contextualizar a evolução do patrimônio do Grameen Bank, assim 

como seu sucesso de gestão, a efetividade de seus programas e o impacto 

econômico e social, foi adaptada pelo pesquisador uma planilha de série histórica, 

que se apresenta abaixo, com a evolução baseada em décadas e em sua data de 

inicial de atividades. O fim da série se dá no ano de 2006, mas para complemento, 

foram utilizados os resultados divulgados até 2009.  

 

Os valores são apresentados em milhões de dólares, percentual e unidade, 

conforme planilha abaixo: 

 

Tabela 1: Números e Evolução do Grameen Bank 

 

Fonte: Grameen Bank – dados relativos a 2009.  Adaptado pelo pesquisador. 

 

Indicador de 
Desempenho 

1976 1986 1996 2006 2007 2008 2009 

Desembolso 
cumulativa (todos os 
empréstimos) 

0,001 56,51 1.691,74 5.954,02 6.685,51 7.591,32 8.741,86 

Número de casas 
construídas 

- 2042 329040 641096 650839 665568 679577 

Total de Depósitos 
(Balanço) 

- 4,1 125,14 633,31 756,61 933,89 1.200,49 

Depósito dos 
Membros, com o % do 
total de depósitos 

- 92 73 62 57 54 54 

Número de membros 10 234343 2059510 6908704 7411229 7670203 7970616 

Percentual de 
membros do sexo 
feminino 

20% 74% 94% 97% 97% 97% 97% 

Número de aldeias 
abrangidas 

1 5170 36420 74462 80678 83566 83458 

Número de Agências 1 295 1079 2319 2481 2539 2562 

Lucro / Prejuízo (para 
o ano)  

- 0,0003 0,46 20 1,56 18,99  5,38 
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Os resultados apresentam significância ao se analisar o crescimento no número de 

membros, e a quantidade de membros que também são correntistas do Banco. Tais 

valores demonstram a cultura desenvolvida em que as receitas obtidas pelos 

membros voltaram ao Banco por meio de depósito, possibilitando o aumento na 

concessão de crédito a novas pessoas. 

 

Valores representativos como o número de agências também apresenta evolução 

contínua, juntamente com o número de membros e casas construídas tornando 

perceptível a expansão das atividades do Grameen Bank e o impacto econômico e 

social em Bangladesh.     

 

 

3.3 Os 10 Indicadores do nível de pobreza 

 

 

Para medir a eficiência das atividades do Grameen Bank, Yunus (2007) estabeleceu 

10 indicadores que avaliam o nível de pobreza dos usuários e quais as melhorias 

estão sendo perceptíveis no cenário de Bangladesh:  

 

1. A renda familiar tem o mínimo de Tk 25.000, equivalente U$ 306,06 (trezentos e 

seis dólares e seis centavos, na cotação de agosto de 2012), ou possuir casa 

com telhado, sendo que cada membro possui cama para dormir; 

2. A água consumida pela família é pura, fervida ou purificada; 

3. Crianças da família, ao longo de 6 (seis) anos primeiros anos de idade, estão 

frequentando a escola; 

4. Parcela do empréstimo semanal mínima do mutuário é Tk 200, equivalente 

U$2,45 (dois dólares e quarenta e cinco centavos na cotação de agosto de 

2012), ou mais; 

5. A família utiliza vasos sanitários; 

6. Os membros da família têm roupas adequadas para uso diário, roupas quentes 

para o inverno e mosquiteiros para proteger-se dos mosquitos; 

7. A renda familiar provém de fontes adicionais, como horta, árvores frutíferas, etc; 
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8. O mutuário mantém um saldo médio anual de Tk. 5.000, equivalente U$61,21 

(sessenta e um dólares e vinte um centavos, na cotação de agosto de 2012), em 

suas contas de poupança; 

9. A alimentação familiar é composta por 3 (três) refeições, de maneira a que 

nenhum membro da família passe fome a qualquer hora do ano; 

10.  A família tem acesso e pode cuidar da saúde.  

 

De acordo com o próprio Grameen Bank, pesquisas recentes realizadas 

internamente, apresentaram que 68% (sessenta e oito por cento) das famílias 

tomadoras de empréstimo já cruzaram a linha da pobreza, sendo que as famílias 

remanescentes estão se movendo de forma constante para superar esse cenário.  

 

No capítulo a seguir, será apresentada a metodologia, a caracterização, tipo de 

pesquisa e formas de abordagem e as estratégias utilizadas para interpretação dos 

dados coletados. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

A abordagem metodológica tem como objetivo guiar os passos desta pesquisa a fim 

de alcançar os propósitos do estudo. Nesta etapa estão descritos o tipo de pesquisa, 

a definição da unidade de análise, os instrumentos de coleta de dados e as formas 

de análise.    

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

A primeira etapa deste estudo foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica 

que, conforme Cervo e Bervian (2002), objetiva adquirir conhecimentos e utilizá-los 

como referencial teórico. Lima (2002) citado por Nascimento (2009) complementa a 

definição descrevendo a pesquisa bibliográfica como a tarefa de consultar fontes de 

informação escritas com o objetivo de obter dados gerais ou específicos em relação 

ao tema pesquisado. O objetivo da pesquisa bibliográfica foi o de identificar, na 

literatura, os principais conceitos e práticas de Inovação de Valor. 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser considerada documental e descritiva, pois, 

a análise documental, conforme Collis e Hussey (2005), tem como o objetivo não só 

explorar certos fenômenos, mas também entendê-los num determinado contexto. 

Bodglan e Biklen (1994) complementam explicando que a análise documental 

pressupõe um processo de redução de dados, onde se inicia com um conjunto 

amplo e complexo de dados coletados até chegar a elementos manipuláveis que 

permitem estabelecer relações e conclusões devidamente categorizadas. Já na 

análise descritiva, segundo Collis e Hussey (2005), o objetivo é restrito a descrever a 

prática corrente e o comportamento dos fenômenos, para identificar e obter 

informações sobre as características de um determinado problema ou questão. 

Quanto aos meios, trata-se de abordagem qualitativa/comparativa, que, de acordo 

com Triviños (1987), a pesquisa qualitativa permite analisar os aspectos implícitos 

ao desenvolvimento das práticas organizacionais e a abordagem comparativa é 
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praticada quando o que se pretende buscar é o conhecimento de determinadas 

informações, por ser um método capaz de descrever com exatidão os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 

Conforme Marconi e Lakatos (2004), tal abordagem também permite analisar dados 

concretos, deduzindo dos mesmos os elementos constantes, abstratos e gerais. Gil 

(2006) complementa explicando que a abordagem qualitativa/comparativa é muito 

utilizada em pesquisas no campo das Ciências Sociais, possibilitando comparar e 

ressaltar diferenças e similaridades, consistindo em levantar dados e informações 

embasados em bibliografia especializada sobre conceitos teóricos e em documentos 

que relatam um caso específico. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2004), a pesquisa qualitativa possibilita a análise 

e interpretação de aspectos mais profundos, além de fornecer informações mais 

detalhadas sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências e comportamentos. 

 

4.2 Unidade de análise e observação 

 

 

A definição da unidade de análise é de essencial relevância para o processo de 

descrição metodológica. De acordo com Calixta (2008), a análise deve justificar as 

constatações das peculiaridades do estudo, sendo que o seu propósito é promover a 

investigação das condições as quais se tem alguns pressupostos ou estabelecer 

contornos da sua ocorrência. Para tal, foi escolhida como unidade de análise o 

Grameen Bank. 

 

A unidade de observação foram os documentos relacionados ao modelo de 

negócios e práticas adotadas pelo Grameen Bank em relação aos conceitos de 

Inovação de Valor em comparação com organizações que atuam no setor de 

microcrédito brasileiro. 
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4.3 Coleta de dados 

 

 

A pesquisa documental foi realizada na literatura disponível em meios eletrônicos e 

impressos, objetivando caracterizar o modelo de negócios adotado pelo Grameen 

Bank e a sua relação quanto ao tema proposto.  

 

A primeira etapa da análise compreendeu os fundamentos estruturais do Grameen 

Bank em comparação com outros atores do mercado de microcrédito brasileiro. O 

ponto chave foi identificar as fronteiras existentes entre os modelos de negócio, ou 

seja, a forma de atuação do banco dos pobres e das instituições brasileiras 

selecionadas.  

 

A segunda etapa foi composta pela aplicação das ferramentas e práticas de 

Inovação de Valor, que possibilitaram, na etapa seguinte, uma análise que deu 

origem a percepções quanto à influência do modelo estratégico do Grameen Bank 

no mercado de microcrédito como empresa caracterizada nos conceitos de Inovação 

de Valor. 

 

A intenção da pesquisa foi analisar se o Grameen Bank foi capaz de romper as 

barreiras de seu setor, criando um novo modelo estrutural na indústria de crédito, na 

medida em que Kim e Mauborgne (2005) sustentam o fundamento dessa pesquisa 

ao questionarem se há empresas extremamente visionárias e capazes de superar os 

conceitos de uma indústria e criar seus próprios oceanos azuis.  

 

 

4.4 Estratégia de análise 

 

 

Para análise de dados, foram coletadas informações quanto o modelo de negócios e 

a forma de atuação do Grameen Bank e das empresas selecionadas do setor de 

microcrédito brasileiro, o que possibilitou compreender e analisar as diferenças 

existentes entre as organizações. Foram também aplicadas ferramentas de 
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Inovação de Valor com o objetivo de identificar a ruptura existente no setor 

concessão de crédito.  

 

Nesse contexto, foi possível relacionar a Inovação de Valor à reconstrução de uma 

atividade setorial, onde à medida que muda a estrutura do mercado no processo 

reconstrutivo, alteram-se também as regras do jogo quanto as melhores práticas. 

 

A análise geral poderá sinalizar um salto de valor por meio da inovação originado um 

novo setor a partir do Grameen Bank. 

 

O quadro a seguir apresenta as ferramentas de Inovação de Valor aplicadas ao 

Grameen Bank: 

 

Quadro 8: Ferramentas de Inovação de Valor 

 

Ferramenta 

 

Autores 

Matriz de Inovação de Valor Kim e Mauborgne (2005). 

Matriz eliminar-reduzir-elevar-

criar 
Kim e Mauborgne (2005). 

Framework de Análise de 

Inovação de Valor  

Lee e Goodrich (2012); 

Goodrich e Aiman-Smith (2007); 

Kim e Mauborgne (2005); 

Aiman-Smith (2005); 

Terra (2012); 

Tigre (2006). 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, são apresentadas as informações e a forma de atuação das 

instituições selecionadas que representam o setor de microcrédito brasileiro. Em 

seguida, as empresas pesquisadas são analisadas de acordo com as ferramentas e 

práticas de Inovação de Valor, segundo os critérios apresentados no capítulo de 

Abordagem Metodológica, contemplando, assim, o objetivo primordial deste 

trabalho, que é apresentar, através dos conceitos, ferramentas e práticas de 

Inovação de Valor, a caracterização estratégica do Grameen Bank, promovendo a 

comparação de sua atuação junto ao setor de microcrédito brasileiro. 

 

 

5.1 Seleção das instituições 

 

 

Para a concepção da análise comparativa, foram selecionadas instituições 

autorizadas e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, sendo classificadas em 

três categorias: 

 

a) Bancos comerciais; 

b) As sociedades de crédito ao microempreendedor; 

c) Cooperativas de crédito. 

  

Para tal análise, faz-se necessária a escolha das instituições que farão a 

composição de cada categoria, como descritas a seguir: 

 

1. Bancos comerciais: 

a. Banco do Brasil; 

b. Bradesco; 

c. Bando Santander. 

 

2. As sociedades de crédito ao microempreendedor: 

a. Financred – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor; 
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b. Empresta Capital; 

c. Socialcred – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de 

Pequeno Porte.  

 

3. Cooperativas de crédito: 

a. Unicred; 

b. Sicreedi; 

c. Sicoob. 

 

 

Conforme QUADRO 10, seguem as informações de cada instituição, segmentadas 

pela categoria pertencente com foco de atuação no microcrédito: 

 

Quadro 9: Descrição dos Bancos Comerciais 

 

Bancos Comerciais 

Instituição Descrição 
Localização 

(Atuação) 

Linhas para 

Microcrédito 
Público Alvo 

Banco do Brasil 

S/A 

Banco Federal 

e de capital 

aberto. 

Todo território 

Nacional 

Microcrédito 

Produtivo 

Orientado 

Pessoas físicas e jurídicas 

empreendedoras de 

atividades produtivas de 

pequeno porte. 

Bradesco S/A 

Banco Nacional 

Privado e de 

capital aberto. 

Todo território 

Nacional 

Microcrédito 

Pessoal 
Clientes 

 

Banco 

Santander S/A 

 

Banco 

Espanhol 

Privado e de 

capital aberto. 

Todo território 

Nacional 

Santander 

Microcrédito 
Microempreendedores 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Quadro 10: Descrição das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

 As Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

Instituição Descrição 
Localização 

(Atuação) 

Linhas para 

Microcrédito 
Público Alvo 

Financred – Sociedade 

de Crédito ao 

Microempreendedor 

Sociedade 

de Crédito 

Cidade de 

São Paulo 

- Veículos;    

- Ferramentas, 

máquinas e 

equipamentos; 

- Reformas;  

- Formação e 

ampliação de estoque; 

- Capital de giro; 

- Desconto de 

recebíveis. 

Micro, pequenas 

empresas. 

Empresa Capital 
Sociedade 

de Crédito 

Estado de 

São Paulo 

- Crédito Consignado; 

- Crédito para 

Condomínios; 

- Financiamentos; 

- Desconto de títulos.  

Micro, pequenas 

empresas e 

pessoa física. 

 

Socialcred – Sociedade 

de Crédito ao 

Microempreendedor e a 

Empresa de Pequeno 

Porte 

 

Sociedade 

de Crédito 

Estado do Rio 

de Janeiro 

- Empréstimos; 

- Desconto de títulos. 

Empreendedor 

individual; 

Microempresas; 

Empresas de 

pequeno porte; 

Profissionais 

liberais e 

autônomos. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Quadro 11: Descrição das Cooperativas de Crédito 

Cooperativas de Crédito 

Instituição Descrição 
Localização 

(Atuação) 

Linhas para 

Microcrédito 
Público Alvo 

Unicred 

Instituição 

Financeira 

Cooperativa 

Todo território 

Nacional 

- Empréstimos 

pessoais; 

- Financiamentos. 

Cooperados 

 

Continua na próxima página 



 68 

Sicredi 

Sistema de 

Crédito 

Cooperativo. 

Região sul e 

centro-oeste; 

São Paulo, 

Bahia, Pará e 

Rondônia. 

- Crédito pessoal. 

 

 

Cooperados 

Sicoob 

Sistema de 

Cooperativo do 

Brasil 

Todo território 

Nacional 

- Crédito pessoal; 

- Consignado; 

- Rural. 

Cooperados 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

 

5.1.1 Atuação das instituições  

 

 

No sentido de descrever a atuação das instituições em suas respectivas categorias, 

e apresentar de maneira clara um dos pontos de observação deste estudo, foram 

elaboradas pelo pesquisador questões que possibilitarão compreender como o setor 

de microcrédito brasileiro atua em comparação ao Grameen Bank. 

 

A planilha a seguir apresenta as questões delineadas e as respectivas respostas 

quanto à atuação das instituições em suas categorias e o Grameen Bank. 

 

As informações das instituições foram coletadas de forma secundária, a fim de 

compreender a forma de atuação, políticas e diretrizes de atuação. Para classificar 

tais quesitos, e necessário estabelecer um critério de pontuação, de 1 a 10 para 

classificar o nível dos serviços, sendo a relevância de quanto maior ou menor 

independente para cada questão.  

 

Para se obter os valores por categoria, foi utilizado o método de cálculo da média 

que de acordo com Hazzan, Lezi e Degenszajn (2011), a média de um conjunto de 

valores numéricos é calculada somando-se todos estes valores e dividindo-se o 

resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos 

do conjunto, ou seja, a média de n números é sua soma dividida por n. 
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Tabela 2: Pontuação quanto a prestação de serviços 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador 

 

 

5.2 Ferramentas de análise do grau de Inovação de Valor  

 

 

5.2.1 Matriz de avaliação de valor  

 

 

A matriz de avaliação de valor, conforme Kim e Mauborgne (2005), é um instrumento 

que possibilita diagnosticar a atual situação do mercado e compreender o status de 

competição existente naquela indústria. 

 

O gráfico a seguir apresenta a aplicação da matriz de avaliação de valor no setor de 

microcrédito brasileiro: 
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Gráfico 2: Matriz de Avaliação de Valor do setor de microcrédito brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador 

 

 

A matriz de valor apresenta semelhanças entre as três categorias relacionadas. A 

percepção inicial é que as Cooperativas de Crédito possuem uma diferença um 

pouco mais significativa em comparação aos Bancos Comercias. Já as Sociedades 

de Crédito ao Microempreendedor apresentam posição mediana na análise do eixo 

horizontal, que retrata a variedade de atributos.  

 

A análise inicial é feita pelo o eixo vertical, que apresenta os atributos do setor 

segundo a percepção dos clientes. Quanto mais alta a pontuação, maior a exigência 

quanto a determinado atributo avaliado. Nesse sentido, pode se destacar no 

posicionamento do setor de microcrédito brasileiro, elevada pontuação quanto à 

burocracia e taxas de cobrança. Os atendimentos são realizados somente em 

agências e as garantias exigidas para concessão do crédito, tais como: avalistas, 

penhora e alienação de bens são semelhantes entre as três categorias. Quanto à 

inadimplência, observa-se pontuação mediana. Todas as instituições têm como 

finalidade a geração de lucros e a distribuição de dividendos para sócios, 

investidores e cooperados.  
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5.2.2 Modelo das quatro ações  

 

 

O modelo das quatro ações objetiva, segundo Kim e Mauborgne (2005), reconstruir 

os elementos do setor a fim de gerar uma nova curva de valor para empregar 

efetivamente fatores relevantes para os clientes e não clientes. 

 

Quadro 12: Modelo das quatro ações 

Eliminar 
Quais atributos indispensáveis pelo setor devem ser 

eliminados?  

- Burocracia; 

- Agências; 

- Garantias; 

- Dividendos. 

Reduzir 
Quais atributos devem ser reduzidos bem abaixo 

dos padrões setoriais? 

- Taxas; 

- Inadimplência. 

Elevar 
Quais atributos devem ser elevados bem acima dos 

padrões setoriais? 

- Acessibilidade à população; 

- Simplicidade dos produtos. 

Criar 
Quais atributos nunca oferecidos pelo setor devem 

ser criados? 

- Combate a pobreza extrema; 

- Fomento a educação; 

- Projetos de habitação; 

- Foco no empreendedorismo 

social. 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador 

 

 

A primeira pergunta chave apresenta os fatores indispensáveis pela indústria 

tradicional e que devem ser eliminados. Tais atributos podem ser barreiras para a 

geração de valor para o principal cliente da cadeia. Os quatro fatores listados; 

burocracia, agências, garantias e pagamento de dividendos aos sócios e 

investidores são extremamente relevantes para que haja ruptura entre a indústria do 

microcrédito e a proposta de valor do Grameen Bank. 

 

A segunda pergunta chave força a empresa a reduzir os atributos em relação aos 

padrões do mercado. Nesse sentido, a redução de taxas é um diferencial para o 

desenvolvimento em escala das linhas de microcrédito. Já a inadimplência deve ser 

encarada como uma consequência em relação a uma cultura a ser concebida de 
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que os pagamentos devem ser realizados em dia para que o crédito possa ser 

concedido à outra parte da população necessitada. 

 

A terceira pergunta objetiva identificar e a corrigir as limitações que o setor impõe ao 

cliente. Com isso, a avaliação deve ser feita em relação à acessibilidade da 

população aos produtos e serviços referentes ao setor de microcrédito. 

 

A quarta pergunta refere-se à busca de novas fontes de valor para o principal cliente 

da cadeia de valor. Foram apresentados atributos nunca ofertados pelo setor que 

apresentem significativo valor para o principal cliente do Grameen Bank. Os pontos 

identificados; combate a pobreza extrema, fomento a educação, projetos de 

habitação e foco no empreendedorismo social foram identificados como diferenciais 

competitivos extremamente relevantes para promover a ruptura entre o Grameen 

Bank e o setor de microcrédito brasileiro. 

 

 

5.2.3 Matriz eliminar-reduzir-elevar-criar 

 

 

A matriz eliminar-reduzir-elevar-criar contribui para que os elementos listados no 

modelo das quatro ações estejam claros e bem definidos para a construção de uma 

nova curva de valor para o setor de microcrédito. 

 

A FIGURA 3 apresenta os atributos listados no modelo das quatro ações e os 

respectivos pontos chaves considerados pelo Grameen Bank em comparação com a 

indústria do microcrédito brasileiro. 
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Figura 3: Matriz eliminar-reduzir-criar-elevar Grameen Bank 

 

ELIMINAR 

- Burocracia; 

- Agências; 

- Garantias; 

- Dividendos. 

REDUZIR 

- Taxas; 

- Inadimplência. 

ELEVAR 

-Acessibilidade a população; 

- Simplicidade dos produtos. 

CRIAR 

- Combate a pobreza extrema; 

- Fomento a educação; 

- Projetos de habitação; 

- Foco no empreendedorismo social. 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador 

 

 

A avaliação da matriz apresenta uma constatação quanto a eliminar e criar um 

volume considerável de atributos. O Grameen Bank buscou eliminar os fatores aos 

quais julgava serem os dificultadores de acesso ao crédito em Bangladesh. 

Historicamente, o setor de microcrédito brasileiro possui tais fatores como cerne da 

atividade não compreendendo outra forma de execução da atividade se não for por 

meio destes atributos. Já o Grameen Bank avaliou que elimina-los seria o fator 

fundamental para a concepção de um novo modelo de negócio para o setor. 

 

Com base nessa percepção, o Grameen Bank também compreendeu que a criação 

de novos atributos complementaria a essência do modelo de negócios proposto pelo 

banco. Sem dúvida, o combate à pobreza e o estímulo às atividade focadas no 

empreendedorismo são os fatores fundamentais para a geração de valor para o 

cliente e mercado. 
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5.2.4 Uma nova curva de valor  

 

 

Após a aplicação do modelo das quatro ações e a compreensão da matriz eliminar-

reduzir-elevar-criar, é possível visualizar o desempenho dos atributos chave do setor 

de microcrédito brasileiro em comparação com o Grameen Bank. A diferenciação 

entre os atributos também possibilita a identificação dos valores que são 

perceptíveis pelos clientes, como pode ser visto no GRÁFICO 4.  

 

Gráfico 3: Uma Nova Curva de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador 

 

 

A nova curva de valor possibilitou a visualização completa do momento de ruptura 

existente entre o setor de microcrédito brasileiro, representado pelas três categorias 

de Bancos Comerciais, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e as 

Cooperativas de Crédito em comparação com o Grameen Bank.  

 

O Grameen Bank compreendeu que, para a concepção de seu negócio, seria 

necessário romper as barreiras da indústria do microcrédito e propor um novo 

conceito. 
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Para atender ao público de baixa renda situado nas pequenas vilas em Bangladesh, 

seria necessária a redução drástica do processo burocrático para concessão de 

crédito. De acordo com Yunus (2007), a burocracia é o entrave para o 

desenvolvimento social e econômico de uma sociedade, especialmente quando se 

trata do estímulo ao empreendedorismo e do combate à pobreza extrema.  

 

Uma das especificidades mais curiosas do Grameen Bank é que eles não possuem 

agências. Yunus (2007) explica que o perfil do público alvo do banco são pessoas 

que em sua maioria não poderiam se ausentar das atividades diárias e que as 

sofisticadas agências dos bancos convencionais não eram atrativas para o público 

rural e de baixa renda por se sentirem descriminados pelos funcionários e clientes 

destas instituições. Segundo Yunus (2007), se o público não vai à agência, vamos 

levá-la até ele. Nesse sentido, o Grameen Bank optou pela estratégia de levar as 

agências até as vilas rurais e subúrbios através de agentes capacitados para 

atender de maneira simples, clara e objetiva, os desejos e necessidades daquele 

público em específico. Outro aspecto relevante é quanto ao custo de manutenção 

das agências, que possibilitaria mais recursos financeiros para serem emprestados 

aos demandantes. Um banco sem agências, a toda hora e em todos os locais 

(YUNUS, 2007).  

 

Desde que foi concebido o sistema de crédito, nos primórdios da humanidade, há o 

conhecimento que só é possível à concessão de crédito mediante a existência de 

garantias de devolução. Não foi identificada durante as pesquisas a inexistência de 

garantias para concessão de crédito no setor de microcrédito brasileiro. Todas as 

instituições exigiam algo mediante a liberação do crédito. Yunus (2007) cita que não 

seria possível exigir garantias para seção de crédito para um público extremamente 

pobre. Quais seriam as garantias exigidas a um mendigo? O Grameen Bank 

comprovou que a exigência de garantias não significava redução da inadimplência. 

As garantias deveriam ser eliminadas e uma nova cultura deveria ser desenvolvida 

para que o banco pudesse alcançar maior escala de empréstimos e atingir o maior 

número de pessoas e empreendedores possível. Assim sendo, a garantia para 

devolução dos empréstimos estava na responsabilidade de que o recurso financeiro 

seria importante tanto para uma nova família quanto foi para a outra (YUNUS, 2007). 
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Pela estrutura capitalista da sociedade atual, compreende-se que há investidores, 

sócios e acionistas por trás das instituições financeiras em todo mundo. O setor de 

microcrédito brasileiro, representado nessa pesquisa pelas instituições já citadas, 

possuem em sua composição acionária o governo, cooperados, investidores dentre 

outros, assim sendo as instituições pagam os dividendos anuais referentes ao 

desempenho realizado no exercício vigente, reforçando o conceito de prática 

exploratória financeira, ou seja, os resultados obtidos são derivados de ganhos 

financeiros sobre a concessão de crédito. O Grameen Bank adotou como modelo de 

negócio o conceito de negócios sociais, que conforme Yunus (2007) corresponde ao 

não pagamento de dividendos aos sócios e investidores. Os lucros e bons 

resultados são reinvestidos no próprio negócio e não há divisão dos resultados. 

Yunus (2007) explica que caso haja uma capitalização, o investidor recupera o valor 

investido, mas que não há ganhos pagos pela performance do banco. 

 

Um fator extremamente relevante na avaliação da curva de valor está em relação às 

taxas cobradas pelo setor de microcrédito brasileiro em comparação com o Grameen 

Bank. As taxas cobradas pelo setor de microcrédito brasileiro são definidas pelos 

fatores inflacionários, política econômica nacional e percentual de ganhos relativos 

que cada instituição determina para a concessão de crédito. Compreendendo esses 

fatores é possível perceber o quanto as taxas praticadas são elevadas. Por outro 

lado, o Grameen Bank propõe uma outra abordagem, de que as taxas devem ser 

extremamente reduzidas para que o acesso ao crédito não tenha limitações e atinja 

a escala necessária para conquistar o objetivo central do banco que é estimular as 

práticas empreendedoras e de combate a extrema pobreza promovendo o 

desenvolvimento social e econômico da população de Bangladesh (YUNUS, 2007). 

 

Quanto à acessibilidade aos produtos e serviços ofertados pelo de microcrédito 

brasileiro em comparação ao Grameen Bank, observa-se uma pequena distância na 

curva de valor. Contudo, o fator relevante de acessibilidade está na relação entre o 

acesso a agências e a simplicidade dos produtos e serviços. A preocupação do 

Grameen Bank é atingir o maior número de pessoas, levando-os de forma 

simplificada às informações referentes aos produtos financeiros ofertados pelo 

banco. As diferentes linhas de crédito ofertadas pelo setor de microcrédito brasileiro 

são em muitas vezes de difícil compreensão para o perfil de público abordado e 
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sendo que todas as operações somente são possíveis através de agências. 

Operações on-line também podem ser consideradas, contudo as taxas de aquisição 

são em sua maioria mais elevadas.  

 

Os fatores acima citados correspondem a comparação existente entre o setor de 

microcrédito brasileiro e o Grameen Bank para os atributos já existentes no 

mercado. Observa-se a grande distinção entre os modelos de negócio através das 

curvas de valor. A seguir, é possível compreender os atributos criados em relação à 

indústria do microcrédito e a relevância na concepção da Inovação de Valor do 

Grameen Bank. 

 

Os quatro atributos criados pelo Grameen Bank: combate à pobreza, fomento à 

educação, projetos de habitação e foco no empreendedorismo social, apresentados 

no modelo das quatro ações e na matriz eliminar-reduzir-elevar-criar demonstram a 

ruptura completa em comparação ao setor de microcrédito brasileiro. Não foram 

observados programas similares no setor de microcrédito nacional. Ao analisar 

atributo por atributo, pode-se perceber o combate à pobreza e o foco ao 

empreendedorismo social é a principal missão do Grameen Bank. Yunus (2007) cita 

que não há fundamento prático da concessão de microcrédito se não for para o 

estímulo ao empreendedorismo e ao combate a extrema pobreza. O autor afirma 

que não há instituição em qualquer lugar no mundo que conceda crédito para 

mendigos.  

 

O fomento à educação através da concessão de bolsas de estudo também é um 

diferencial extremamente relevante. Segundo Yunus (2007), a construção de uma 

sociedade mais desenvolvida só é possível através do acesso de crianças e jovens 

à escola.  

 

Quanto aos projetos de habitação, a relevância está no critério da linha da pobreza 

existente em Bangladesh. Conforme Yunus (2007), as pessoas são consideradas 

acima da linha da pobreza quando tem um lar com teto e paredes resistentes a 

ventos e chuvas, água potável para consumo, além de condições de se alimentarem 

mais de uma vez ao dia, de proverem recursos para a saúde básica e vestimentas. 

Nesse sentido, a forte atuação do Grameen Bank está em prover recursos para que 
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famílias desenvolvam suas atividades empreendedoras e tenham condições de 

adquirirem seus lares em condições dignas de viver. Os projetos de habitação são 

linhas especiais para aquisição de materiais para a construção e reformas. 

 

 

5.3 Ferramentas de apoio  

 

 

As ferramentas de apoio adotadas nessa pesquisa são conceitos sobre inovação 

abordados pelos autores listados na coluna da direita do QUADRO 14. Tais 

conceitos, formatados como perguntas, objetivam apoiar na avaliação quanto ao 

grau de Inovação do Grameen Bank. Os autores Lee e Goodrich (2012), Goodrich e 

Aiman-Smith (2007), Kim e Mauborgne (2005) e Aiman-Smith (2005) apresentam 

suas metodologias e práticas relacionadas à Inovação de Valor. Terra (2012) aborda 

a linha de pensamento quanto a geração de valor para o mercado através do 

conceito de Inovação Radical e Disruptiva. Já Tigre (2006) complementa o raciocínio 

questionando quanto às perspectivas mercadológicas dessa Inovação.  

  

Assim sendo, a composição do framework apresentado correlaciona a atuação do 

Grameen Bank juntamente às práticas e conceitos de Inovação que não haviam sido 

utilizados nas metodologias aplicadas anteriormente neste estudo. Assim sendo, faz-

se necessária essa complementação para que haja a consolidação da análise 

comparativa entre o banco dos pobres e o setor de microcrédito brasileiro.   

 

O framework abaixo será segmentando em dois blocos distintos para melhor 

compreensão das análises, sendo:  

 

1. Concepção Estratégica – visa apresentar as abordagens relacionadas ao 

desenvolvimento da estratégia de concepção do negócio do Grameen Bank; 

2. Execução Estratégica – relaciona as ações práticas para execução da estratégia 

definida anteriormente.  
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Quadro 13: Framework de Análise da Inovação de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador  

 

 

  

 

 

 

A metodologia definida por Lee e Goodrich (2012) determina a elaboração de uma 

cadeia simplificada de valor para apontar o principal cliente da cadeia.  Abaixo será 

apresentada a cadeia de valor do Grameen Bank e do setor de microcrédito 

brasileiro. 

 

 

 

 

Pergunta Conceitual 

Identificar e classificar o principal cliente da cadeia de valor do negócio. 

Concepção Estratégica 
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Quadro 14: Cadeia de valor Grameen Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador  

 

 

Quadro 15: O principal cliente da cadeia de valor do Grameen Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador  
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A análise que compõe os dois quadrantes apresenta os empreendedores familiares 

através das mulheres como o cliente principal do Grameen Bank, que identificou o 

público mais sensível às condições econômicas e sociais em Bangladesh. As 

mulheres são afastadas das atividades empreendedoras por razões culturais e 

religiosas, contudo têm um papel fundamental como tutoras das atividades do lar e 

dos trabalhos no campo. A atuação como empreendedora se dá através de 

atividades artesanais e na produção e beneficiamento de alimentos e pequenas 

manufaturas. A compreensão do Grameen Bank estava em atingir o público mais 

sensível da cadeia de valor, pois as mulheres também eram responsáveis pela tutela 

dos recursos financeiros das famílias, assim sendo, a oportunidade de 

desenvolvimento familiar estaria ampliado se as mulheres tivessem oportunidade de 

gerar sua própria riqueza e contribuir para a ascensão familiar colaborando, assim, 

no processo de ultrapassar a linha da pobreza.  

 

Quadro 16: Cadeia de valor Setor de Microcrédito Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador 
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Quadro 17: O principal cliente da cadeia de valor setor de microcrédito brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Pesquisador  

 

 

O setor de microcrédito brasileiro apresenta em sua análise os clientes dos bancos e 

cooperados como clientes principais da cadeia de valor. Contudo, a atuação é 

restrita a esse grupo de membros. As sociedades de microcrédito ao empreendedor 

têm o foco direcionado ao empresariado de micro e pequeno porte, entretanto sua 

atuação também apresenta restrições quanto à escala de atendimento e 

conhecimento dos produtos ofertados para esse público. 

 

A identificação do principal cliente da cadeia de valor representa a condição 

essencial para a geração da inovação de valor. Somente é possível direcionar os 

esforços para gerar valor superior se o cliente estiver totalmente definido de acordo 

com a estratégia de Inovação de Valor (LEE e GOODRICH, 2012). 
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De acordo com Goodrich e Aiman-Smith (2007), o contato com os clientes é 

fundamental para o processo de geração da Inovação de Valor. Na maioria das 

relações entre empresa e clientes, quanto mais se eleva o nível gerencial, mais 

distante se está do contato direto com o cliente. Os autores complementam que a 

melhor forma de reverter este quadro é sair para entrevistar e observar os clientes 

em seu dia a dia. Inovação centrada no cliente envolve isto. 

 

Na análise do Grameen Bank é possível perceber que os clientes não estão 

somente interessados apenas na acessibilidade ao recurso financeiro e sim na 

oportunidade de gerar riqueza com o próprio trabalho produzido.  O orgulho de 

receber o incentivo e produzir seus próprios recursos materiais é o grande 

diferencial das ações do Grameen Bank. Esse é o espírito empreendedor que se 

quer estimular. (YUNUS, 2007). 

 

 

 

Para analisar se o Grameen Bank criou um novo modelo de negócios na indústria 

será necessário avaliar novamente a curva de valor do GRÁFICO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta Conceitual 

O que o cliente principal quer? 

Pergunta Conceitual 

O modelo de negócio rompeu o paradigma da indústria existente criando um 

novo modelo na indústria? 
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Gráfico 4: Curva de Valor Adaptada à Matriz eliminar-reduzir-elevar-criar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador 

 

 

A curva de valor adaptada à matriz eliminar-reduzir-elevar-criar possibilita uma visão 

mais clara do momento da ruptura existente entre o Grameen Bank e o setor de 

microcrédito brasileiro. No primeiro quadrante, onde se encontra o elemento reduzir, 

pode se perceber a diferença entre os atributos das instituições avaliadas. O valor 

percebido pelo público alvo está na possibilidade de acesso ao crédito e, 

principalmente, no horizonte de melhorias a serem alcançadas através do acesso ao 

recurso financeiro sem burocracia e garantias. 

 

Os fatores analisados no quadrante reduzir está em motivar o acesso ao recurso 

financeiro através de taxas compatíveis com a realidade de pessoas classificadas 

abaixo ou na linha da pobreza. Nesse sentido, os clientes não se sentiam 

explorados pelo Grameen Bank. Assim sendo, a inadimplência era uma 

consequência de uma combinação dos elementos culturais concebidos para que o 

crédito possa ser expandido e utilizado pelas famílias necessitadas. As mulheres 

são extremamente sensíveis nesse ponto e o índice de inadimplência não é superior 

a 2% (YUNUS, 2007).  
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O quadrante elevar apresenta o resultado de que a acessibilidade aos produtos está 

condicionada principalmente à simplicidade dos serviços ofertados. Nesse caso, 

ambos os fatores sendo elevados trabalhariam em equilíbrio, possibilitando ganhos 

de escala aos recursos financeiros e alta geração de valor ao principal cliente da 

cadeia de valor. 

 

O último fator está em criar novos atributos jamais adotados pela indústria. Esse 

talvez seja o ponto mais perceptível quanto à redefinição de uma nova fronteira no 

setor de microcrédito. A criação de novos atributos posiciona o Grameen Bank como 

um inovador de valor concebendo um novo modelo de negócios para a indústria 

financeira. Tais fatores geram a percepção de ruptura do pensamento tradicional de 

criação de um novo oceano azul para o Grameen Bank, ou seja, a entrada de novos 

concorrentes no mercado não traria dificuldades financeiras ao Grameen Bank, pois 

o objetivo não é competir e sim atender aos anseios de uma população 

extremamente carente. A entrada de novos bancos focados em negócios sociais 

seria sim importante para o mercado, contudo, adequar o modelo de negócios 

proposto talvez seja o grande desafio. 

 

 

 

De acordo com Terra (2012), esse tipo de análise permite contrapor premissas 

lógicas de dois objetivos bastante distintos de inovação, ou seja, inovação 

incremental e inovação radical.  

 

Terra (2012) explica que essa análise embora não seja determinista, pode 

apresentar uma série de pontos de reflexão para uma organização ou modelo de 

negócios. 

 

Pergunta Conceitual 

É possível identificar o salto de valor promovido pela quebra de paradigma 

existente da inovação incremental para a radical? 
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No QUADRO 19, pode-se visualizar as características que possibilitem a distinção 

entre inovação incremental e radical para a modelagem quanto aos principais 

processos de inovação do Grameen Bank. 

 

Quadro 18: Da Inovação Incremental para a Radical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Terra (2012) 

 

 

De acordo com o quadro acima, podemos perceber a coluna circulada está aderente 

ao modelo de negócios proposto pelo Grameen Bank. A percepção que o salto de 

valor obtido através da adoção dos conceitos de inovação radical, que implicam na 

proposição de um novo modelo mental e de gestão bem estabelecidos, está nos 

atributos distintos entre a inovação incremental e radical. Por outro lado, a inovação 

incremental está mais relacionada à melhoria continua e não à ruptura de modelos 

de negócios. Nesse sentido, destaca-se o raciocínio proposto por Terra (2012), que 

cita o fato de algumas empresas já nascerem extremamente inovadoras e com 

líderes que tem a inovação em seu DNA.  
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Dyer, Gregersen e Christensen (2012) explicam a abordagem quanto ao DNA de 

empresas inovadoras, descrevendo que as empresas são espelhos de seus líderes 

e fundadores. O DNA inovador é difundido pelo líder por toda organização através 

do 3P’s proposto pelos autores: people, processes, philosophies, que traduzidos 

para o português, correspondem a pessoas, processos e filosofias. Assim sendo, 

compreende se a importância de Muhammad Yunus como fundador e líder do 

Grameen Bank. 

 

A seguir, será iniciada a avaliação das perguntas propostas pelo pesquisador com 

base nos autores presentes no framework do quadro 14, referente à execução 

estratégica. 

 

 

 

 

 

Kim e Mauborgne (2005) definem inovação como tudo aquilo que gera valor 

econômico e social para pessoas e empresas. Nesse sentido, a pergunta conceitual 

pode ser respondida pelos resultados apresentados pelo Grameen Bank em sua 

região de atuação, descritos QUADRO 7 deste estudo. A inovação descrita no 

modelo de negócios do banco dos pobres significou para a população atendida a 

esperança de um futuro melhor e promissor através do acesso ao crédito para o 

desenvolvimento de negócios próprios, à educação e a serviços que possibilitem o 

desenvolvimento econômico-social de áreas rurais e pobres de Bangladesh.  

 

 

Pergunta Conceitual 

O modelo de negócio representou impacto social e econômico no ambiente 

onde está presente? 

Execução Estratégica 
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Aiman-Smith (2005) explica que segundo os princípios de Inovação de Valor, a 

orientação ao cliente significa identificar as necessidades e anseios de mercados 

estabelecidos e potenciais, e entregar produtos de valor e serviços que satisfaçam a 

estas necessidades. A autora complementa citando que orientação ao cliente implica 

não somente novos produtos e serviços ao cliente, mas também estar aberto a 

explorar novos modelos de negócio e criação de mercados. 

 

Muhammad Yunus, ao propor a concessão de crédito com taxas muita baixas em 

comparação com as praticadas no mercado e sem garantias buscou atender a 

necessidade básica da população carente em Bangladesh, que se tratava de gerar 

riqueza através de atividades empreendedoras, sendo o público feminino o foco 

central de atuação, ou seja, o acesso rápido e sem barreiras ao recurso financeiro 

era o principal fator relacionado aquele público alvo. 

 

Assim sendo, a orientação às necessidades dos clientes motivou a concepção de 

um modelo de negócios inovador, onde o cliente principal da cadeia de valor estava 

extremamente bem definido pelo banco e as suas necessidades mapeadas através 

de produtos e serviços que pudessem contribuir para não só o desenvolvimento 

econômico, mas também o social daquele país.  

 

 

 

Tigre (2006) explica que uma das características da inovação se faz através da 

identificação de produtos e serviços que tenham custos baixos e ao longo de seu 

desenvolvimento tendências declinantes. Nesse sentido, a análise inicial cabe ao 

modelo de negócios do Grameen Bank. 

Pergunta Conceitual 

Quais as características desse negócio apresentam a orientação ao cliente 

segundo grau de Inovação de Valor? 

Pergunta Conceitual 

O modelo de negócios possui custos baixos e tendências declinantes? 
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Um dos fatores observados durante a pesquisa foi o desenvolvimento contínuo e 

sustentável do Grameen Bank como instituição financeira, apresentados na TABELA 

1 deste estudo. A crescente e rápida expansão do volume de concessão de crédito 

só foi possível através do retorno de empréstimos concedidos de maneira correta e 

com baixíssima inadimplência. Assim sendo, foi observado que o ganho financeiro 

em escala foi significativo. Como o modelo de negócios é direcionando para o não 

compartilhamento de dividendos e sim no reinvestimento para expansão das 

atividades, denominado de negócio social por Muhammad Yunus, torna-se possível 

perceber que a relação entre a concessão de crédito, com baixas taxas, poderia ser 

ainda maior. A medida que os empréstimos forem aumentando a taxa poderia ainda 

ser mais reduzida em determinadas linhas de crédito. Outro aspecto é que novas 

linhas também foram criadas para atender outras necessidades da população 

identificadas pelo Grameen Bank. 

 

 

 

Segundo Tigre (2006), um produto, serviço ou modelo de negócios pode ser 

caracterizado também como inovação a medida que pudesse ser adotado por outros 

segmentos e indústrias distintas. 

 

De acordo com o quadro 8, disponível nesse estudo foi possível identificar que o 

modelo de negócios foi difundido para diferentes setores e indústrias, tais como 

alimentos, telecomunicação, educação, tecnologia da informação e saúde. 

 

Os negócios sociais, se bem concebidos podem ser fontes distintas para a geração 

sustentável de riqueza, gerando desenvolvimento econômico e social em todo o 

mundo (YUNUS, 2007). 

 

Um dos exemplos identificados é o do Grameen Danone Food, empresa criada em 

parceria entre o Grameen Bank e a Danone que visava produzir alimentos especiais 

com alto valor vitamínico para crianças com déficit nutricional a preços 

Pergunta Conceitual 

O modelo de negócios pode ser difundido para outros setores? 
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extremamente baixos. Todo o lucro produzido pela indústria é continuamente 

reinvestido no negócio (YUNUS, 2007).  

 

 

 

Tigre (2006) explica que outra característica da inovação é que a oferta do produto 

seja aparentemente ilimitada, ou seja, que não tenha um horizonte finalístico. 

 

A percepção que implica a análise do modelo de negócios do Grameen Bank é de 

que a oferta só teria um fim caso a pobreza, desigualdade social e o capitalismo, 

não existissem mais em nossa sociedade. 

 

Como o desafio de combate a pobreza é mundial e cada dia mais constante, 

observa-se que o horizonte de atuação do Grameen Bank possui tal característica. 

 

O capítulo 3.3, que trata dos 10 indicadores de pobreza estabelecidos pelo Grameen 

Bank, para avaliar o nível de pobreza em Bangladesh é um dos exemplos de como 

há muito o que se fazer em detrimento de uma sociedade mais equânime. 

  

Com base nas respostas obtidas pelo framework e as demais ferramentas e práticas 

analisadas pelo pesquisador, é possível elaborar as conclusões necessárias para 

fechamento desse estudo que estarão presentes no capítulo a seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta Conceitual 

A oferta é aparentemente ilimitada? 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O estudo buscou apresentar como o Grameen Bank reconstruiu as fronteiras do 

setor de microcrédito mundial, propondo uma abordagem estratégica direcionada à 

geração de valor, focando suas soluções nas reais necessidades da população de 

baixa renda de Bangladesh.  

 

A análise comparativa entre o Grameen Bank e o setor de microcrédito brasileiro 

realizada na pesquisa apresentou, através de percepções do pesquisador, a 

diferença nos modelos de negócios das instituições pesquisadas.  

 

Mediante a proposta da pesquisa, torna-se importante à compreensão da visão 

reconstrutiva da estratégia através da Inovação de Valor. 

 

Shumpeter (1988) já explicava que as forças que mudam o panorama do mercado e 

a estrutura econômica podem originar-se do empreendedorismo criativo.  

 

Nesse sentido, pode-se compreender que a teoria reconstrutiva sugere a utilização 

de ideias para o processo de criação de soluções que podem ser desenvolvidas por 

qualquer organização, a qualquer momento e em qualquer local, mediante a 

reconstrução cognitiva dos fatores de mercado, possibilitando, assim, romper o 

paradigma convencional e recriar as fronteiras de uma indústria. 

 

O foco do Grameen Bank foi compreender a demanda potencial do público de baixa 

renda em Bangladesh e desenvolver sua estratégia para atender essa nova 

demanda. Assim sendo, foi possível focar suas ações não para competir com os 

demais bancos ou instituições financeiras daquele país e sim reorganizar os 

elementos existentes do setor de microcrédito e reconstruí-los de maneira a criar um 

novo espaço no mercado. 

 

Ao longo da existência do Grameen Bank foi possível perceber o grau de 

atratividade de outros setores da indústria, tais como educação e infraestrutura, aos 

quais foram direcionados esforços conscientes por parte do banco para atender à 
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respectiva demanda. Tal visão possibilitou que o banco dos pobres fosse alterando, 

ao longo de sua existência, as regras do jogo, adotando soluções que pudessem ao 

máximo suprir às necessidades estruturais da sociedade de Bangladesh. 

 

A percepção originada através da comparação entre o Grameen Bank e o setor de 

microcrédito brasileiro demonstra que as instituições brasileiras competem entre si 

através das antigas regras do jogo, em quanto o banco dos pobres criou suas 

próprias regras setoriais. Tal distinção foi apresentada através das ferramentas de 

Inovação de Valor, que buscaram tornar mais claras as estratégias de atuação das 

instituições quanto à visão de identificar e gerar valor ao principal cliente da cadeia 

de valor. 

 

Ao analisar o Grameen Bank, foi possível identificar que o foco das ações se 

concentra no lado da demanda diferentemente do setor de microcrédito brasileiro 

que se direciona para o lado da oferta, ou seja, o banco dos pobres busca gerar 

valor para pessoas e sociedade enquanto as instituições brasileiras buscam lucro 

para acionistas, investidores e cooperados.  

 

Foi possível compreender também que os fatores indutores para desenvolvimento e 

existência do Grameen Bank estão na construção e desenvolvimento de uma 

sociedade mais igualitária, onde as pessoas possam ter acesso ao crédito assim 

como a saúde, moradia e segurança. 

 

O crédito concebido pelo Grameen Bank tem o propósito de fomentar as atividades 

empreendedoras familiares, principalmente através da concessão preferencial ao 

público feminino, oriundo de preconceitos religiosos e culturais. 

 

Durante a pesquisa, foi possível identificar que redefinir o problema foi um dos 

fatores fundamentais destacados pelo Grameen Bank, que não se preocupou em ser 

um banco que prestasse os melhores serviços do mercado, com fatores 

tecnológicos mais modernos e agências luxuosas e sim que possibilitasse à 

população carente o acesso ao recurso financeiro de maneira simples, sem 

burocracia e garantias. Assim sendo, pode-se compreender que a redefinição do 
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problema possibilitou a mudança no pensamento do sistema de concessão de 

crédito, tornando-se modelo para todo mundo.  

 

Pode-se perceber também, que o papel do Grameen Bank está ligado diretamente 

ao desenvolvimento econômico e social de Bangladesh, onde pessoas e famílias 

vislumbram, através do acesso aos produtos e serviços concebidos pelo banco, a 

oportunidade de educação, melhoria das condições de moradia, saúde e o principal 

de se desenvolverem economicamente através de suas próprias atividades. 

 

Mediante as análises desse estudo, conclui-se que o Grameen Bank representa 

considerável distinção de atuação em comparação com o setor de microcrédito 

brasileiro e um real exemplo de Inovação.  

 

A proposta do Grameen Bank estão de acordo com os conceitos de Inovação de 

Valor de Kim e Mauborgne (2005), Lee e Goodrich (2012), Aiman-Smith (2005), que 

significa entregar valor ao principal cliente da cadeia de valor a toda hora em todo 

local e romper o paradigma da indústria convencional reconstruindo as regras do 

setor. 

 

Assim sendo, compreende se que o Grameen Bank foi responsável pela a 

concepção de um oceano azul para a indústria do microcrédito, ou seja, o banco 

compreendeu as reais necessidades e criou o seu próprio mercado. 

   

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

 

As limitações da pesquisa referem-se às ferramentas aplicadas e analisadas, pois 

não foram identificados trabalhos e informações similares sobre Inovação de Valor 

na literatura acadêmica nacional, com ressalva à pesquisa apresentada de Carvalho 

(2010), que trata do tema Inovação de Valor com foco na Gestão do Conhecimento. 
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Quanto às informações extraídas do Grameen Bank e às instituições de crédito 

nacional, há uma limitação quanto à acessibilidade, sendo estas extraídas de fontes 

secundárias compostas por documentos e informações em web sites. 

 

Já a análise de dados foi desenvolvida através de percepções do pesquisador, 

podendo haver interpretação diferenciada, mesmo seguindo rigorosamente todas as 

orientações dos autores que compuseram o referencial teórico desta pesquisa.  

 

 

6.2 Contribuições da pesquisa 

 

 

Para o ambiente acadêmico, a pesquisa pode estimular uma discussão interessante 

quanto ao tema Inovação de Valor e suas práticas, que propõem a redefinição das 

fronteiras de um setor do mercado e a criação de oceanos azuis. 

 

É importante destacar o pioneirismo do estudo, que pode servir como orientação 

para as próximas pesquisas acadêmicas oriundas da área de Inovação.    

 

Em relação ao mercado, a contribuição está relacionada à mudança no pensamento 

estratégico de companhias que vislumbram se reposicionar diante de si próprias e 

da indústria atuante, de maneira a gerar valor significativo ao seu principal cliente. 

 

Para o pesquisador, o presente estudo representa uma visão mais profunda da área 

de Inovação, proporcionando um avanço quanto à discussão de um tema 

relativamente novo, tanto para o ambiente acadêmico quanto corporativo. A 

oportunidade está na ampliação das discussões que a Inovação de Valor pode 

representar e as positivas consequências provenientes da pesquisa para a 

academia. Outro fator relevante para o pesquisador está no desenvolvimento das 

competências adquiridas para compartilhamento de forma segura através da 

docência.  
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