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RESUMO 

 
O objetivo desta dissertação foi analisar como a startup Alfa 1 adequou seu modelo 
de negócios para alcançar a escalabilidade do seu principal produto, o software de 
Gestão Logística PDT. Foram discutidos conceitos relacionados  aos termos startup 
empreendedorismo e inovação; sistemas de inovação,  modelos de inovação 
aberta e estratégia e modelos de negócio. O estudo de caso recorreu a abordagem 
qualitativa e transcorreu em três momentos: identificação dos processos de inovação 
praticados pela Alfa 1; identificação do planejamento da escalabilidade do produto 
PDT e respectivas adaptações ao modelo de negócios que se fizeram necessárias e 
por último, sugestões de melhoria aos processos observados. Os dados relativos 
aos processos de inovação foram coletados por meio da técnica de grupo focal, que 
fora realizado com colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com o produto. 
Por seu turno, os dados relacionados ao planejamento da escalabilidade do produto 
e sua respectiva adequação ao modelo de negócio foram coletados por meio de 
entrevista semiestruturada realizada com os diretores da Alfa 1. A escalabilidade do 
PDT foi viabilizada em primeira instância pelo Business Intelligence (B.I.) 
incorporado à atual tecnologia, tornando possível, clientes do país inteiro terem 
acesso a relatórios e ferramentas personalizadas, inclusive, permitindo o 
atendimento de novos segmentos de clientes. Em segunda, por meio da adequação 
do relacionamento com fornecedores, fontes externas de conhecimento, parceiros-
chave de tecnologia e infraestrutura, oferta de valor e canais de relacionamento com 
os clientes. 
 

Palavras-chave: Startup. Business Model Generation. Inovação Aberta. Modelo de 

Negócios. Escalabilidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this study was to analyze how the startup Alfa 1 adjusted its 
business model to reach the scalability of its main product, the PDT Logistics 
Management software. Concepts related to the terms startup, entrepreneurship and 
innovation were discussed; Innovation systems, open innovation models and strategy 
and business models. The case study used the qualitative approach and took place 
in three moments: identification of the innovation processes practiced by Alfa 1; 
Identification of the PDT scalability planning and its adaptations to the business 
model that became necessary, and finally, suggestions for improvement to the 
processes observed. The data related to the innovation processes were collected 
through the focal group technique, which was performed with employees directly or 
indirectly involved with the product. On the other hand, the data related to the 
planning of product scalability and its respective adequacy to the business model 
were collected through a semi-structured interview with the directors of Alfa 1. The 
PDT scalability was made possible in the first instance by Business Intelligence (B.I.) 
Incorporated into the current technology, making it possible for customers throughout 
the country to have access to customized reports and tools, including enabling new 
customer segments to be served. Secondly, through the adequacy of the relationship 
with suppliers, external sources of knowledge, key technology and infrastructure 
partners, value proposition and customer relationship channels. 
 
  
Keywords: Startup. Business Model Generation. Open Innovation. Business Model. 
Scalability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a contextualização do tema inovação aberta situando sua 

importância na escalabilidade de um produto ou serviço (capacidade de atendimento 

à demanda), o foco do estudo com a questão que o orientou, os objetivos da 

pesquisa, a justificativa, bem como a estruturação deste trabalho 

1.1 Contextualização 

Influenciado pela evolução tecnológica, o binômio oferta e demanda obriga as 

organizações a apresentarem modelos de negócio competitivos e escaláveis 

(característica desejável em todo o sistema, em uma rede ou em um processo, que 

indica sua capacidade de manipular uma porção crescente de trabalho de forma 

uniforme, ou estar preparado para crescer) de modo a prolongar, o quanto possível, 

sua existência de maneira sustentável e lucrativa, independentemente do portfólio 

vigente. Para viabilizar um modelo de negócios eficiente, a organização deverá 

estabelecer e estruturar um processo de inovação, uma vez que o cenário vigente é 

dado por uma superação tecnológica constante, onde rapidamente os diferenciais 

competitivos são copiados (Sawhney et al, 2006).  

No entanto, pesquisas recentes apontam que o processo de empreendedorismo, 

desenvolvimento de novos produtos e serviços no Brasil, ainda é construído de 

forma empírica e intuitivamente, o que leva a conclusões por diversos autores de 

que não há ainda uma cultura de estruturação do processo de inovação, em 

especial, sua forma ainda mais contemporânea, a de sistema aberto. Neste ínterim, 

urge a necessidade de compreender o processo de inovação aberto dentro das 

organizações brasileiras e respectiva relação com o modelo de negócios por elas 

adotados (Vasconcelos, 2008). 

A internalização da cultura de inovação nas organizações e o risco da obsolescência 

competitiva seriam mitigados, em especial, se o sistema de inovação escolhido for o 

aberto. Este modelo de sistema permite que as organizações estreitem o 

relacionamento com seus stakeholders e otimizem a utilização de recursos para a 
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criação de valor para seus clientes (Mintzberg; Quinn, 2001; Mintzberg; Ahlstrand; 

Lampel, 2007; Baye, 2010).  

Paralelamente, recentes avanços na tecnologia de armazenamento e 

processamento de informações permitiram que softwares pudessem ser 

processados a partir de navegadores da internet, descartando a necessidade de 

instalações locais nas máquinas ou servidores dos usuários (sistemas web based). 

Estas transformações impactaram no modelo de negócio de organizações off-line, 
cujo serviço ou produto são de base tecnológica no todo ou em parte de seus 

processos, que agora têm a possibilidade de ofertá-los para um volume de clientes 

maior, dada a superação do problema da amplitude geográfica.  

Escritórios de design, gráficas, contabilidade, consultorias, escritórios de advocacia, 

são exemplos de organizações que podem oferecer sistemas web based onde a 

expertise dos profissionais e processos organizacionais são transformadas em 

códigos de programação e algoritmos que compreendem as necessidades dos 

usuários e as traduzem em soluções e serviços, transformando, desta maneira, os 

serviços e produtos, antes comercializados. 

Tais aplicativos ou softwares podem receber e processar dados e gerar ações, 

informações e análises de maneira automática, sem intervenção humana, escalando 

a capacidade de atendimento da demanda e transformando, desta maneira, os 

serviços e produtos, antes comercializados, processados, distribuídos e ofertados a 

um público restrito aos limites geográficos da atuação das organizações, em 

softwares, que por sua vez são cobrados por meio de sua utilização e não mais por 

licença de uso (Tewari, Youll & Maes, 2002).  

Assim, também foi impactado pela tecnologia o ambiente competitivo, afetando a 

percepção dos gestores das organizações, pois o ambiente externo se demonstra 

cada vez menos preditivo, e por ser tão rapidamente inovador, os gestores teriam 

dificuldade de prever quais mudanças estão ocorrendo em todas as dimensões de 

produto e serviço no mercado para que, feita esta análise, possam ajustar os fatores 

de competitividade de suas organizações. Por sua vez, este ajuste exigiria 

atualização de processos internos, de seu portfólio de produtos e serviços, do 
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relacionamento com clientes, stakeholders, concorrentes, com a indústria e mercado 

nos quais estão inseridas e de maneira ainda mais profunda, como se relacionam 

com a sociedade e seus valores, afinando seu marketing com a estratégia, para que 

sejam cada vez mais eficientes (Milliken, 1990; Bertucci, 2005). 

Tais mudanças exigem não somente inovação, mas também, uma nova forma de 

inovar, abandonando um sistema de inovação fechado e deslocando-se integral ou 

parcialmente para um aberto. Por ser o sistema fechado de inovação concebido sob 

os limites das organizações e protegidos por patentes, estas continuarão a perceber 

o ambiente externo com as mesmas restrições e recursos que por ventura já 

disponibilizem, podendo não perceber algum aspecto mercadológico por 

naturalmente não tangibilizarem o volume e intensidade de atualizações dos fatores 

acima arrolados.  

Em contraste, o sistema aberto de inovação é estrategicamente diferenciado por seu 

viés de pluralidade, tanto da diversidade de pessoas que dele fazem parte, quanto 

do posicionamento destes participantes na indústria, ou seja, participam do processo 

pessoas que fazem parte da equipe da própria empresa, de fornecedores, de 

universidades, dos clientes e partes interessadas das mais diversas segmentações, 

enfim, a organização que a promove, multiplica seus sensores de detecção dos 

fatores de competição do mercado e os direciona para aquele objeto da inovação 

que se faça necessário (processo, produto, modelo de negócio) (Chesbrough, 2012; 

Bessant & Tidd, 2009).  

Este trabalho tem seu foco no sistema aberto de inovação em uma empresa de 

software de gestão logística de Belo Horizonte, a Alfa 1 (nome fictício com o objetivo 

de preservar a sua privacidade) em relação à forma de como a escalabilidade de seu 

principal produto, o software PDT vem sendo percebida.  

O Modelo de Geração de Negócio Canvas de Osterwalder e Pigneur (2011) foi 

escolhido para que os nove blocos: segmento de clientes (Customer Segments); 

proposta de valor (Value propositions); canais (Channels); relacionamento com 

clientes (Customer Relationships); fontes de receita (Revenue streams); principais 

recursos (Key resources); atividades-chave (key Activities); parceiros chaves (key 



16 

 
partners);estrutura de custo (Cost estructure); e fossem observados e como estavam 

sendo executados os negócios da empresa por terceiros, quer sejam os superiores e 

seus subordinados. 

A partir desta contextualização, a questão norteadora da pesquisa é: como a startup 

Alfa 1 usou a inovação aberta e adequou seu modelo de negócios para alcançar a 

escalabilidade do seu principal produto, o software de Gestão Logística PDT? 

1.2 Objetivos 

1.2.1.Geral 

Analisar como a startup Alfa 1 usou a inovação aberta e adequou seu modelo de 

negócios para alcançar a escalabilidade do seu principal produto, o software de 

Gestão Logística PDT. 

1.2.2 Específicos 

1. Identificar o processo Inovação utilizado pela Alfa 1 para inovar seu produto, 

conforme seu modelo de negócio; 

2. Identificar o Planejamento da Escalabilidade do PDT e Respectiva 

Adequações ao Modelo de Negócios da Alfa 1. 

3. Sugerir adequações ao processo observado. 

1.3 Justificativa 

Pessoalmente, este trabalho justifica-se pela contribuição na experiência profissional 

do autor, incrementando sua vivência no ambiente de inovação, profuso, intenso e 

necessário no mercado de atuação do mesmo, a gestão de projetos em tecnologia 

aplicada à logística. 

Sob seus aspectos práticos e prescritivos, este trabalho poderá contribuir para a 

revisão de processos não estruturados e não formalizados de desenvolvimento de 

produtos e serviços em pequenas empresas, levando-as a considerar as premissas 

da Inovação Aberta como um suporte ao planejamento estratégico. Suas possíveis 

contribuições na seara acadêmica são também de ordem prática, no sentido de que, 
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ao buscar estruturar um processo de Inovação Aberta em uma pequena empresa de 

softwares de gestão logística a partir dos modelos pesquisados, poder-se-á validar 

ou mesmo, sugerir melhorias destes modelos ou ferramentas usualmente 

estrangeiras, para uma cultura e economia brasileira, assim contribuindo este 

trabalho com a academia. 

Para a linha de pesquisa em Inovação e Organizações da Faculdades Pedro 

Leopoldo, possa contribuir, acredita-se, ora por seu aspecto metodológico ora por 

seu conteúdo.  

Por seu aspecto metodológico, a Pesquisa-ação buscou promover a melhoria de um 

processo organizacional concreto e real, permitindo que os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso de Mestrado Profissional chegassem a um dos 

principais ambientes a que se destinam, nas organizações e assim, contribuindo 

positivamente para seus resultados mercadológicos e ecoando no mercado, 

portanto, sua reputação.  

Por seu conteúdo, pela abordagem da inovação e seus efeitos na concepção e 

revisão de um modelo de negócios em uma startup de Belo Horizonte. A reflexão 

sobre tal assunto nesta linha de pesquisa, estima-se, que possa a aproximar ainda 

mais das discussões empresariais de sobremaneira atuais e emergentes.  

Para a empresa em estudo, os tópicos desta pesquisa buscaram validar seu modelo 

de negócios contribuindo assim para a implementação de eventuais melhorias por 

ele sugeridas.  

O confronto entre o que se pratica no mercado e o que a academia busca 

sistematizar ou preconiza como melhores práticas é útil e construtivo, uma vez que, 

quando conduzido cientificamente, conduz o crescimento do arcabouço intelectual 

em administração, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de 

organizações e pessoas. Outro fator importante do confronto é a busca do 

entendimento e validação de processos e conceitos, usualmente estrangeiros, para 

uma realidade local.  
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1.4 Estrutura do trabalho 

Assim, para que se possa ter um panorama sobre o assunto este trabalho se 

organizou da seguinte maneira, além desta introdução (Capítulo 1): 

O Capítulo 2 apresenta a Revisão Teórica: um levantamento dos conceitos de cada 

constructo necessário para a compreensão da relação entre a pergunta norteadora 

da pesquisa e a como a teoria busca respostas para enquadrar e viabilizar uma 

eventual resposta. 

O Capítulo 3: Metodologia: apontamentos sobre a caracterização da pesquisa, sobre 

a unidade de análise e observação, bem como a coleta de dados, e a estratégia de 

análise destes.  

O Capítulo 4: Apresentação e discussão dos Resultados da análise do processo não 

estruturado de Inovação Aberta utilizado pela Alfa 1 para inovar seu produto; das 

eventuais semelhanças e divergências entre o modelo de negócio vigente da Alfa 1 

e o que seria postulado como o mais eficiente para a promoção da inovação aberta; 

e a identificação das possíveis adequações ao modelo de negócio vigente da Alfa 1 

para contribuir com a inovação estruturada de seu produto. 

Por fim, o Capítulo 5 em que se apresentam as conclusões, considerações finais, 

limitações e sugestões para próximos estudos.  

 

Referencias e apêndices finalizam o conteúdo do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos sobre empreendedorismo, inovação, 

inovação aberta, modelos de negócio e estratégia. Para cada um destes tópicos é 

estabelecida uma relação entre o objeto desta pesquisa e a conceituação dos 

autores deste referencial. Neste sentido, há um direcionamento da discussão teórica 

para convergir cada constructo para o sentido da pergunta orientadora desta 

pesquisa. Aqui se estabelece, portanto, qual a abordagem mais adequada para os 

fins desta, do conceito de inovação aberta, suas premissas e a definição de um 

modelo de negócios que se adeque a tais premissas, observados também o impacto 

do comportamento empreendedor e a criação de valor para clientes.  

2.1 Startups 

 
Startup é um termo utilizado para designar a fase inicial do ciclo de vida de uma 

organização ou iniciativa, podendo abranger desde sua concepção (ideia ou projeto) 

até sua sustentabilidade, onde a receita é suficiente para sua sobrevivência e 

expansão sem auxílio de investimentos externos, embora, desde que sejam 

comprovadamente repetíveis e escaláveis. Por repetíveis entende-se a capacidade 

de uma organização entregar um mesmo produto ou serviço inúmeras vezes, com a 

mesma qualidade e eficiência, independente do volume da demanda. Por 

escaláveis,  entende-se a propriedade de expandir a receita e capacidade de 

atendimento da demanda sem aumentar na mesma proporção os custos da 

atividade, conforme leciona amplamente o SEBRAE (2016).  

 

O grau de incerteza e elevado risco também são aspectos presentes na descrição 

de uma startup por serem iniciativas empreendedoras sem maturidade (SEBRAE, 

2016; RIES, 2012). Assim, o investimento nestas apresentam elevado grau de risco, 

pois até que consolidem um modelo de negócios sustentável, não oferecem indícios 

de que o produto ou serviço será bem aceito no mercado. 
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Para Ries (2012) e Blank (2012), um elevado número de usuários ou clientes ainda 

não descaracterizaria o estágio embrionário destas empresas, pois a 

sustentabilidade do modelo de negócios seria o aspecto que encerraria tal fase, 

caracterizando a assim, como uma empresa madura ou regular. Este entendimento 

é fundamental para compreender o porquê de tantas organizações “ponto com” 

muito valiosas e com milhões de usuários, como o Twitter ou Pinterest, serem 

consideradas como startups. No primeiro exemplo, mesmo com quase dez anos de 

existência, o Twitter não encontrou uma maneira sustentável de manter suas 

operações funcionando sem investimento externo, assim como o Pinterest, apenas 

para citar dois exemplos mundialmente conhecidos. 

 

Para Longhi (2011) e Hermanson (2011), as startups são pequenas empresas 

criadas em casa ou em faculdades e que recebem pequenos aportes de capital, as 

quais exploram, normalmente, áreas inovadoras de algum setor do mercado, sendo 

o mais comum o setor de tecnologia. Estes autores se diferem de Blank (2012), Ries 

(2012) e SEBRAE (2016) por entenderem que apenas empresas podem ser 

startups, e não iniciativas, como ocorre neste estudo de caso. 

 
Para atender ao propósito deste trabalho, o conceito de startup adotado é o do 

SEBRAE (2016) e de Blank (2012). Justifica-se a escolha destes autores em 

detrimento dos demais por serem ambos proeminentes e relevantes na literatura do 

assunto, nacional e internacionalmente, respectivamente.  

 

Assim, entender-se-á o conceito de startup como uma empresa ou iniciativa em que 

o negócio ainda não esteja em um momento de ponto de equilíbrio ou independente 

de investimentos externos, e no caso deste, ligadas à área de tecnologia. 

2.2 Empreendedorismo e Inovação 

O empreendedorismo tem como pesquisador pioneiro Schumpeter (1934), que 

percebe o empreendedor como promotor do desenvolvimento econômico por ser ele 

o responsável pelo fazer acontecer, buscando lucro em seus negócios por meio de 
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uma oferta de produtos e serviços pertinentes e diferenciados para seu mercado, 

cunhando a ideia de destruição criativa através da inovação.  

Para Dornelas (2008), o papel do empreendedor é a busca por fazer algo diferente, 

de forma incessante e com foco na inovação e criação de valor, desenvolvendo 

organizações, produtos e processos ligados à necessidade do mercado. A 

justificativa, destarte, da existência de uma organização em determinada indústria é 

dada pelas necessidades ambientes não atendidas, total ou parcialmente, e que 

foram percebidas por empreendedores. Sob esta perspectiva, a oferta e a demanda 

seriam mutuamente impactadas pela percepção, portanto, do empreendedor (Baye, 

2010; Schumpeter, 1934). 

Todavia, a percepção do empreendedor é limitada tanto por sua sensibilidade de 

leitura das oportunidades (carências do mercado) quanto pelo alcance de seus 

conhecimentos sobre os constructos que constelam a relação entre a oferta e a 

demanda, sobretudo quando a competitividade é ampliada para um ambiente 

competitivo global.  

Neste sentido, o empreendedor deve dispor de informações minimamente 

suficientes para justificar seu empreendimento, e assim que o estabelecer, deverá 

ainda, conforme suas expectativas, planejar o alcance e tempo de existência de tal 

empreitada.  

Se por um lado, o empreendedor é agente de impacto na oferta e demanda, tanto 

para Druck (2010) quanto para Bayer (2010), os aspectos de escalabilidade e 

longevidade de seu empreendimento se dão pela relação de afinidade e relevância 

de seu produto com as necessidades reais do mercado. 

Para Bayer (2010) e em concordância com o que leciona Drucker (2010), neste 

contexto, a expectativa de retorno sobre o investimento é fator crítico para avaliação 

da permanência de determinado produto ou mesmo de dada organização no 

mercado, afinal, esta expectativa será confrontada pelo desempenho real destes no 

mercado. 
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Assim, têm-se até aqui, portanto, as seguintes condições para que haja o 

empreendedorismo: a leitura das necessidades do mercado, a expectativa de 

retorno sobre o investimento a se realizar para o atendimento de tais necessidades, 

o desempenho mercadológico do produto/organização e o planejamento para 

empreender e conceber uma organização à partir destas expectativas. O 

monitoramento destas condições e expectativas acompanha o empreendedor por 

toda a vida da organização ou do produto, ou seja, em sua concepção, evolução e 

morte (Drucker, 2010; Mintzberg; Quinn, 2001). 

A leitura das necessidades do mercado pode desdobrar em inovação, caso seja 

percebida e aceita pelo mercado, o que por sua vez, pode ser respondido pelo 

desempenho mercadológico do produto ou organização (Schumpeter, 1934). Para 

Terra (2012); Farah, Cavalcanti & Marcondes (2008), a inovação, portanto, pode ser 

fator tanto de desempenho mercadológico de uma organização quanto motivador de 

uma nova empreitada. 

2.3 Inovação 

A inovação apresenta importância econômica e é alvo de interesse comercial, pois 

pode inclusive, fomentar novos negócios e novos produtos, viabilizando lucros e 

geração de valor tanto para a indústria quanto para o mercado consumidor. 

Para Schumpeter (1934) e o Manual de Oslo (OCED, 2005), o termo inovação 

refere-se a aplicação comercial de um conhecimento adquirido, reforçando a posição 

competitiva e aumentando o desempenho ou conhecimento da organização, 

incidindo no método de produção, processo organizacional, produto, novo mercado, 

novas fontes de insumos ou mesmo a concepção de uma nova organização. 

Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006) por sua vez, complementam e resumem que sua 

incidência existe em doze dimensões da organização, sendo elas: oferta, plataforma, 

soluções, clientes, experiência do cliente, agregação de valor, processos, 

organização, cadeia de fornecimento, presença, rede e marca. Em geral, a inovação 

agrega algo inédito para a organização que inova, embora seja o reconhecimento do 

mercado o que distingue invenção e inovação, reforçam Pinchot (1985); Dogson 

(2000); Utterback (1996); Garcia & Calantone (2002). 
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A inovação também pode ser compreendida como um processo. Para Roberts 

(2007), este processo é composto por dois subprocessos: o da invenção e o da 

exploração. O subprocesso invenção é resultado da criação de novas ideias, 

quaisquer que sejam sua origem, desenvolvimento e aplicação. O subprocesso de 

exploração é onde ocorre a transformação da invenção em inovação, ou seja, onde 

incide a aplicação do conhecimento no desenvolvimento comercial do produto ou 

objeto inédito e de apelo econômico. Semelhante abordagem é dada por Lakemond 

et al. (2007), onde os autores classificam os dois subprocessos como 

desenvolvimento de tecnologia (ou pesquisa aplicada) e desenvolvimento de 

produto, respectivamente. 

McFadzean et al. (2005) afirmam ainda que o produto do processo de inovação 

pode ser classificado tanto em relação ao seu grau quanto por sua finalidade. O grau 

da inovação para o autor refere-se ao nível de disruptura entre a novidade e o objeto 

anterior, distinguindo-se assim em: mudança de estilo, extensão de linha de produto, 

melhoria em produto, novo produto, novo negócio e outras inovações maiores. 

Quanto à sua finalidade, divide-se em: novos produtos e serviços para o consumidor, 

novos métodos de comercialização, novas soluções e novos processos.  

Em Utterback (1996), o grau de uma inovação refere-se mais a dificuldade de 

implementação e impacto da inovação no mercado, distando-se de McFadzean et al. 
e aproximando-se de Terra (2012) e Davila, Shelton e Epstein (2007), neste sentido. 

Para Utterback (1996), o grau distingue-se em inovação radical e incremental. A 

inovação radical é quando a orientação dos esforços e recursos da organização é 

dada majoritariamente para a pesquisa básica e não ao desenvolvimento. Sob este 

prisma, estimularia mais invenções do que inovações. Na inovação incremental, o 

foco é o desenvolvimento orientado a mercado, pois se ocuparia dos ajustes 

incrementais no objeto da inovação.  

Terra (2012) aborda esta classificação com termos diferentes, mas com significados 

semelhantes. Para o autor, a inovação se distingui em incremental e radical. A 

inovação incremental possui foco no mercado, incide nas operações ou unidades de 

negócio, próximo ao cliente e à produção, tratando-se de um processo de baixo risco 
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e de melhoria do que já existe. A radical incide no âmbito corporativo, envolve riscos 

altos, não é linear e nem contínua, e desenvolvida, em especial, nos centros de 

competência da organização, por profissionais especializados. 

Davila, Shelton e Epstein (2007) acrescentam a estas a semi-radical, onde o objeto 

da inovação afeta ou o modelo de negócios ou a tecnologia da organização e a 

Inovação Radical de Fachada, que por sua vez é a combinação de duas inovações 

semi-radicais para gerar outra desruptiva.  

Embora os autores acima lecionem sobre inovação e seu âmbito, finalidade e 

desdobramentos, percebe-se que seu processo de desenvolvimento é limitado aos 

recursos organizacionais e, dada as circunstâncias globais de competitividade, 

independentemente do tamanho do poder econômico das organizações, sua 

implementação de inovação pode ser abalada por agentes externos ou mesmo por 

projetos que não apresentem retorno viável ao longo de sua implementação, 

causando danos irreversíveis ao seu fluxo de caixa. Para dirimir estas questões bem 

como para aumentar o relacionamento com stakeholders, velocidade e potência da 

inovação, emerge um novo modelo, capaz de atender a estas questões, 

independentemente, do porte financeiro da organização: o modelo da inovação 

aberta (Silva & Araújo, 2012).  

2.4 Inovação Aberta 

Para Chesbrough (2003), o processo de inovação realizado dentro das empresas 

com o departamento de pesquisa e desenvolvimento, denominado pelo autor como 

closed innovation (inovação fechada), seria a forma tradicional de gerenciar as 

atividades de inovação. Neste modelo, o conhecimento gerado pelas pesquisas 

seria sigiloso e exclusivo a membros de uma dada organização, onde o sucesso da 

inovação requeria controle sobre todas as etapas do processo, da geração de ideias 

até o desenvolvimento e implementação no mercado. Tal proteção à propriedade 

intelectual da organização dar-se-ia pela sua importância estratégica em oferecer 

diferenciais competitivos para seu desempenho no mercado, além de ser objeto de 

altos investimentos em pessoas, laboratórios, protótipos e toda uma série de 

recursos necessários à pesquisa e desenvolvimento das inovações.  
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Para Bignetti (2002), os processos internos de geração de tecnologia e de produtos 

ainda podem ser apropriados para o estudo de algumas empresas que se defrontam 

com ambientes estáveis e que possuem produtos de longos ciclos tecnológicos. 

Entretanto, este modelo vem sendo desafiado em um ritmo cada vez maior por uma 

série de fatores: os ciclos de vida cada vez mais curtos das tecnologias; o aumento 

da oferta de formação acadêmica em nível de graduação e pós-graduação; a 

mobilidade no mercado por parte dos trabalhadores do conhecimento; o aumento do 

capital de risco, direcionado ao investimento em pequenas empresas de alta 

tecnologia e de pesquisa (Balestrin; Verschoore, 2008).  

Tais fatores de mudança fizeram emergir uma nova forma de realizar as atividades 

de inovação, em que os processos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) passam a 

ser também externos à organização. A busca de fontes externas de ideias remete à 

chamada “Open Innovation” ou inovação aberta, introduzido por Chesbrough em 

2003 e refere-se ao uso intencional dos fluxos internos e externos de conhecimento 

para acelerar a inovação interna e a expansão de mercado para uso externo das 

inovações. Em suas palavras:  
 
[...] o uso do fluxo de conhecimento de fora para dentro e de dentro para fora da organização, 
com o propósito de acelerar a inovação interna, com vistas à expansão de mercados para o 
uso externo da inovação... é a antítese do tradicional modelo de integração vertical 
(Chesbrough, 2006, p.1).  
 
 

Para Chesbrough (2006), a inovação aberta permite que os resultados sejam 

alcançados em atividades como a prospecção, análise e exposição de 

oportunidades de inovação, usando tanto ideias externas como ideias internas e 

caminhos internos e externos para alcançar o mercado. Nesse conceito, outras 

empresas capazes de internalizar as tecnologias desenvolvidas, podem licenciá-las, 

criando uma situação em que todos saiam ganhando. Da mesma forma, a empresa 

pode licenciar tecnologias desenvolvidas por outras empresas ou laboratórios de 

pesquisa.  

Lopes e Teixeira (2009) destacam que na inovação aberta as ideias e tecnologias 

que não são utilizadas pela empresa podem ser exploradas comercialmente, como 

fonte de receita paralela ao core business destas, uma vez que existe uma interação 
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crescente com fontes externas e com o mercado, potencializando a comercialização 

e a exploração econômica destas.  

Dentre os benefícios da inovação aberta, Chesbrough (2012) destaca a expansão do 

alcance e capacidade para gerar novas ideias e tecnologias; a capacidade de 

realizar pesquisas estratégicas com baixo nível de risco e poucos recursos; a 

possibilidade de extensão e/ou diversificação do negócio, criando-se novas 

alavancas para crescimento e a potencialização do retorno sobre os investimentos 

em P&D.  

De acordo com Moreira et al. (2008), nesse modelo as organizações podem 

comercializar tecnologias internas ou externas e utilizam recursos internos ou 

externos na execução de projetos. Os projetos podem ser iniciados pela própria 

empresa ou por outros atores externos, podendo ser transferidos para outras 

empresas em qualquer etapa de desenvolvimento, cabendo às organizações 

ocuparem-se também com os aspectos da propriedade intelectual de tais projetos e 

patentes desenvolvidas.  

Ainda, segundo Lopes e Teixeira (2009), as tecnologias de informação e 

comunicação, o desenvolvimento de softwares, as telecomunicações, a 

biotecnologia e a farmacêutica são alguns dos ramos de atividades mais citados na 

literatura, sensibilizadas pelo modelo de inovação aberta.  

Para melhor entendimento do conceito de inovação aberta, é interessante um 

contraponto com o modelo tradicional de inovação fechada, descrito na secção 

anterior. 

Chesbrough (2006) aponta oito diferenças entre o sistema aberto e fechado de 

inovação, sendo o primeiro de ordem formal, que é a necessidade de um suporte 

jurídico maior para a propriedade intelectual das patentes e registros que são 

geradas no processo de inovação, seja este aberto ou fechado. No modelo fechado, 

não há compartilhamento das pesquisas e seu sigilo é capital estratégico para as 

organizações. Mas, no modelo aberto, conforme visto, as patentes geram um 

negócio à parte nas organizações, caso estas não tenham interesse em 
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determinados projetos ou mesmo que optem por desenvolver tal projeto, as 

organizações que deste fizeram parte, podem de comum acordo, compartilhar e 

usufruir de seus desdobramentos comerciais.  

No Brasil, esta questão possui um peso maior para o pleno vigor da utilização do 

modelo aberto de inovação, pois, segundo Siqueira (2007), no país, não há tradição 

de registrar-se patentes e sem proteção, o projeto de inovação desenvolvido em 

cooperação com outras organizações pode apresentar maior risco, restringindo sua 

completa adoção. A segunda e terceira diferença continua o autor, reside na 

abundância do conhecimento e sua origem. Enquanto que no modelo fechado o 

conhecimento era restrito às organizações e a profissionais específicos (interno e 

limitado), para a inovação aberta, o conhecimento amplamente disseminado (externo 

e abundante).  

Tigre (2006) afirma que o sucesso na introdução de novas tecnologias depende do 

casamento entre a oferta de conhecimentos e a capacidade de as empresas 

absorverem eficientemente novos equipamentos, sistemas e processos produtivos, 

sendo fundamental o diálogo entre a organização e produtores de conhecimento, o 

que também é visto em Chesbrough (2006) da seguinte forma: 

[..] as organizações de P&D mais capazes e sofisticadas precisam estar bem conectadas às 
fontes externas de conhecimento. Essas fontes externas estendem-se muito além de 
universidades e laboratórios nacionais para empresas startup, pequenas empresas 
especializadas, inventores individuais, até mesmo funcionários técnicos aposentados ou 
alunos de pós-graduação (Chesbrough, 2006, p.9 e 10). 

 

Torna-se claro que a fecundidade da inovação aberta e sua essência colaborativa 

residem no aspecto da interlocução da organização com o ambiente externo, 

enriquecendo e acelerando a evolução tecnológica da indústria.  

Distinguem-se também sobre o aspecto da concepção do modelo de negócios da 

empresa como quarta diferença (Chesbrough, 2006). O modelo de negócio, na 

inovação fechada, serve como filtro limitador para a escolha de projetos e de 

investimentos. Mas, por se tratar de atividades de pesquisa, não raras às vezes 

surgem inovações fora do ramo de atuação da empresa, de seu portfólio ou 

programa estratégico (Silva et al., 2013). A inovação aberta considera que essas 
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inovações não deveriam ser abandonadas ou canceladas. A organização deve 

procurar meios para aproveitá-las, seja através de seu lançamento para um mercado 

ainda não atingido, seja através da venda para outra organização. 

A quinta diferença está no tratamento dos “falsos negativos” gerado na produção de 

inovação. Na inovação fechada, o modelo de negócio tende a selecionar projetos 

que se encaixam no planejamento estratégico e na atividade-fim da organização, 

excluindo ou evitando-se assim, quaisquer tentativas de desenvolver soluções para 

outros mercados que não o seu. Essa forma de atuação apresenta o risco de a 

empresa cometer erros do tipo “falsos positivos”, que são projetos realizados 

internamente pelo departamento de Pesquisa e Desenvolvimento até sua 

comercialização, onde se revelam fracassos, significando desperdício de 

investimentos. Quando a empresa, na inovação fechada, identifica projetos que não 

se encaixam no seu modelo de negócios, ela simplesmente os descarta. São os 

chamados falsos negativos, pois a ideia poderia tornar-se um sucesso, mas a 

organização não aposta em seu desenvolvimento porque o projeto está fora de seu 

modelo de negócio. Na inovação aberta, as empresas devem incorporar processos 

adicionais para gerenciar os falsos negativos, com o objetivo de se apropriar do seu 

valor e identificar novos mercados potenciais para esses projetos (Chesbrough, 

2006).  

A sexta diferença trata dos canais externos de monetização dos projetos 

desenvolvidos, onde devem ser gerenciados como opções reais para o 

aproveitamento no mercado, pois a empresa pode obter lucro maior através deles do 

que se utilizar a inovação internamente. A diferença é dada entre os dois modelos 

por serem esses fluxos não existentes na inovação fechada. Na inovação aberta, os 

interesses internos de diferentes departamentos da empresa competem com os 

canais externos de comercialização para negociar uma nova tecnologia 

desenvolvida pela empresa (Chesbrough, 2006).  

A sétima diferença é consequência da inovação aberta, onde surgem mercados 

intermediários, inexistentes na inovação fechada ou apresentam-se com papéis 

irrelevantes no modelo: 
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Surgem mercados intermediários, nos quais as partes podem fazer transações em estágios 
que antes eram conduzidos inteiramente dentro da firma. Nestas junções, firmas 
especializadas agora provêm informação, acesso, e até mesmo financiamento para permitir a 
ocorrência de transações (Chesbrough, 2006, p.10).  
 
 

A Propriedade Intelectual pode trazer, como visto repetidas vezes acima, a 

possibilidade de monetização paralela ao negócio principal da empresa cujo modelo 

de negócios a permita executar o processo de inovação aberta, como leciona o 

autor. 

A última diferença entre os modelos é a abordagem por diferentes métricas, 

necessárias para avaliar a inovação nas organizações. Algumas novas formas de 

medição são por ele citadas, como a quantidade de P&D conduzida dentro da 

cadeia de suprimento da firma; a porcentagem de inovação originada fora da firma e 

este número comparado à indústria na qual a empresa opera; o tempo que leva para 

ideias saídas do laboratório chegarem ao mercado, e como esse tempo varia de 

acordo com diferentes canais que as levam ao mercado; a porcentagem de 

utilização de patentes que pertencem à firma; patentes não utilizadas; e investimento 

em firmas externas (Chesbrough, 2006).  

Após o entendimento do que é Inovação Aberta, uma breve análise do tema 

modelos de negócios é cabível para que se possa compreender o ambiente propício 

à inovação aberta, fator crucial para o desempenho das organizações que dela 

façam utilização. Assim, a seguir, apresentam-se os conceitos mais básicos sobre 

modelos de negócio, dentro e fora do contexto da inovação aberta, com a intenção 

de estabelecer um entendimento em comum que possa ser adotado para fins desta 

pesquisa. 

2.5 Modelo de Negócios e Inovação Aberta 

Oesterwalder & Pigneur (2011) bem como Assen, Berg & Pietersma (2010) afirmam 

que, quando realizado de maneira explícita, formal e expresso graficamente, o 

planejamento das condições de negócio é denominado modelo de negócio. A 

inovação, como já visto, pode ser motivação para a iniciativa de, dentre outros, um 

novo negócio, produto e organização. A organização que dela fizer uso deve ter seu 
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fluxo de P&D contemplado em seu modelo de negócio, especialmente, se utilizar o 

sistema aberto de inovação. As organizações que utilizam deste modelo devem se 

apoiar em um sólido modelo de negócios, meio crucial para o sucesso de seu 

desempenho no mercado (Chesbrough, 2003a, 2003b, 2007; 2010).  

Em uma definição simples das palavras que compõem a expressão “Modelo de 

Negócios”, tem-se que o verbete “modelo” refere-se a uma representação gráfica de 

algo que se pretenda produzir ou replicar; já o verbete “negócios”, refere-se a um 

conjunto de definições relativas ao mundo corporativo onde, dentre vários outros  

Assim, pode-se depreender que o Modelo de Negócios, apenas levando em 

consideração sua etimologia, seria uma representação gráfica de como serão 

executados os negócios de uma empresa ou ainda como uma empresa ou negócio 

serão concebidos, podendo inclusive elencar seu relacionamento com concorrentes, 

clientes, produtos, serviços e quaisquer outras variáveis, portanto, que serão 

estabelecidas para viabilizar o negócio ou transação comercial que se pretenda 

reproduzir ou replicar.  

Esta concepção aproxima-se com a dos autores Dodgson, Gann & Salter (2006); 

Meer (2007), quando estes se referem ao modelo de negócios como um instrumento 

cognitivo para converter aspectos técnicos de um produto ou serviço em valor 

econômico e também para refletir sobre a questão central do que pode ser 

transformado em sucesso comercial, partindo de tecnologias ou conhecimentos 

específicos. No contexto da inovação aberta, Meer (2007) diz que o modelo de 

negócio conecta o domínio técnico com o domínio social.  

A conexão do domínio técnico com o social e, também a utilização de um 

instrumento cognitivo, referem-se à plasticidade do objeto no qual se expressa a 

lógica de um negócio, tal qual um desenho, um esboço ou até rascunho da dinâmica 

dos elementos organizacionais (fornecedores, colaboradores, por exemplo). Daí o 

aspecto social referido por Meer (2007) refere-se ao entendimento da complexidade 

de um negócio com a simples visualização de tal objeto. 
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Para Betz (2002), bem como para Rappa (2004), o Modelo de Negócio é a descrição 

de como uma empresa irá fazer negócios, se relacionar com o mercado e gerar 

lucro. Por sua vez, Hedman, Kalling (2003) e Chesbrough (2012) o descrevem como 

um planejamento onde se concentram esforços para conversão dos recursos 

internos da organização, na adequação da oferta de serviços e produtos ao 

mercado. E em Osterwalder; Pigneur; Tucci (2005) e também em Joia; Ferreira, 

(2005), o Modelo de Negócios seria interpretado tanto como um instrumento de 

descrição do relacionamento da empresa com seu ambiente competitivo (externo) 

quanto de seu ambiente interno (seus recursos), muito se assemelhando aos 

conceitos de estratégia.  

Complementarmente, Takahashi (2007) leciona que um modelo de negócios deve 

ser capaz de agregar valor ao seu usuário final, bem como às subsequentes etapas 

na cadeia de valores, e ainda, que os atores envolvidos sejam justamente 

ressarcidos por sua participação. 

Nenonen e Storbacka (2010) avaliaram cinco diferentes definições da literatura e 

observaram similaridades entre elas, cabendo destacar: 

1. Criação de Valor;  

2. Captação de Valor;  

3. Rede de Valor;  

4. Recursos e Capacidades; 

5. Decisões Estratégicas.  

Para os autores, a Criação de Valor deve ser apresentada no modelo de negócios 

de maneira a explicar como a organização irá criar valor para seus clientes. A 

Captação de Valor, continuam, é a lógica de rendimento que estas estabelecem 

para que afiram lucro, receita ou valor. Como as organizações entregam e captam 

valor no e para o mercado, se estabelece assim, uma Rede de Valor, meio pelo qual 

é estruturada a Cadeia de Valor, contemplando sua rede de parceiros, ligações com 

os investimentos, ligações com intervenientes externos ou ligações transacionais 

com os parceiros de troca. 
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Já os Recursos e Capacidades, ainda segundo Nenonen e Storbacka (2010), 

referem-se às competências, fontes, rendimentos, processos e atividades da 

organização. Por fim, as Decisões Estratégicas são os direcionamentos de mercado 

e cliente-alvo, posicionamento na rede de valor, estratégia competitiva e regras de 

negócio, fornecendo a explicação de como a empresa obtém lucro ou capta valor a 

partir de suas operações, assemelhando esta definição à de Chesbrough (2010).  

Osterwalder et al. (2005), por sua vez, realizaram estudo semelhante aos de 

Nenonen e Storbacka (2010) onde identificaram na literatura por eles pesquisada, 

semelhanças na concepção de modelo de negócios. Segundo os autores, a ideia 

principal do trabalho de 2005 fora a criação de uma referência compartilhada para 

práticos e estudiosos do assunto, contribuindo assim, para a comunidade:  

The main idea of identifying the domains, concepts and relationships addressed in the 
business model field is to create a common language. That is, creating a reference model 
shared among a specific community of practice or creating a more formal ontology of the 
business model domain. In this context an ontology can be understood as an explicit 
specification of a conceptualization [Gruber 1993] and would define the terms, concepts, and 
relationships of business models (Osterwalder et. al; 2005). 

 

Este intento demonstra ter dado resultados positivos, e a publicação de 2005 deu 

base para uma publicação futura de Osterwalder e Pigneur, em 2011, intitulada 

Business Model Generation (Geração de Modelos de Negócio), a qual forneceu de 

fato ao público (acadêmico e geral) um modelo de geração de modelos de negócio, 

denominado também por eles, de Canvas ou telas, em português. Empreendedores 

agora teriam uma espécie de plataforma para discutir projetos, estruturas 

organizacionais, rever portfólios e mais profusamente, desenvolver novos negócios.  

No Canvas fica clara a existência de nove componentes, como blocos: 1. Segmento 

de clientes (Customer Segments); 2. Proposta de valor (Value propositions); 3. 

Canais (Channels); 4. Relacionamento com clientes (Customer Relationships); 5. 

Fontes de receita (Revenue streams); 6. Principais recursos (Key resources); 7. 

Atividades-chave (key Activities); 8. Parceiros chaves (key partners); e 9. Estrutura 

de custo (Cost estructure); conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1 – Canvas – Business Model Generation 
Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011). 
 
 
2.5.1 Segmento de clientes (Customer Segments) 

O foco dos modelos de negócio são os clientes, que se diferenciam conforme suas 

necessidades, sensibilidade a determinados canais de distribuição e respectiva 

valoração e percepção de bens e serviços, e neste sentido, por se agruparem sob 

estas especificidades, são denominados os Segmentos de Clientes (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 

2.5.2 Propostas de Valor (Value Propositions) 

A Proposta de Valor é o que as organizações oferecem aos Segmentos de Clientes 

para que estabeleçam uma relação comercial, de tal sorte, que cada nicho seja 

atraído e receba o produto ou serviço de acordo com suas especificidades. Um 

mesmo produto oferecido para segmentos de clientes distintos podem ter proposta 

de valores diferentes, como por exemplo, companhias telefônicas quando oferecem 

seus serviços para pessoas físicas e jurídicas em campanhas distintas, e ainda, 
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tanto para empresas quanto para consumidores finais, distinguem cada um destes 

segmentos em nichos, de tal sorte, que para os últimos, haja uma proposta para o 

público jovem, com maiores restrições financeira, cultura e valores diferentes de um 

público mais adulto ou que são responsáveis por suas famílias, por exemplo; ao 

passo em que elaboram também campanhas publicitárias para empresas de 

tamanho e segmentos distintos (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Cada segmento de cliente e nicho necessita de um atributo específico para atender 

aos seus anseios e necessidades especializados, assim fundamentando a inserção 

deste bloco na concepção de um modelo de negócios. Estes valores podem se 

apresentar como acessibilidade, conveniência ou usabilidade, preço, design, status, 

grau de inovação ou novidade, redução de custo, personalização, enfim, qualquer 

que seja o atributo que garanta a satisfação de um consumidor para dado produto 

ou serviço (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

2.5.3 Canais (Channels) 

Identificados os valores que cada segmento de cliente espera receber, deve-se 

pensar sobre como tais valores serão comunicados, distribuídos e vendidos. O 

processo de consumo é estabelecido em fases e para cada fase, existe o esforço da 

organização aderir às peculiaridades do cliente. A fase do conhecimento do produto 

ofertado é onde as organizações procuram orientar ou educar os seus possíveis 

consumidores sobre a finalidade de tais produtos, sobre a diferenciação e como tal 

produto poderá contribuir para a satisfação de uma necessidade. Conhecido o 

produto em oferta, agora o consumidor deve avaliar (segunda etapa) dentre as 

diversas opções do mercado, que a oferta de valor de uma determinada empresa é 

melhor do que o de outra. Na terceira fase, a da aquisição, a organização deve se 

preocupar em posicionar-se de maneira a compreender como o cliente deseja 

adquirir seus produtos, passando para as próximas fases, a entrega e o pós-venda, 

onde aquela se deve adequar a todos os componentes da distribuição (embalagem, 

entrega, relacionamento e qualidade) e este, ocupando-se com qual apoio a 

organização disponibilizará a seus clientes já conquistados (Osterwalder & Pigneur, 

2011). 
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2.5.4 Relacionamento com clientes (Customer Relationships) 

Neste componente, as organizações devem ocupar-se de compreender como 

estabelecerão o relacionamento com seus clientes, já segmentados e captados, de 

maneira a permitir que possam permanecer como tal por mais tempo, reduzindo o 

custo de aquisição de novos clientes e ampliando o retorno do investimento de 

aquisição destes. Formas muito popular de Relacionamento são, a título de exemplo, 

o self-service, a assistência pessoal, comunidades e cocriação. No primeiro caso, o 

cliente realiza o próprio atendimento, traduzindo sua expectativa de velocidade, 

pontualidade e disponibilidade em ser atendido e consumir o serviço; no segundo, os 

clientes buscam novas informações sobre os serviços adquiridos ou mesmo 

instruções e assistência técnica para um melhor aproveitamento destes. Por fim, as 

comunidades e a cocriação, trazem o fator de contexto e interação em tempo real 

entre a marca, produto ou serviço e a satisfação e percepção dos clientes destes, e 

assim, reduzir o custo de aprendizado e adequação para ampliar tal satisfação e 

aumento do tempo médio de relacionamento com cada segmento. Outro benefício 

destes últimos é que o modelo de negócios pode se beneficiar, também com estas 

eficiências, em seu processo de inovação e Pesquisa e Desenvolvimento, que será 

abordado mais adiante (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

2.5.5 Fontes de Receita (Revenue Streams) 

Sendo um conceito mais amplo, a fonte de receita segundo os autores, extrapola o 

sentido de apenas identificar a origem ou princípio de geração de receita com a 

venda dos produtos. O conceito é tratado como a percepção de qual o preço os 

consumidores estariam dispostos a pagar por cada produto, como gostariam de 

pagar; quais aspectos de cada produto são mais ou menos valiosos para cada 

segmento de clientes e também, qual a margem de contribuição de cada segmento 

de cliente para cada produto ofertado em relação ao total de receita gerada pela 

organização. Desta forma, as organizações estabeleceriam as métricas para orientar 

seus esforços em ampliar uma linha de produto, melhorar um canal de comunicação 

expandir ou contrair seus segmentos de clientes, por exemplo (Osterwalder & 

Pigneur, 2011). 
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Dada a revisão do conceito de modelos de negócio, levanta-se a questão de que a 

concepção deste muito se assemelharia ao do constructo estratégia. O clareamento 

desta questão é relevante para o próximo tópico, uma vez que este trabalho leva em 

consideração os conceitos de inovação aberta de Chesbrough (2003), e, portanto, 

considera sua definição de que esta seria composta principalmente pelos elementos: 

modelo de negócios; estratégia; estrutura e cultura, mesmo que os elementos cultura 

e estrutura não sejam diretamente relacionados à análise do modelo de negócios 

objeto deste estudo.  

2.5.6 Recursos-chave (Key resources)  

Cada componente do modelo de negócios exige um determinado recurso para 

operacionalizar o negócio da empresa. A gama de recursos por sua vez é relativa ao 

modelo de negócios preterido pela organização, pois para cada negócio há uma 

necessidade específica de espaços físicos, recursos intelectuais, humanos e 

financeiros (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

2.5.7 Atividades-chave (key Activities) 

Para que as necessidades dos clientes possam ser supridas, a organização deve 

encerrar uma tarefa, deve materializar seus esforços na busca desta saciedade. 

Assim, para cada modelo de negócios existe uma atividade-chave relacionada. Uma 

organização que fabrica pães para restaurantes possui a atividade-chave de 

produção, ou seja, modelos de negócio baseados em manufatura possuem como 

atividade-chave a produção, assim como organizações tais quais oficinas, hospitais, 

para ilustrar o caso, é aquelas cujas atividades são a resolução de problemas. Por 

último, têm-se aquelas que exercem tais atividades por meio de uma rede ou 

plataforma, como operadoras de cartões de crédito ou corretoras imobiliárias, onde 

geram valor por meio do oferecimento de uma estrutura que permita a troca de 

valores, por sua vez, entre outras organizações e clientes intermediários ou finais 

(Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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2.5.8 Parceiros-chave (key partners) 

As atividades descritas no modelo de negócios exigem recursos diversos e em 

função das limitações inerentes a quaisquer organizações (por força da Teoria da 

Escassez), estas buscam o aumento de eficiência por meio de parcerias, sejam 

estas alianças entre fornecedores e clientes ou mesmo com concorrentes, que 

possam partilhar a criação de uma tecnologia para em outro mercado ou segmento, 

concorrerem com o produto desenvolvido em conjunto, como no caso das empresas 

que desenvolvem mídias digitais. Muito comuns são os casos de terceirização, por 

exemplo, de atividades que não sejam fim das da organização principal, como no 

caso de terceirização de equipes de limpeza e manutenção predial, equipe de 

marketing e de venda.  

2.5.9 Estrutura de Custo (Cost Estructure) 

Até o presente momento, o modelo apresenta os componentes necessários para a 

consecução do objetivo de geração de valor para os clientes. Cada atividade-chave, 

recurso-chave e demais componentes apresentam um custo. Assim, para um 

equilíbrio econômico e maior desempenho do retorno sobre o investimento, as 

organizações devem compreender sua estrutura de custo e relativa dinâmica entre 

cada componente para ponderar se estes devem ser repensados e como poderiam 

aumentar sua eficiência (Osterwalder & Pigneur, 2011).  

2.6 Modelo de Negócio e Estratégia 

Em um estudo bibliográfico acerca do assunto, Joia e Ferreira (2005) enumeraram 

as principais semelhanças entre um constructo e outros para buscar compreender a 

definição de Modelo de Negócio aonde chegaram à conclusão de que estes 

constructos possuem mais semelhanças do que diferenças, distinguindo-se, porém, 

na maior ou menor intensidade em que estas semelhanças se apresentam e 

também, em quais escolas da estratégia incidem tais semelhanças, como mostrado 

na Figura 2:  
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DEFINIÇÃO DE MODELOS DE 
NEGÓCIOS 

ABORDAGENS DE ESTRATÉGIAS 

Autores Posicionamento 
Visão baseada em 

recursos 

Lumpkin e Dess X X 

Rappa X  

Hedman e Kalling X X 

Chabbarbagh, Fendt e Willis X  

Betz X X 

Chebrough e Rosembloom  X 

Amit e Zott X X 
Figura 2 - Consolidação da análise "modelo de negócio versus estratégia" 
Fonte: Adaptado de Joia e Ferreira (2005).  
 

Na figura 2, a análise de ambos os termos faz com que incidam em escolas da 

estratégia por definições das premissas que as constituem. Entretanto, cabe aqui, 

realizar uma definição isolada de estratégia, que seria, nas palavras de Mintzberg, 

Lampel e Ahlstrand (2000): 

Acontece que estratégia é uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de uma 
forma, mas frequentemente, usamos de outra. Estratégia é “um padrão, isto é, consistência 
em comportamento ao longo do tempo.” E exemplificam: Uma empresa que comercializa 
perpetuamente os produtos, mas dispendiosos da sua indústria segue a chamada estratégia 
de extremidade superior, assim como uma pessoa que sempre aceita a função mais 
desafiadora pode ser descrita como seguindo uma estratégia de alto risco (Lampel e 
Ahlstrand, 2000, p.17). 

 

Os autores com isto muito colaboraram para um olhar complementar ao trabalho de 

Joia e Ferreira (2005), uma vez que, independentemente do grau de semelhança 
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entre um constructo e outro, ambos são estabelecidos pelo desenvolvimento de um 

padrão. 

Ainda em Mintzberg, Lampel e Ahlstrand (2000), as abordagens levantadas por Joia 

e Ferrira (2005) incidem respectivamente em duas escolas do Planejamento 

Estratégico, a do Posicionamento e a da Cultura.  

Escolas do pensamento são formas de organizar por afinidade e semelhança os 

conceitos principais de um dado assunto, neste contexto, a estratégia. A Escola do 

Posicionamento refere-se ao entendimento de que a formação da estratégia é um 

processo controlado e consciente (analítico), onde a estrutura da indústria que 

contextualiza a organização dita a formação e desenho estrutural dos recursos 

organizacionais. Em outras palavras, o mercado ditaria para os teóricos desta 

escola, destacando-se Michael Porter (1986), que a estratégia precederia a estrutura 

organizacional, sendo concebida antes mesmo de se apontar quais seriam os 

recursos disponibilizados pela organização (Mintzberg; Lampel; Ahlstrand; 2000).  

Já a escola Cultural, que acomoda a Teoria da Visão Baseada em Recursos (VBR), 

considera a formação estratégica como um processo coletivo, sob o ponto de vista 

que a estratégia é deliberada, pois, sua elaboração é fruto da compreensão e 

interação de seus membros com a sociedade e ambiente no qual a organização está 

inserida. Assim, a VBR adere a esta escola por característica de interpretar as 

necessidades do mercado e desenvolver seu planejamento estratégico a partir de 

seus recursos (recursos de capital físico, de capital humano e capital organizacional) 

(Mintzberg; Lampel; Ahlstrand, 2000). Ainda para os autores, as duas escolas são de 

natureza distinta, sendo a Escola do Posicionamento prescritiva, onde o foco é a 

conceituação da estratégia enquanto um fenômeno que busca conceber as 

organizações a partir de uma compreensão do ambiente externo, mais propriamente, 

da indústria.  

A segunda escola preocupa-se em explicar como a estratégia é concebida e atribui a 

concepção a um processo cognitivo não apenas de um indivíduo, mas por um 

conjunto de ideias e ideais coletivos e colaborativos, sendo a organização e a 
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estratégia, portanto, um fenômeno cultural, deliberado e calcado nos limites da 

cultura da organização.  

A base desta contradição é explicada por Joia e Ferreira (2005) pela falta de 

entendimento uníssono de ambos os construtos. Entretanto, fica claro com a 

explicação destes autores, que o Modelo de Negócios é uma ferramenta ou método 

de se utilizar as várias abordagens do planejamento estratégico existentes de uma 

só vez, potencializando os pontos fortes e minimizando os pontos fracos de cada 

uma delas, de forma dinâmica. 

Corroborando, estudos indicam que os Modelos de Negócio referem-se mais a 

concepção de um negócio determinado como um sistema, ou seja, ocupar-se-iam 

apenas em descrever seu funcionamento em oposição à estratégia que pressupõe a 

implantação e execução do negócio em si. Sendo abordado como um sistema, e, 

portanto, estabelecidos padrões de comportamento e seus componentes de entrada, 

processamento e saída, foi desenvolvido um modelo para a concepção de Modelos 

de Negócio baseado em quatro pilares: produto, relacionamento com cliente, gestão 

de infraestrutura e aspectos financeiros (Osterwalder et al, 2014).  

Apesar do estudo de Joia e Ferreira (2005) não ser conclusivo, tende a apontar mais 

semelhanças que distinções entre ambos os constructos, tendendo assim, a afirmar 

que seriam derivativos ou mesmo, sinônimos.  

2.7 Principais contribuições do Referencial Teórico para a Pesquisa 

O referencial teórico neste trabalho apontou os principais constructos do tema, 

visando uma analise comparativa com aqueles utilizados pela organização objeto 

deste estudo. Ou seja: pode-se descrever e relacionar os elementos do Canvas de 

Osterwalder e Pigneur (2011); descrever e confrontar as premissas e constructos 

apontados por Chesbrough (2012); e, por fim, as informações servirão de base para 

a reflexão sobre a existência do processo de inovação aberta na organização e 

ainda, se o seu modelo de negócios é compatível e semelhante com as descritas no 

referencial.  
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Além disso, o referencial teórico permitirá confrontar se o que se pratica no mercado 

e o que a academia busca sistematizar ou preconiza como melhores práticas é útil e 

construtivo, uma vez que, quando conduzido cientificamente, conduz o crescimento 

do arcabouço intelectual em administração, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento de organizações e pessoas. Outro fator importante do confronto 

será a busca do entendimento e validação de processos e conceitos, usualmente 

estrangeiros, para uma realidade local.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo discorre sobre o modus operandi do planejamento e execução da 

pesquisa, sua caracterização, sobre a unidade de análise e observação, bem como 

a coleta de dados, e a estratégia de análise destes.  

3.1 Tipo de Pesquisa 

Tanto em Minayo (1993) quanto em Gil (1999), pesquisa é um processo formal e 

sistemático cujo objetivo é descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

de métodos científicos. Buscando compreender a realidade, a pesquisa é uma 

indagação constante e sucessiva, combinando sempre teoria e dados. 

Por seu turno, o propulsor para uma pesquisa é o problema, pois sem ele não há 

razão de se realizá-la e, segundo Diehl (2004), a escolha do método se dará pela 

natureza e profundidade deste. Para Marconi e Lakatos (2002), a fim de ter certeza 

sobre qual o método a ser trabalhado e sobre seu correto delineamento, um dos 

primeiros passos de uma pesquisa é a busca do pesquisador por estudos já 

realizados por teóricos e pesquisadores anteriores sobre o mesmo tema, permitindo-

se assim, uma visão abrangente de pesquisas documentais, bibliográficas e estudos 

de caso realizada sobre o tema abordado. 

Alinhados, o objeto deste trabalho com sua estrutura teórica, e dada a seara da 

pesquisa, caracterizou-se como descritiva e exploratória nos moldes de um estudo 

de caso com uma abordagem qualitativa. 

Descritiva, por descrever um fenômeno, o da inovação aberta (incremental ou de 

ruptura) do produto PDT, da maneira com que este ocorre de fato na organização, e 

não como os seus dirigentes o entendem ou descrevem. Exploratória, por promover 

o conhecimento de um objeto com poucas informações a seu respeito, no caso, o 

modelo de inovação e de negócios da empresa Alfa 1. 
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Para Vergara (1998), a pesquisa descritiva demonstra características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Não teria compromisso, desta 

forma, com a explicação dos fenômenos que descreve, embora sirva de base para 

esta explicação. Cooper e Schindler (2003) acrescentam que, nesse tipo de 

pesquisa, o pesquisador tenta descrever um assunto, usualmente criando o perfil de 

um grupo de problemas, organizações, pessoas ou eventos. 

Tesch (1990) leciona que pesquisa exploratória é aquela em que há pouco ou 

nenhum conhecimento sobre determinado assunto, levando o pesquisador a sondar 

o tema antes de iniciar a pesquisa propriamente dita, manifestando-se na maioria 

das vezes, como o estudo de caso. Esse tipo de pesquisa apoia-se em fontes que 

darão base para as experiências práticas como a pesquisa bibliográfica, documental 

e entrevistas com pessoas que têm ou tiveram experiência com o problema 

pesquisado (Tesch, 1990; Gil, 1999).  

Para Cooper e Schindler (2003), a exploração é particularmente útil quando os 

pesquisadores não têm uma ideia clara dos problemas que irão enfrentar durante o 

estudo. Por meio da exploração, os pesquisadores desenvolvem e melhoram o 

planejamento final da pesquisa. Em áreas pouco exploradas e sistematizadas, a 

pesquisa exploratória, conforme Vergara (1998), pode contribuir para a formação de 

uma massa de conhecimentos e enriquecer o arcabouço teórico de tais áreas. 

Diferenciam-se a pesquisa descritiva e exploratória, portanto, pelo nível de 

conhecimento sobre o tema ou objeto da pesquisa, podendo a primeira ser subsídio 

para a segunda (GIL, 1999).  

O estudo de caso caracteriza-se para Marconi e Lakatos (2002) em um método de 

pesquisa sobre determinado indivíduo ou grupo que seja representativo do seu 

universo, para que assim, sejam analisados aspectos de sua existência. Gil (1999), 

afirma ainda que este método consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outras metodologias. 
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Pelas razões acima descritas e por seus objetivos, esta pesquisa foi realizada por 

meio de um estudo de caso, explorando e descrevendo um fenômeno específico e 

suas decorrências.  

Recorreu-se ao método qualitativo, à medida que não se empregou um instrumental 

estatístico como base de análise do problema, não pretendendo medir ou numerar 

categorias (Richardson, 1989) e também por apresentar instrumentos e recursos das 

pesquisas exploratória e descritiva.  

A pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados 

qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em 

números, ou então os números e as conclusões neles baseadas representam um 

papel menor na análise. Essa se caracteriza predominantemente pelo objetivo de 

descrever as características de uma população, fenômeno ou experiência. Dentro de 

tal conceito amplo, os dados qualitativos incluem também informações não 

expressas em palavras, tais como gráficos e desenhos (Tesch, 1990).  

3.2 Unidade de Análise e Observação 

A Figura 3 apresenta a unidade de análise e unidade de observação da pesquisa. 

 
UNIDADE DE ANÁLISE 

 
 

ALFA 1 
 
 
 
 
 

UNIDADE DE OBSERVAÇÃO  
 
 

Alterações no Modelo de Negócios para Escalabilidade do PDT 
 

Figura 3- Unidade de análise e unidade de observação da pesquisa 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A unidade de análise da pesquisa compreende a empresa Alfa 1 Monitoramento 

Ltda. A unidade de observação é o processo de inovação aberta na empresa, que foi 

analisado através dos colaboradores de diferentes departamentos e que direta ou 

indiretamente estão ligados ao software PDT, seja em sua comercialização, suporte 

ao cliente, cobrança ou desenvolvimento (Quadro 1), além dos dois diretores da 

empresa. 

CO1 

Cargo - Supervisor de Manutenção 

Escolaridade - Superior Completo 

Curso de formação - Administração 

Tempo de empresa – 4 anos 

CO2 

Cargo - Gerente Financeiro 

Escolaridade - Superior Completo 

Curso de formação - Administração 

Tempo de empresa – 10 anos 

CO3 

Cargo - Gerente Administrativo 

Escolaridade - Superior Incompleto 

Curso de formação – Administração (5º  Período) 

Tempo de empresa – 3 anos 

CO4 

Cargo - Vendedor 

Escolaridade - Superior Completo 

Curso de formação – Administração 

Tempo de empresa  - 4 anos 

CO5 

Cargo - Analista de P&D 

Escolaridade - Superior Completo 

Curso de formação - Engenharia Elétrica 

Tempo de empresa – 1 ano e cinco meses 

CO6 

Cargo - Gerente de T.I. 

Escolaridade - Superior Completo 

Curso de formação - Tecnologia da Informação 

Tempo de empresa – 8 anos 
Quadro 1 - Colaboradores do grupo focal 
Fonte: Elaborada pelo autor. 



46 

 
 
A empresa possui outros dez colaboradores, que foram excluídos das entrevistas 

por não lidarem diretamente ou indiretamente com o produto PDT, como a central de 

atendimento dos serviços de seguro (oito pessoas), uma auxiliar de serviços gerais e  

3.3 Coleta de Dados 

A coleta de dados desta pesquisa se deu em três momentos. 

O primeiro, com dados secundários coletados nas principais contribuições do 

Referencial Teórico (pesquisa bibliográfica) foram apontados os principais 

constructos do tema, permitindo a análise comparativa com aqueles utilizados pela 

organização objeto deste estudo. Essa etapa realizou-se através de livros de 

administração de empresas com enfoque em empreendedorismo, gestão da 

inovação, planejamento estratégico e modelos de gestão e artigos disponíveis na 

rede eletrônica internet sobre inovação nas organizações utilizando as palavras-

chave empreendedorismo, inovação, inovação aberta, modelo de negócios, bem 

como o manual OCDE e outros sites apropriados para aprofundar a pesquisa.  

O segundo momento relacionou-se à pesquisa de campo para identificar o processo 

não estruturado de inovação da Alfa 1. Os dados foram coletados utilizando-se o 

grupo focal. Conforme Barbour e Kitzinger (1999), os participantes de um grupo focal 

devem ser selecionados por conviverem com o assunto a ser discutido e terem um 

profundo conhecimento dos fatores que afetam os dados mais pertinentes da 

pesquisa. 

O grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e 

na interação dos entrevistados e o entrevistador visto como um pesquisador, um 

coordenador ou um moderador do grupo com o objetivo de reunir informações 

detalhadas sobre um tópico específico a partir de um grupo de participantes 

selecionados (Morgan, 1997; Kitzinger, 2000).  

No caso deste estudo, o pesquisador, de acordo com os objetivos da investigação, 

pode criar um ambiente favorável à discussão com vista a propiciar aos participantes 

manifestar suas percepções e pontos de vista de forma racional, conforme visto em 
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Gaskell (2002, p. 79) que “as diferenças de status entre os participantes não são 

levadas em consideração”.  

O terceiro momento se desenvolveu por meio de uma entrevista semiestruturada 

com os diretores da Alfa 1 realizada pelo mesmo pesquisador em iguais condições 

de isenção e interferência, no dia seis de julho do presente ano, com a duração de 

uma hora. 

O instrumento de coleta de dados para o grupo focal foi elaborado, pelo autor, a 

partir dos oito blocos do modelo Canvas adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011). 

Tais blocos permitiram a flexibilidade na condução do grupo focal, com registros 

relevantes, inserindo-se os tópicos mais específicos e polêmicos, bem como 

questões suscitadas por respostas anteriores, conforme a forma certa orientada 

pelos autores Gomes & Barbosa (1999) (APÊNDICE A).  

As quatro questões formuladas, para a entrevista em profundidade com os diretores 

da Alfa 1, seguiram uma ordem para que os entrevistados dessem as suas opiniões 

sobre o planejamento da escalabilidade do sistema PDT e as respectivas 

adequações do atual modelo de negócios para comportar o aumento da demanda, 

foi realizada uma entrevista em profundidade com os dois diretores da empresa 

(APÊNDICE B). 

3.4 Estratégia de Análise dos Resultados  

Para Fernandes (1991), a análise qualitativa por meio de uma entrevista 

semiestruturada se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala 

dos sujeitos interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela teoria 

do pesquisador. Desta forma, a redação, será uma sistematização baseada na 

qualidade, não objetivando a pretensão de atingir o limiar da representatividade. As 

entrevistas semiestruturadas, em que o discurso dos sujeitos gravado e transcrito na 

íntegra, produz demasiado volume de dados e com isso, para iniciar seu trabalho e 

viabilizar a análise dos dados, o pesquisador balizar-se-á, ainda conforme 

Fernandes (1991), em três diretrizes:  
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x As questões advindas do seu problema de pesquisa (o que ele indaga, o que 

quer saber);  

x As formulações da abordagem conceitual que adota (gerando pólos 

específicos de interesse e interpretações possíveis para os dados) e 

x A própria realidade sob estudo (que exige um "espaço " para mostrar suas 

evidências e consistências).  

O Quadro 2 apresenta o resumo da estratégia a ser utilizada na análise dos dados e 

correlaciona os objetivos específicos propostos nessa pesquisa com os autores que 

dão sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa a ser realizada 

e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

Objetivos Autores 
 

Tipo de 
Pesquisa 

Fonte/ 
Instrumento de coleta 

de dados 
Específico I: Identificar o 
processo Inovação 
utilizado pela Alfa 1 para 
inovar seu produto, 
conforme seu modelo de 
negócio  
 

Chesbrough (2012), 
Oesterwalder e 
Pigneur (2011), 
Nenonen e Storbacka 
(2010), Terra (2012) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Referencial Teórico 
 

Específico II: Identificar o 
Planejamento da 
Escalabilidade do PDT e 
Respectiva Adequações 
ao Modelo de Negócios da 
Alfa 1 

 
Chesbrough (2012), 
Oesterwalder e 
Pigneur (2011), 
Nenonen e Storbacka 
(2010), Terra (2012) 

Pesquisa de 
campo 

Grupo Focal 

Apêndice A 

Específico III: Sugerir 
adequações ao processo 
observado 

 
Oesterwalder e 
Pigneur (2011); 
 

Pesquisa de 
campo 

Entrevista 
Semiestruturada 

Apêndice B 

Quadro 2 – Resumo da Estratégia de Análise de Dados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
Importante ressaltar a análise de conteúdo que pode ser considerada como um 

conjunto de técnicas que constitui na análise de informações sobre o 

comportamento humano, ou seja, conforme Marconi e Lakatos (2006, p. 115), “uma 

técnica que visa os produtos da ação humana, estando voltada para o estudo das 

ideias e não das palavras em si”, favorecendo um desenvolvimento com aplicações 

bem variadas, tendo duas funções: verificação de hipóteses e/ou questões e 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos (Minayo, 1993). 
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Este tipo de análise, para Bardin (2006), é definido como um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações em que se utiliza de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo da mensagem. Tem como aspecto individual e 

atual a linguagem, levando em consideração as significações bem como a forma e a 

distribuição desses conteúdos e formas. Entende-se que o pesquisador participa, 

interpreta e compreende no que se refere à pesquisa qualitativa, já a entrevista 

servirá como norteadora das tendências gerais ampliando e compreendendo os 

novos conhecimentos. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a organização pesquisada, os resultados do grupo focal com 

os colaboradores da Alfa 1 que identificaram o processo não estruturado de 

inovação da empresa conforme seu modelo de negócio; e os resultados da 

entrevista semiestruturada com seus diretores que identificaram o Planejamento da 

Escalabilidade do PDT e respectivas Adequações ao Modelo de Negócios. 

4.1 A Organização Pesquisada 

A Alfa 1 Monitoramento Ltda., segundo informações disponíveis em seu sítio 

eletrônico e balanço patrimonial disponibilizado pelo departamento financeiro (ALFA 

1, 2016) é uma empresa de pequeno porte, composta por 30 empregados e 

faturamento anual médio de R$2.500.000,00. Situa-se em Belo Horizonte, Minas 

Gerais e foi fundada em 2006. É especializada na prestação de serviços e no 

desenvolvimento de sistemas de inteligência voltados às áreas de logística e 

monitoramento veicular, dedicando-se também à gestão de frotas, de riscos e de 

planos estratégicos customizados de operações de transporte e rastreamento 

veicular. A empresa investe continuamente em aprimoramento, o que ampliou sua 

rede de atendimento para os principais estados e cidades do Brasil. 

Sua diversificada linha de serviços e produtos é altamente qualificada, adequada às 

exigências legais dos órgãos reguladores, o Centro de Experimentação e Segurança 

Viária (CESVI) e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), e atualizada 

de acordo com as demandas do setor, podendo ainda atender a solicitações 

personalizadas e específicas de cada cliente. Para atingir esse nível de qualidade, a 

Alfa 1 mantém uma equipe de profissionais capacitados, dentre operadores e 

desenvolvedores de sistemas, que buscam uma atuação diária cada vez mais 

eficiente e segura. 

Ciente de que o segmento requer atenção ininterrupta, a empresa dispõe de uma 

Central de Monitoramento para o atendimento individualizado durante toda a 

semana, 24 horas por dia, com o rastreamento e o monitoramento via satélite, 
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possibilitando o total acesso do cliente à movimentação do veículo, em tempo real, 

via web, por meio de minuciosos relatórios gerenciais e logísticos.  

Por rastreamento, entende-se a utilização de ferramentas de comunicação via 

satélite que mostram em tempo real a localização de um objeto. A transmissão dos 

dados pode ser feita por meio da rede de telefonia móvel, via satélite ou pelas duas 

formas. São rastreados veículos, máquinas e implementos, usualmente utilizados 

por empresas em suas operações logísticas, como no caso de um de seus clientes, 

a JSL S.A., que transporta, dentre diversas outras coisas, minério para seus clientes 

do segmento de mineração.  

Já o monitoramento, é o acompanhamento do posicionamento, da eficiência e 

restrições destes ativos, e no caso da empresa em questão, este acompanhamento 

é oferecido tanto por sua central de monitoramento 24 horas, para casos de roubo 

ou acidentes, ou mesmo por seus clientes, que à partir do software oferecido como 

plataforma de relatórios e análises, também pode ver na tela de seu computador, 

todos os parâmetros de seu veículo, tais quais controle em tempo real, logística no 

ponto de venda (PDV), gestão de frotas, integração com o Enterprise Resource 

Planning- Transportation Management System (ERP-TMS), tempo e direção do 

motorista, otimização da viagem, gerenciamento de documentos, distribuição de 

cargas e planejamento de manutenção, gerenciamento logístico por meio de mapas 

digitalizados e emissão de relatórios, possibilitando a auditoria de todo o ciclo 

operacional. Além disso, bloqueio instantâneo da parte elétrica e do combustível, 

comprovação via relatório da carga horária trabalhada, em caso de demanda 

trabalhista, entre outras questões. 

Para que toda esta atividade se torne possível, a Alfa 1 instala um hardware nos 

veículos de seus clientes e este possui um dispositivo de comunicação via rede de 

telefonia celular, que por sua vez, comunica-se tanto com os satélites, que informam 

a posição do objeto rastreado quanto o servidor da empresa, respaldando-se assim, 

o sistema PDT, que recebe, processa, apura e analisa os dados transmitidos dos 

veículos para seu servidor. Os dados dos veículos que são transmitidos ao sistema 
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são apurados por meio de uma tecnologia, presente no hardware, denominada 

leitora de porta CAN.  

Esta porta é presente nos automóveis e máquinas desde o início dos anos de 1980 

e fora estabelecida como padrão pelas fabricantes destes para que haja um 

nivelamento na qualidade das informações do computador de bordo e tecnologia 

embarcada nestes veículos. Assim, o hardware da Alfa 1 comunica-se com esta 

porta e transmite todos os dados processados pelo computador de bordo dos 

veículos de seus clientes, transmitindo dados importantes para a gestão logística. 

São inúmeros os dados que podem ser extraídos deste dispositivo, porém, é válido 

destacar os mais comuns: consumo de combustível, autonomia do automóvel, 

velocidade de painel, leitura de rotações por minuto (RPM), freada brusca, 

temperatura do motor, temperatura de câmaras refrigeradas, inclinação e status do 

motor de ligado ou desligado. 

O maior valor transmitido aos seus clientes é o da qualidade das informações 

apuradas pelo sistema PDT, onde para cada um destes clientes, uma informação é 

mais ou menos relevante, conforme a natureza de sua operação logística. Assim, 

para os clientes de distribuição urbana, as informações que o PDT apresenta de 

maior relevância, são a localização do veículo que irá distribuir a carga, a distância 

do receptor da carga e a análise de tempo médio de entrega. Assim, os clientes da 

Alfa 1 deste segmento, se interessam mais pela análise da qualidade de suas 

entregas do que pela quantidade de peso que transportam, caso das empresas de 

transporte dedicado ao setor das mineradoras. O que importa mais não é a 

velocidade da entrega, mas sim, o volume destas. 

Em outras palavras, o valor percebido por seus clientes varia de operação para 

operação, para cada um destes clientes, a empresa ocupa-se de ou melhorar ou 

desenvolver um novo produto dentro do escopo do PDT. 

Em sua declaração de missão, a empresa preconiza oferecer serviços de 

rastreamento e soluções logísticas inovadoras, por meio de tecnologia de ponta e 

resultados precisos. Tal declaração reforça a necessidade da companhia em manter-

se inovativa e para tanto, necessita de constantes conhecimentos sobre o tema. 
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Uma das empresas que vislumbrou a possibilidade de trazer para o mercado esta 

tecnologia aplicada ao segmento de operações logísticas foi a Alfa 1, que há mais 

de dez anos acumula experiência no desenvolvimento de softwares que fazem uso 

dos dados de telemetria, absorvidos por seu hardware, e traduzidos ao cliente final 

na forma de alertas, relatórios e análises, de maneira personalizada segundo a 

prioridade e urgência operacional de cada cliente, segmentados por categorias de 

serviços em transporte. 

A telemetria, diagnóstico em tempo real das funções de veículos, pode ser utilizada 

para prevenir problemas graves de forma antecipada no motor e de seus demais 

componentes, representando uma importante tecnologia, especialmente para 

empresas que possuem veículos aplicados como parte integral ou parcial de seu 

negócio ou ainda, que deles dependa direta ou indiretamente.  

No artigo Telemetria Automotiva via Internet Móvel, Teixeira, Oliveira e Helleno 

(2013, p.1) descrevem a utilização da tecnologia com maior riqueza de detalhes:  

Atualmente, este controle é feito por meio dos sistemas OBD (On board Diagnostics). Tais 
sistemas são utilizados na maioria dos automóveis leves e pesados que circulam atualmente 
nas estradas. Este tipo de controle data dos anos 70 e início dos anos 1980, quando os 
fabricantes começaram a utilizar meios eletrônicos para controle de funções do automóvel e 
diagnosticar problemas no motor em tempo real, motivados também, para atender aos 
padrões de emissão de poluentes da agência U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
(Teixeira, Oliveira, Helleno, 2013, p.1). 

 

Atualmente, o sistema OBD está na segunda geração, o On Board Diagnostics II 

(OBD2) e é o padrão mais recente da indústria automotiva, introduzido nos modelos 

de veículos a partir de 1996, fornecendo o controle do motor, as partes do chassi e 

dispositivos acessórios ou implementos, além da rede de controle de diagnóstico do 

veiculo. Segundo Teixeira, Oliveira e Helleno (2013), esse sistema,  

[...] é capaz de acessar a rede CAN do veiculo, e enviar alguns dados da rede para um 
servidor utilizando a infraestrutura da rede de telefonia celular GSM/GPRS. O objetivo 
principal desta interface é permitir ao usuário ou ao operador de manutenção acesso aos 
dados do veículo e o respectivo status de funcionamento, de maneira remota (Teixeira, 
Oliveira, Helleno, 2013, p.1). 
 
 

Notadamente, esta tecnologia somada com a disposição e ampliação da rede de 

telefonia móvel brasileiro trouxe um novo patamar de gestão de operações. A 
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utilização da infraestrutura de telefonia celular para telemetria teve grande impulso 

com a entrada em operação no Brasil do sistema Global System for Mobile 
Communications (GSM), mais especificamente do serviço associado ao General 
Packet Radio System (GPRS). Esse sistema apresenta vários benefícios quando 

comparado com as alternativas anteriores de transmissão de dados por celular.  

4.2  Identificação do processo de inovação da Alfa 1 para inovar o PDT 
conforme seu modelo de negócio 

Esta identificação foi percebida a partir do grupo focal realizado. De maneira geral, 

todos os colaboradores participaram do debate e se posicionaram sobre os vários 

temas discutidos. 

As questões buscaram delinear um panorama do modelo de negócio da Alfa 1 no 

que se refere ao processo de inovação de seu software PDT, considerando o 

modelo Canvas como um padrão para enquadrar tal levantamento, sendo tais 

questões comentadas abaixo. No início do debate, poucos se sentiram á vontade 

para responder às perguntas, mas à medida que o debate foi acontecendo todos 

participaram, conforme se segue. 

4.2.1 Segmentos de clientes (Customer Segments) 

Pergunta 5: O PDT atende necessidades específicas de algum nicho de clientes? 

Os colaboradores se divergem quanto a existência de um ou mais nichos ou 

segmentos de clientes. Para alguns, em especial um colaborador do comercial, não 

há distinção destes. A Alfa 1 atende empresas de transporte, que se diferenciam no 

máximo, pelo volume de veículos em sua frota. Outro entrevistado do mesmo 

departamento citou a mesma diferenciação, ou seja, o volume de veículos de cada 

empresa como um dos fatores de segmentação dos clientes. Para os colaboradores 

da área técnica, estes segmentos se subdividem conforme a natureza da carga do 

transportador (papel e celulose, carga animal, pesados, granel, por exemplo) e 

também por natureza de operações como o transporte urbano, ambulâncias, 

bombeiros e taxistas; cooperativas e sindicatos de transportes também são 
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diferenciados para o setor de T.I. e central de atendimento (C06 e C04, 

respectivamente).  

A constatação da segmentação de cliente é relevante para o propósito desta 

pesquisa, pois sem este, a criação de valor, as atividades-chave e relacionamento 

com o cliente não poderiam existir ou ao menos, teriam um valor diminuto na 

concepção de criação de valor e de modelo de negócios, conforme Chesbrough 

(2006), Rappa (2004), Hedman e Kalling (2003), Betz (2002) e por fim, mas não se 

resumindo a estes, Nenonen e Storbacka (2010).  

Esta profusão de pontos de vistas complementares é percebida nos dizeres do 

grupo focal: 

Não tem um nicho específico. Qualquer empresa que tiver um veículo ou duzentos veículos 
pode usufruir do PDT (C01). 
 
[...] pessoa física sempre vem de cooperativas. A Alfa 1 sempre busca grandes clientes. 
Grandes clientes são as transportadoras que tem um número alto de veículos para uma 
conta só, como as associações e cooperativas (C05). 
 
[...] tem cliente que só tem máquina, outros motos e retroescavadeiras, outro que quer 
monitorar uma caixa com algum equipamento dentro e ainda uma pessoa que quer rastrear 
uma mala (C04). 
Tem determinados nichos de mercado que têm uma necessidade maior de rastreador. Por 
exemplo: reboque. Eu busco empresas de reboque dentro de Belo Horizonte, dentro da 
região metropolitana e vou prospectar. Vou ligar para eles e saber se têm interesse e 
identificar se eles têm rastreador. Se eles conhecem o que pode ser feito, como isso pode 
ajudar (C02). 

 
 

Neste ponto há alguma falta de entendimento comum sobre a acepção do conceito 

de nicho ou segmentação de clientes por parte dos colaboradores da Alfa 1. A fala 

dos entrevistados em diversos momentos é contraditória e pouco objetiva. Em 

observação ao discurso, a Alfa 1 atende majoritariamente clientes pequenos, 

caminhoneiros autônomos em sua maioria por meio de vendas orientadas a 

associações e cooperativas de proteção veicular. Estas associações e cooperativas 

não são diretamente atendidas pela organização, mas sim, seus associados ou 

cooperados. Logo em seguida, viriam os clientes operadores logísticos, aquelas 

empresas que prestam serviço de terceirização e gestão de frota para outras 

empresas e que recorrem a Alfa 1 para melhorar e gerir o desempenho de sua 

prestação de serviços, por meio de relatórios de prestação de serviço (horas 
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trabalhadas, tempo de produtividade, áreas exploradas, pontos de parada, por 

exemplo). Estas últimas seriam as principais fontes de inovação; as empresas que 

precisam constantemente melhorar seu desempenho e recorrem aos seus parceiros 

como a Alfa 1. Por fim, existem casos menores de clientes que pertencem a 

segmentos de transporte específicos, como de carga animal (ou carga viva), 

transporte de madeira, de pessoas e distribuição urbana. Estas demandam 

melhorias e desenvolvimento do sistema, em menor escala pelo fato do sistema já 

contemplar suas necessidades mais comuns. Conhecimento este, acumulado dos 

anos de experiência dos diretores e equipe comercial, fator inclusive que contribuiu 

para a iniciativa de direcionar a diferenciação de produto para a adaptação ou 

customização do sistema para públicos-alvo diferentes entre si e pouco explorados 

pelo mercado, até então, como os operadores logísticos. 

4.2.2 Proposta de valor (Value propositions)  

Pergunta 4: A percepção de valor dos clientes atuais orientou a inovação da Alfa 1? 

Para os colaboradores entrevistados o principal valor percebido por seus clientes é a 

alta adaptabilidade do sistema PDT para suas necessidades operacionais por meio 

de um atendimento comercial especializado. Há coerência entre este entendimento e 

as atividades-chave por eles também apontadas, uma vez que para Nenonen e 

Storbacka (2010), a criação ou proposta de valor deve constar no modelo de 

negócios, sendo que a criação de valor é a maneira pela qual as organizações 

entregam e captam os investimentos e recursos. O mesmo entendimento possui 

Osterwalder e Pigneur (2011), quando lecionam que a proposta de valor é aquilo 

que atrai o consumidor para aquele produto ou serviço. Neste sentido, foi uníssono o 

relato da dedicação aos detalhes no atendimento das necessidades dos clientes da 

Alfa 1 por parte de seus colaboradores, em todos os departamentos. Embora os 

colaboradores entrem em contradição sobre o atendimento a nichos específicos, 

todos entendem que o diferencial competitivo e a proposta de valor para o 

consumidor é o atendimento personalizado e a adequação do software PDT a 

quaisquer necessidades as quais os clientes solicitem. São apresentadas abaixo 

algumas falas. 



57 

 
O software é muito completo. Você vai acompanhar desde a questão da documentação dos 
veículos e motoristas até o controle da jornada do motorista dentro da lei. Isso, são soluções 
que vão otimizar a operação logística, ele pode colocar toda a operação logística dele dentro 
do software. E ainda, tem a central vinte e quatro horas acompanhando o veículo dele, tem o 
app, para acompanhar a operação pelo celular. Ou seja, temos uma série de soluções dentro 
do pacote (C02). 
 
Nós temos clientes hoje desde fabricante de ração até entregadores de móveis. Cada um vai 
usar o mesmo sistema, as mesmas ferramentas. Mas, quando vamos apresentar o sistema, 
mostramos as ferramentas mais úteis para cada nicho de clientes (C01).  
 
Eu não tenho contato com o comercial, mas vejo a empresa mostrar tudo que ela tem de 
melhor a fim de valorizar o sistema (C06). 
 
[...] a empresa sempre foi muito inclinada para inovar. Isso a gente não pode negar. Pode ser 
que a gente falhe nas regras e no conhecimento visto que há momentos que métodos 
inadequados são escolhidos, há um planejamento mal feito, ocorrem erros por incapacidade 
e inabilidade, e em alguns momentos da execução, a mão de obra não é qualificada. Não há 
um planejamento 100%. No entanto, a equipe tem muita liberdade para desenvolver e buscar 
o conhecimento. O diretor sempre prioriza as necessidades dos clientes. Todos os projetos 
são entregues e mesmo assim, depois de concluídos, mantemos o contato com os clientes 
para ter certeza que eles sabem utilizar a ferramenta e se estão gostando do produto. Isso é 
um ponto positivo (C05). 
 

Um dos aspectos mais reiterados pelos entrevistados é que o ponto mais forte de 

diferenciação de mercado é a excelência em ouvir o cliente, além da inteira 

dedicação dos funcionários e diretores em atender as expectativas destes. A 

geração de valor, portanto, está na possibilidade do cliente alcançar seus objetivos 

operacionais por meio da consultoria construtiva e ativa dos especialistas da Alfa 1, 

que se traduz em implementos do software PDT, independentemente desta melhoria 

se replicar ou não a outros clientes. Para Chesbrough (2012; 2006; 2003), a criação 

de valor para o cliente é premissa da inovação. Aquele esforço de criar algo novo 

que não tem valor comercial é meramente invenção, ao contrário da inovação, que é 

quando a novidade tem aplicações comerciais; e, é nesta aplicação comercial, que 

reside a criação e percepção de valor.  

4.2.3 Canais (Channels) 

A organização entende como canal de relacionamento os meios pelos quais se entra 

em contato com os clientes ou como eles entram em contato, em caso de 

reclamação ou solicitações diversas, com a Alfa 1. Neste sentido, a empresa oferece 

uma central de atendimento, para recebimento de ligações em caso de solicitações 

diversas, como segunda via de contas, solicitações de relatórios, bloqueios de 
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carros, solicitações de instalações novas ou desinstalações (cancelamento 

contratual). Sendo, quase todas as ligações redirecionadas ao comercial, que 

negocia prazos, compreende melhor os problemas, emite os documentos e relatórios 

e tenta reter, em caso de evasão, todos os clientes. Não há ainda investimento em 

redes sociais, sites, blogs ou outros meios para se comunicar e relacionar com os 

clientes. Uma forma que o comercial buscou para manter os clientes na Alfa 1 é 

oferecer condições de pagamento diferenciadas ou mesmo, indicar uma empresa do 

grupo com preços de mensalidades inferiores.  

Tal omissão desse investimento pode acarretar confusão para os clientes e abalar 

seu relacionamento com a mesma, uma vez que, não fora alterada a qualidade na 

prestação de serviços e relatórios disponibilizados, eles se perceberiam lesados por 

estarem pagando, antes da reclamação ou tentativa de saída. Para Osterwalder e 

Pigneur (2011), os Canais são pontos de concentração do valor percebido pelo 

cliente, por isso o risco envolvido ao redirecionar os clientes atuais para um 

concorrente como alternativa de proposta de valor com o mesmo produto 

apresentado sob uma marca diferente. Para os autores, todo aparato que informe ao 

cliente ou futuro cliente sobre o uso, qualidade, extensões e complexidade do 

produto faz parte do bloco Canal do Canvas. Para Terra (2012) e Chesbrough 

(2006), esta evasão pode representar em uma perda de Novas Oportunidades, 

tornando neste aspecto, o modelo de inovação aberta da empresa, ligeiramente 

distante do preceituado por ambos os autores. 

4.2.4 Relacionamento com clientes (Customer Relationships) 

Pergunta 6: Como se dá o relacionamento com os clientes na Alfa 1? 

Segundo os colaboradores da Alfa 1, o relacionamento com os clientes ainda está 

em processo de formação e amadurecimento. Conforme as falas dos entrevistados, 

clientes maiores ou com operações mais críticas recebem atendimento diferenciado, 

sendo atendidos primeiramente por seu vendedor ou consultor comercial ao invés de 

ser pela área técnica e central de transporte. Não há diferenciação na forma de 

cobrança pós-venda, ações de marketing e relacionamento construtivo forma 

estratégica para nenhum cliente específico.  
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Para os entrevistados, o relacionamento com o cliente se limita ao atendimento 

telefônico ou por email de suas demandas, normalmente, supridas ora pela área 

técnica via central de atendimento, para os casos de solicitação de manutenção, ora 

pelo departamento comercial, onde os clientes solicitam desinstalação ou 

manutenção emergencial.  

O comentário abaixo exemplifica esta situação. 

[...] tenho que ligar muitas vezes ou muitas vezes eles ligam questionando o período do 
contrato. Solicitação de instalações complementares. Muitas vezes eles ligam também, 
perguntando sobre cobranças indevidas, atrasos de pagamento, solicitando relatórios, neste 
caso, mais para a central (C02). 
 

Segundo Osterwalder e Pidneur (2011), este fator é crítico ao que tange ao custo de 

aquisição de novos clientes e satisfação dos clientes já existentes, afinal, para que 

os clientes desejem permanecer como tal, a organização deveria propiciar um 

atendimento específico e direcionado para cada segmento de cliente. Para Terra 

(2011) e Chesbrough (2006) este relacionamento pode gerar uma fonte a mais de 

conhecimento para o processo de inovação aberta.  

4.2.5 Fontes de receita (Revenue streams) 

Pergunta 7: Quais as fontes de receita da Alfa 1? 

Existe apenas uma fonte de receita na organização, sendo esta proveniente da 

mensalidade do sistema PDT. Assim, projetos desenvolvidos e que não foram 

comercializados, não geraram receitas alternativas, como no caso de venda de 

patentes e licenças de uso, tão pouco, venda ou troca de tecnologia. Ficou 

evidenciado o receio da organização em transmitir ideias, tecnologias e projetos com 

o mercado para que não se perca competitividade.  
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Não deixamos ninguém saber sobre o que estamos desenvolvendo. Isso no setor de 
rastreamento é muito importante (C03). 
 
Esse equipamento que nós fizemos de leitura de RFID, o modelo de utilidade dele até então 
não existia. Isso foi solicitado quando eu estava em outra empresa e trouxe para cá. Isso foi 
um equipamento muito legal e não foi feito registro. Há pouco tempo, uma empresa, a 
AutoSander, desenvolveu algo com a funcionalidade parecida, mas não tem a mesma 
capacidade, e foi registrado. A Alfa 1 poderia ter solicitado ou requerido a patente do modelo 
de utilidade... Eles já venderam mais de cinco mil unidades... Poderíamos ter feito 
isso...(C06). 
 

A exploração econômica das patentes e do conhecimento produzido internamente 

nos departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento ou de produtos é uma das 

principais vantagens apontadas por Chesbrough (2006) e por Terra (2012), 

corroborada por Lopes e Teixeira (2009). Como complemento das fontes de receita 

da organização, a comercialização da propriedade intelectual poderia ser explorada. 

O posicionamento da Alfa 1 em relação ao receio de roubo de seu arcabouço de 

conhecimentos técnicos é respaldado por Siqueira (2007), quando afirma que no 

país um dos fatores impeditivos da utilização da inovação aberta é a falta de 

costume dos empresários brasileiros com os processos de patente. A falta de 

familiaridade com estes procedimentos trás uma percepção de risco aos gestores, 

inibindo esta atividade comercial.  

Pergunta 8: Como a Alfa 1 planeja a escalabilidade do PDT? 

Ainda ao que tange ao Fluxo de Receita da empresa, bem como ao objetivo geral 

deste trabalho, restou buscar o entendimento junto ao grupo focal de como os 

mesmos entendem a viabilidade da escala do PDT. O grupo entende que para um 

aumento exponencial das vendas de licenças do software, urge a necessidade de 

melhoria na infraestrutura da empresa e também nos meios comerciais de venda e 

marketing do produto. Para a área técnica e T.I., os servidores e arquitetura de 

software não comportariam uma demanda pouco maior da atual; para o comercial, a 

Alfa 1 não conseguiria dispor de pessoas em número suficiente para atender com 

qualidade a necessidade de atendimento personalizado, principal fator de 

competitividade afirmado diversas vezes neste. Para a Central, o número de 

atendentes deveria dobrar para comportar bem a demanda atual. No geral, todos 

creem na qualidade do produto para que seja atraente para consumidores de todo 
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os países, entretanto, confirmam a necessidade de reestruturação. Em partes, 

apontam para o investimento em parcerias mais profundas com desenvolvedores de 

softwares (externos), em especial para o desenvolvimento de aplicativos celulares e 

também, como novos fornecedores de hardware, uma vez que o fornecedor atual, 

dado o volume de compras realizado em média pela Alfa 1, não tem interesse em 

realizar melhorias em seus produtos com a urgência que a organização demandaria. 

Alguns relatos do grupo focal exemplificam os desafios da escalabilidade. 

A gente tem que ver também qual é a visão da diretoria sobre isso... se ela quer atender dois 
milhões de pessoas ou se ela quer atender bem quinhentas mil, tendo um lucro maior 
oferecendo coisas específicas. Por que estou falando isso? Por que hoje a empresa é voltada 
para customização. As maiores empresas voltadas para este segmento, você não vê elas 
disponibilizando customização. Você não vê nem elas quererem abraçar o mercado inteiro, 
por que elas não conseguem. Tem que ver qual é a ideia da diretoria em relação a isso. Por 
que se quiser abraçar uma fatia grande do mercado com a ideia de customização, pode ser 
que não seja possível. Agora, se você quiser uma carteira de clientes menor, mais rentável, 
com a customização, acho que é possível, mexendo na estrutura da empresa e nos 
processos (C05). 
 
Falando de pessoal, acho que é necessário a qualificação como um todo. Se com os clientes 
que temos já tem tantos erros de processos e confusão, com o aumento então, acho que não 
iríamos suportar mesmo não. Acho que todos devem estar integrados. É a visão do todo. 
Todo mundo entender um pouco de tudo, desde a faxineira, entender como atender 
determinados clientes internos até como a diretoria se portar diante de determinadas 
situações. Deve haver qualificação geral, mesmo. É como um concreto, se você não faz a 
liga certa, não dá. Todos deveriam ser qualificados para suportar esta carga (C03). 
 
A escalabidade do ponto de visto do sistema, é que a questão da nuvem tem que acontecer... 
Não tem estrutura de rede, de servidor para isso. E outra coisa é especulação, mas é que o 
sistema da maneira em que foi desenvolvido não comporta a escalabilidade do sistema. Sua 
arquitetura (C06).  
 
 

A escalabilidade é preceito básico para a atividade empreendedora, sobretudo no 

mercado de tecnologia. Para Bayer (2010), Druck (2010) e Mintzberg e Quinn 

(2001), a relação de escalabilidade e longevidade de um empreendimento está 

relacionada ao impacto do produto ofertado no mercado. Entende-se assim que, se 

para a geração de valor ao mercado, o produto deve ser relevante e atraente, a 

escalabilidade é, portanto, esteio da geração de valor, e neste sentido, 

complementando o arranjo teórico que costura o Canvas aos critérios da inovação 

aberta apresentados neste trabalho. 

  



62 

 
4.2.6 Recursos-chave (Key resources) e Custos (costs) 

Cada componente do modelo de negócios exige um determinado recurso para 

operacionalizar o negócio da empresa, como dito na revisão da literatura. Para que a 

Alfa 1 consiga incrementar sua eficiência e escalabilidade do produto, conforme os 

entrevistados, a mesma precisaria investir em equipamentos eletrônicos de teste, 

computadores, softwares e desenvolvimento de redes e servidores mais potentes. 

Este bloco do Canvas foi unificado com o de Custos pois, no contexto da empresa e 

do grupo focal, onde não houveram participantes do setor financeiro, ambos 

representavam o mesmo desafio para a organização. Em outras palavras, o 

entendimento dos recursos-chave e da estrutura de custos da organização foram 

entendidos pelos participantes como sinônimos, não havendo a necessidade, 

portanto, de separá-los neste.  

Os recursos da organização encontram-se altamente comprometidos em detrimento da falta 
de padrão e planejamento da demanda de desenvolvimento (C05). 
 
Mesmo com produto de inovação evidente, como houvera dito um dos entrevistados que 
desenvolveu uma placa de bloqueio automotivo, a falta de organização e planejamento da 
organização inibiu o registro e patente desta, o que, ainda conforme este entrevistado possa 
vir a afetar os ganhos futuros da organização. Há grande possibilidade de este produto ser 
um grande gerador de receitas, mas se continuar a demorar a ser lançado, possa não 
impactar o mercado como novidade, como o poderia fazer neste exato momento e que, por 
falta de mais mão de obra e outros recursos disponíveis, não será possível neste momento 
(C06). 
 
[...] há deficiência nos padrões e documentos do comercial, como tabelas de preços [...] 
padronização de materiais e campanhas de apoio ao departamento comercial e do marketing 
(C01).  
 
 

Os relatos sobre outros departamentos apontaram algumas queixas sobre carência 

de conhecimento, acúmulo de tarefas e ainda a falta de troca de informações entre 

os técnicos da TI, do P&D, Central e área técnica, aparentemente por não haver na 

empresa um processo padronizado de gestão de projetos de inovação e 

desenvolvimento de produto. 
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Eu sinto que nós somos engenheiros trabalhando com enxadas. Os recursos são bem 
limitados. A visão é essa sim, bem integrada mesmo. Mostrar para fora que a gente tem 
interesse em inovação, querer sempre mais e atender mesmo. Superar as necessidades do 
cliente. Só que internamente, mesmo, eu esperava um pouco mais de recurso, incentivo 
entendeu. A gente diariamente tenta. Tem projetos em andamento para poder fazer melhoria 
de processo contínuo ali dentro (da central de monitoramento). Para ver se a gente estimula 
mesmo a melhoria interna. Porque o cliente interno é tão importante quanto o cliente externo. 
A gente acaba se sentindo um pouco freado, por causa da limitação dos recursos (C05). 
 
 

Osterwalder e Pigneur (2011) afirmam que os recursos exigidos para uma atividade 

empreendedora devem ser coerentes com o modelo de negócios escolhido pela 

organização, assim, respeitando o nível de qualidade e eficiência minimamente 

exigidos pelo mercado. Segundo Chesbrough (2003; 2006), a organização deve 

apresentar uma estrutura de funil de geração de ideias permeável e sensível às 

exigências do mercado e a novos mercados; às ideias internas; aos recursos 

internos, enfim, deve se conectar ao mundo e aos seus recursos internos de maneira 

a viabilizar diferencial competitivo para si. Assim, a apresentação dos recursos 

minimamente necessários para a consecução do negócio da organização é base 

para a existência de um modelo de inovação aberta.  

4.2.7 Atividades-chave (key Activities)  

Pergunta 2: Quais são as atividades ou processos necessários para o atendimento 

às necessidades dos clientes do PDT? 

Para os colaboradores entrevistados da Alfa 1, o PDT atende necessidades 

específicas do segmento de transporte, independentemente do nicho de atuação de 

seus clientes. Em geral as soluções relacionadas à logística e à frota estão ligadas à 

gestão da empresa do cliente, que trazem benefícios para sua operação logística. 

Dada esta informação por parte dos entrevistados, corrobora-se mais uma vez 

indícios de inovação aberta em função do mútuo benefício entre os agentes de 

conhecimento externo e a organização inovadora. As atividades-chave do processo 

de atendimento às necessidades dos clientes são referentes a habilidade da 

organização em perceber e interpretar as necessidades dos clientes e produzir as 

ferramentas necessárias para o atendimento de tais necessidades, como pode-se 

depreender dos trechos abaixo reproduzidos do grupo focal. 
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[...] Então, eu acho que o principal foco do PDT é gerenciar a operação, sistema ou empresa 
dele, sendo que sem o PDT ele não conseguiria (C03). 
 
O PDT otimiza a logística do cliente, de forma que, como o C04 pôs, o cliente faz as coisas 
na mão, daí o PDT viabiliza a redução do erro humano. Outra coisa também que é legal, é a 
visão que ele te dá disso tudo. Hoje se você faz alguma coisa na prancheta, como muita 
empresa fazia antigamente, você tem um gasto maior... Coisa que você nem vê que está 
gastando, está gastando...Se você tem a localização do seu veículo, você consegue melhorar 
e otimizar esse processo de logística (C05). 
 
Outro aspecto também é que a gente tem uma clientela que foca em segurança. E com o 
PDT a gente viabiliza a localização desses veículos, de forma a auxiliar a polícia com alguma 
questão de roubo, pode levar as autoridades até o veículo roubado (C05). 
 
Acho que o PDT é uma ferramenta fundamental para quem trabalha com veículos, por que 
você tem todas as informações ali, coleta todos os dados da operação. Então, assim, só 
depende de você mesmo criar a inteligência ali em cima. A gente tem a inteligência, mas a 
gente também se dispõe a... se você tem uma ideia de criar um relatório que vai te ajudar na 
sua aplicação, no seu serviço, a gente consegue criar isso para você e disponibilizar para 
você. O Conteúdo está todo ali, a informação está toda ali (C06). 
 
 

Estas declarações estão alinhadas com o conceito de inovação aberta, que combina 

elementos da gestão de inovação dentro de uma estrutura de rede em que nenhum 

dos parceiros individualmente conseguiria satisfazer as demandas e desafios de 

mercado apenas com os seus recursos internos, conforme leciona Terra (2012). A 

inovação, ainda conforme o autor é fator de desempenho mercadológico. 

Atualmente as transportadoras e operadoras logísticas, principais clientes da Alfa 1, 

necessitam encontrar soluções ótimas com tempo e custo menor, de modo que a 

inovação aberta surge como uma perspectiva na qual a junção entre funcionários e 

clientes garante o aprendizado necessário à promoção dessas soluções.  

Pergunta 3: As soluções desenvolvidas são totalmente aproveitadas pela empresa 

comercialmente? 

Não foram apresentadas evidências de que existe um processo formal, padronizado 

e mensurado relativo ao desenvolvimento do PDT. Os colaboradores da Alfa 1 

deixaram transparecer que a prioridade das personalizações do sistema ou o 

desenvolvimento de novos projetos atendem exclusivamente o que o diretor 

executivo da empresa entende como prioridade e estratégico. Estas ações, 

usualmente emergentes, não são registradas formalmente, portanto, e como surgem 

em sua maioria, de possibilidades comerciais, quando estas não se concretizam, os 

projetos concluídos em detrimento destas, são desperdiçados ou ficam aguardando 
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o encaixe em oportunidade futura. Algumas declarações abaixo reforçam esta 

informalidade. 

[...] parece que criavam ferramentas para clientes específicos e não para nichos. Acaba que 
se esse cliente sair amanhã, o cliente nos abandona, aquela ferramenta vira uma “casa 
fantasma”. Ninguém mais o usa (C04). 
 
Muitas vezes a demanda e pressão interna atrapalham a ordem de desenvolvimento e 
atendimento ao cliente que já estavam em andamento [...] (C06).  

 
Um dos aspectos da inovação aberta em Chesbrough (2012) que contribui para a 

formação de capital das organizações é a produção de conhecimento e sua venda 

ou troca por outros conhecimentos e recursos. Neste aspecto, ficou entendido que a 

Alfa 1, por não apresentar um processo formal de utilização da inovação produzida, 

poderia aferir novos ganhos econômicos realizando tal gestão de ativos. Assim, o 

bloco de atividades-chave, poderia ser enriquecido com um processo estruturado de 

criação de capital intelectual para o atendimento de outros clientes, no futuro, 

aumentando assim sua segmentação de clientes, outro aspecto importante para a 

identificação da existência de um processo de inovação aberta.  

A atividade-chave da organização é o desenvolvimento de aplicações de software e 

hardware segundo a identificação das necessidades de seus clientes, ficando esta 

ideia clara em diversos momentos nas falas dos entrevistados. Para que se consiga 

alcançar um volume maior de clientes ou atender de forma mais eficiente os clientes 

que já pertencem a sua carteira, a Alfa 1 deveria, ainda conforme seus 

colaboradores, padronizar o processo deste desenvolvimento e amadurecer seu 

entendimento do perfil de clientes que podem ser atendidos por seu produto, 

explorando melhor o potencial criativo de seus funcionários e ainda, investir mais em 

infraestrutura de máquinas, servidor e políticas comerciais. 

4.2.8 Parceiros-chave (key partners) 

Pergunta 1: Como a Alfa 1 se relacionou com atores externos, tais como 

concorrentes, fornecedores, parceiros, clientes, universidades para melhorar ou 

desenvolver novas soluções? Esta pergunta se encaixa na realidade da empresa? 



66 

 
Os participantes foram da opinião que o relacionamento com parceiros externos se 

encaixa parcialmente na realidade da empresa. Alguns ressaltaram que a pesquisa 

de novas soluções é feita em função da demanda do cliente ou das ameaças vindas 

do mercado, presentes em momentos de negociações comerciais como no caso de 

renovações ou cancelamentos contratuais, ou ainda, em situações de renegociação 

de valores. Tais negociações ou propostas de melhoria impulsionam novos acordos 

com fornecedores de hardware. Este entendimento é mais presente para a equipe 

de desenvolvimento da Alfa 1 do que para os demais colaboradores, que não atuam 

direta ou indiretamente com o desenvolvimento do produto. Embora o entrevistado 

C06 reflita sobre esta parceria, deixa claro que o fornecedor de hardware é parceiro 

na medida e proporção em que a Alfa 1 consome seus produtos. Em outras 

palavras, a parceria é condicionada conforme o volume de aquisições de 

rastreadores (hardware), o que não vem acontecendo nos últimos meses.  

São apresentadas abaixo algumas falas de participantes do grupo focal, que 

identificam estas parcerias: 

Acho que o único ator que atua hoje, é o cliente. Não sei se os fornecedores estão em 
sintonia para trabalharem junto conosco (C03) 
 
Fornecedor é o seguinte. Ele foca em quem compra muito. Há diferença entre clientes e 
clientes. Ele busca mais quem venda quem vende mais. Se eles tem um cliente maior, muitas 
das vezes ele não quer saber de outros. Ele customiza os equipamentos para quem compra 
muito. Nós não compramos muito. Quem compra muito impõe ao fornecedor certas parcerias 
e customizações e ainda, pedem para não desdobrarem para clientes menores (C06).  
 
Tem clientes influentes cujas determinadas criações que vai atendê-los rotulam um nicho, 
que vai seguir aquela vertente (C04). 
 
Você pega o caso de ambulância, que tem o cliente que é o “top of mind” do setor, traz uma 
demanda que você acredita que desenvolver algo voltado para aquilo, você consegue atingir 
todo aquele segmento. E a outra forma, eu acho que é a leitura do mercado, mesmo. Tem 
determinadas ferramentas que a gente faz para sair na frente. A gente sabe que não tem 
uma necessidade de estar sendo criado aquilo no mercado e a gente acaba desenvolvendo 
para que a gente atenda em primeira mão (C03). 
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Alguns respondentes não identificaram parcerias externas: 

[...] eu não vejo a Alfa 1 trabalhando com fornecedor ou com nenhum agente externo para 
melhorar nada aqui não (C02). 
 
[...] ela não tem essa pesquisa ou o hábito de ir lá fora ver isso. Eu acho que a Alfa 1 sente 
essa concorrência na questão dos clientes ligarem e falarem “eu recebi uma proposta com 
preço melhor, eu quero sair”. É onde atua o trabalho de retenção, o que podemos fazer... Aí 
nós vamos ver o que pode ser feito e tentar negociar com esse cliente. Então, eu acho que 
ela sente a concorrência dessa forma (C01). 
 
 

Observa-se, pelas declarações dos respondentes que não há parcerias com 

universidades, concorrentes ou fornecedores, embora exista sim uma parceria com 

alguns clientes estratégicos. Para Chesbrough (2012), um dos pilares para a 

promoção da inovação aberta é a busca de agentes de conhecimento externos à 

organização para possibilitar ou acelerar o processo de inovação. Afinal, os diversos 

agentes externos à empresa fornecem competências externas de inovação que se 

agregam às competências já existentes, gerando conhecimento e capacidades que 

possibilitem desenvolver as inovações que a empresa requer num processo de troca 

mútua.  

4.3 Identificação do Planejamento da Escalabilidade do PDT e Respectivas 
Adequações do Modelo de Negócios da Alfa 1 

A análise apresentada neste item foi baseada na entrevista realizada 

simultaneamente com os dois diretores da empresa. Houve total comprometimento e 

atenção para a entrevista por parte dos mesmos.  

A entrevista em profundidade com os diretores da Alfa 1 buscou compreender o 

planejamento da escalabilidade do PDT para os próximos doze meses. Foram 

consideradas questões relacionadas ao modelo de negócios vigente e a adequação 

deste para o alcance da escalabilidade do sistema, além de aspectos relativos a 

estes assuntos, levantados pelo grupo focal, conforme se segue. 

A pergunta 1: “Como a direção da empresa planeja escalar o PDT sem comprometer 

o atendimento personalizado?” está relacionada ao principal valor da organização, 

conforme o grupo focal, que é o atendimento personalizado e atento aos 

pormenores de cada cliente. Segundo a mesma fonte, este processo é moroso e 
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demanda muitos colaboradores de quase todos os setores, como o comercial, TI, 

Central e Contratos. Neste sentido, para que se consiga escalar as vendas do PDT 

se faz necessário encontrar um equilíbrio entre o máximo de unidades vendidas e 

este padrão de qualidade.  

Os diretores entendem que os concorrentes prometem o mesmo atendimento 

personalizado e não conseguem cumprir, fator este que gera insegurança na 

expansão dos negócios. Percebem também que um segundo gargalo a ser resolvido 

no modelo de negócios futuro, é o da capacitação do time de vendas. A inovação na 

percepção dos diretores é alvo de investimentos, em especial, de hardware, pois a 

tecnologia PDT é dependente de aparelhos rastreadores que não são fabricados 

pela Alfa 1. Por isso, para não tornar a empresa refém de um fornecedor e 

responder a necessidade interna de escalar o PDT, há urgência em estabelecer 

novas parcerias ou passar a fabricar hardware, algo muito caro e que revelam não 

se interessar no momento. À princípio, demonstram que já estão procurando uma 

solução atrelada a desenvolvimento de aplicativos celulares, ou seja, software, para 

eliminar ou diminuir a necessidade de tais equipamentos. São apresentadas abaixo 

algumas falas dos diretores sobre o desafio da customização e escalabilidade. 

Nós acreditamos que os principais “players” do nosso mercado façam esta promessa e não 
cumpram e temos o mesmo receio. Porém, estamos nos desdobrando junto ao departamento 
de projetos para compreender quais os principais gargalos do processo de “customização” de 
cada operação logística para aplicarmos ao PDT. [...] Nosso time comercial é muito bom, mas 
ainda não está preparado para aprofundar em assuntos de tecnologia. Eles sabem vender, 
têm todos os argumentos comerciais comuns, mas não compreendem bem o que vem a ser, 
por exemplo, B.I. (business inteligence) (D01). 
 
É por isso que o que queremos fazer é mudar completamente o modelo de negócios e 
sistema de venda da empresa, para conseguirmos um volume maior de vendas [...] 
A escalabilidade está na adequação do produto para um público mais amplo e ao mesmo 
tempo, com necessidades parecidas. Hoje precisamos de um hardware para vender o PDT. 
Amanhã, não sabemos. Esperamos que não. Estamos investindo para não vender mais o 
hardware. Sem isso, não termos tantos custos de instalação, manutenção, suporte, enfim, 
termos um preço mais competitivo também. Além de mudar a cara do comercial. Deixaremos 
tudo mais simples. O cliente compra, instala e adaptamos, se necessário, algum relatório do 
PDT (D02). 
 
 

Segundo os participantes do grupo focal, o principal valor percebido pelos clientes 

da Alfa 1 é a capacidade de atender as necessidades dos seus clientes de maneira 

praticamente imediata, independentemente dos custos envolvidos para tanto. 
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Dornelas (2008) diz que o papel do empreendedor é a busca incessante na criação 

de valor, algo tão preconizado e aparentemente, bem realizado pelos diretores. O 

aumento da demanda, ou melhor, a busca pela escalabilidade somente seria 

alcançado se o valor percebido pelos clientes fosse preservado, conforme lição de 

Schumpeter (1934) e Baye (2010).  

Em função desta relação, houve a preocupação de constatar se os diretores haviam 

previsto a manutenção das características desejadas por seus clientes quando de 

sua intenção de expandir os negócios por meio da escalabilidade do PDT. 

A pergunta 2: “Quais as principais mudanças no modelo de negócios atual deverão 

ocorrer para viabilizar a escalabilidade do PDT?” apresentou os seguintes 

resultados. 

Foi possível constatar que a Alfa 1 busca aumentar o atendimento de mais 

necessidades de clientes de segmentos diversificados. Para tanto, investiu em 

Business Inteligence aplicada ao seu produto PDT. Os diretores explicaram que o 

B.I. é uma ferramenta de gestão da complexidade das informações registradas pelo 

PDT e que pode ser aplicada em contextos diferentes, como por exemplo relacionar 

a qualidade da direção dos veículos rastreados com o consumo de combustível. 

Ambas as informações são aferidas pelo PDT, entretanto, com o complemento do 

B.I., pode-se cruzar as informações do porquê houve aumento ou redução no 

consumo do combustível e em detrimento de qual condutor. Este é, para os 

entrevistados, fator estratégico de diferenciação de produto. A expectativa é poder 

atender com soluções desta natureza a problemas de setores diversificados da 

cadeia de suprimentos, com pouco esforço de customização. Isto será possível 

graças ao ajuste no modelo de negócios vigente para criação de valor, canais, 

parceiros-chave, fontes de receita e custos. Estas mudanças são possibilitadas pelo 

investimento na tecnologia do B.I. Agora, os próprios clientes podem solicitar a 

personalização de seus relatórios via PDT e cruzar os dados que desejarem. 

Projetos de maior complexidade serão atendidos da forma tradicional. Cada projeto 

apresentará uma receita variável, independentemente do valor da mensalidade do 

rastreamento, única receita da organização até então. 
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Segundo a diretoria, a mudança na criação de valor refere-se a velocidade e 

qualidade da adaptação do PDT às necessidades dos clientes atuais; para os 

futuros clientes, será a ausência de complexidade e demora nos projetos de 

implantação. Referente ao bloco Canais, a mudança ocorrerá na abordagem de 

venda e demonstração do sistema on-line, por meio de um portal de teste ou 

degustação do software via sítio eletrônico da Alfa 1. Nele também será possível 

contratar o produto e começar a utilizar na mesma hora. Para os blocos Custos e 

Parceiros-chave, as alterações são relacionadas ao desenvolvimento de uma 

parceria com um fornecedor da licença de uso do software de Business Intelligence, 
que por sua vez, representará um custo operacional a mais para a organização. 

Apesar de aumentar os custos operacionais, a parceria trará fonte de receita 

variável, mediante o volume de relatórios e dados consumidos pelos clientes, o que 

impactará, desta forma, o bloco Fontes de Receita do Canvas futuro. Algumas falas 

sobre as mudanças no modelo de negócios são apresentadas abaixo. 

[...] B.I. é a análise de banco de dados automática, que responde todas as perguntas dos 
gestores. Ele junto com o PDT pode trazer uma série de novas informações importantes, que 
nenhuma empresa de rastreamento oferece. Qual empresa de rastreador fala quanto de 
combustível seu motorista consome? Quanto de folha você tem que pagar neste mês e no 
próximo? Podemos responder tudo. Mesmo sem vender rastreador (D02). 
 
Nós usamos o seguinte modelo de negócios: Nossos segmentos de clientes é 80% 
transportadores autônomos, 10% operadores logísticos e 10% de pessoas físicas. 
Oferecemos rastreadores para um público que precisa de informações. Fundei outra empresa 
para competir com preços. Ou seja, desenvolvemos um mercado de qualidade para ambas 
as empresas, porém, quando perdemos por preço, tentamos perder para nós mesmos (na 
empresa do grupo que vende as mesmas soluções com preços menores, mas não oferece 
personalização de relatórios). Nossos preços são competitivos do ponto de vista dos 
concorrentes que oferecem qualidade, como nós. Por isso decidi oferecer o BI, para nos 
diferenciarmos dos concorrentes por que nos preocupamos com a gestão das empresas, 
muito além da gestão da frota, agora (D01). 
 
[...] procurei uma maneira de oferecer mais, por menos. Grandes empresas internacionais 
estão vendendo informação e não mais serviços. Preocupei em fazer o mesmo e esta 
ferramenta está ventilando a maior parte dos novos produtos e serviços que vamos oferecer 
ao mercado (D01). 
 
[...] o PDT vai integrar com o BI, mas também, todos os softwares ou mesmo as planilhas que 
os clientes usam para controlar qualquer coisa em suas empresas. Assim é que vamos saber 
e cruzar todas as informações dos clientes no nosso sistema. Estamos investindo muito 
inclusive no armazenamento e processamento de dados on-line, nas nuvens. Hoje, os 
servidores são internos, são caros e mal dão conta de atender as necessidades de hoje. 
Quando crescermos precisaremos de muito mais capacidade (D02).  
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E o DO2 acrescentou; 

 
Hoje, vamos suprir a questão do alto custo de mão de obra de desenvolvimento de software 
com o BI. Vamos solucionar mais problemas com menos desenvolvimento. Precisamos e 
estamos analisando também, parceiros para desenvolver aplicativos e assim, reduzir o 
volume de hardwares instalados (D02).  
 
 

Para Chesbrough (2012), Bessant e Tidd (2009), a inovação aberta exige a 

alteração do modelo de negócios da organização que deseja dela utilizar-se. Isso se 

dá em função da alteração da intensidade, natureza e volume da interação entre os 

agentes da organização, passando agora, a aceitar aqueles externos. Segredos 

industriais, processos e documentações, tão protegidos no sistema fechado de 

inovação, agora podem ser fator de contribuição recíproca até mesmo entre 

concorrentes. Neste aspecto e ainda, para alcançar a escalabilidade de seu produto, 

a Alfa 1 viu-se obrigada a repensar todo o Canvas que representa seu negócio atual. 

Uma mudança significativa foi a proposta de atrelar o B.I. ao PDT com a 

possibilidade de comercializar e ajustar o sistema de forma rápida e eficiente, on-
line, na loja virtual disponível no site da organização. 

Outras significativas mudanças também foram apontadas, mas ocorrerão no futuro, 

como a venda do bloqueador, aumentando as atividades-chave, criação de valor, 

segmentos de clientes, além da estrutura de custo e fontes de receita. 

Evidentemente, toda alteração no produto, muda a relação dos blocos entre si e 

seus valores.  

A pergunta 3: “Como emergem os novos projetos de tecnologia na Alfa 1?” 

possibilitou o registro das seguintes opiniões: 

Os projetos de personalização do PDT e de adaptações do hardware, segundo os 

diretores da Alfa 1, vêm em sua maioria pela demanda dos próprios clientes. Esta 

característica de atendimento faz parte da estratégia da companhia de geração de 

valor e relacionamento com os clientes. Algumas iniciativas de inovação foram 

orientadas à expectativa de escalabilidade do software, como o investimento na 

parceria com o fornecedor do B.I., para que a flexibilização e versatilidade do 

sistema fosse rapidamente adequada a um número maior de clientes. Outras 

iniciativas foram investimento em tecnologias distintas, para segmentos de clientes 



72 

 
distintos, bem com criação de valor, atividades-chave e recursos-chave, como no 

caso da placa de circuito eletrônico para bloqueio do sistema de ignição do veículo 

em casos de roubo. Os diretores perceberam esta demanda do mercado, em 

especial, das associações de proteção veicular em ter uma solução para o elevado 

número de furto e roubo de seus associados, o que gera prejuízo financeiro às 

associações e seus associados. Este projeto fora viabilizado por um dos 

colaboradores, que, recorrendo a artigos científicos, montou a placa em um circuito 

exclusivo da Alfa 1, oferecendo uma oportunidade de registro de patente. Os 

diretores ressaltaram alguns pontos relativos aos novos projetos: 

Hoje estamos desenvolvendo internamente um bloqueador de veículos, exclusivo e muito 
melhor que o de todos os concorrentes. O C04 está fazendo o projeto do zero, pesquisou por 
conta própria e conseguiu fazer um hardware menor, mais eficiente em termos de custo e 
velocidade de instalação. Vamos mandar imprimir as placas (circuitos eletrônicos) no exterior 
e vender aqui (D02).  
 
Muito provavelmente investiremos em patente para este dispositivo. O PDT é um conjunto de 
aplicações dentro de uma única embalagem, vamos dizer assim. É difícil desenvolvermos 
patente sobre ele. O BI não é nosso. Apenas damos uma nova finalidade para ele no 
contexto de nossos clientes. Mas, esse hardware é 100% nosso e demandou muita pesquisa 
e investimento. Vamos dominar o mercado com ele (D01). 
 
Achamos que usamos a inovação aberta. Nós não estudamos isso não, mas achamos que é 
aberta, por que discutimos com alguns parceiros estratégicos sobre a utilização dos produtos, 
a opinião deles. Às vezes, até instalamos gratuitamente os hardwares e damos a licença do 
PDT para que eles testem e critiquem (D02).  
 
[...] Todos os outros desenvolvimentos são estimulados pelos clientes. Eu quando fecho um 
negócio, mesmo sem ter a solução, falo que tenho e boto nossa turma para pensar fora da 
caixa e entregar o que precisamos. Isso é o que move nossa inovação aberta (D01). 
 
Agora, pensando na ampliação da nossa atuação comercial e na redução ou contenção da 
infraestrutura, acredito que o processo de aprendizado dos problemas de cada nicho, com 
aquelas ilhas que te falei, pode fazer com que ao invés de atender a um ou dois clientes de 
um ou dois nichos, vamos nos especializando em todos os clientes deste nicho, entendeu? 
(D01).  
 
É o que aconteceu com o caso dos ônibus e guinchos. Fomos atendendo um por um até que 
descobrimos que se atendermos muito bem estes dois ou três clientes, ouvindo todas as 
suas necessidades, podemos atender todo o mercado de guinchos e ônibus (D02). 
 
Já o dispositivo bloqueador é para oferecermos as seguradoras e associações, novo nicho 
que estamos explorando. Todas as vezes que há sinistro e roubo de carros, as empresas 
(seguradoras e associações) tem que arcar com o prejuízo. Realizamos uma parceria com os 
diretores destas empresas para que elas ofereçam para os segurados ou associados o 
bloqueador, impedindo a efetivação da perda do ativo (D02). 
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Por diversos motivos, como a redução do ciclo tecnológico de produtos, aumento de 

investimentos de risco em pequenas empresas de base tecnológica (startups) e fluxo 

de mão de obra especializada entre empresas de mesmo segmento, as 

organizações devem recorrer a inovação para manter-se competitiva, como afirmam 

Balestrin e Verschoore (2008) e Bignetti (2002).  

Para Chesbrough (2003), esta intensidade da competitividade exige das 

organizações uma maneira mais eficiente de inovar, propondo-se assim, o modelo 

aberto de inovação.  

A pergunta 4: “Como a Alfa 1 pretende gerir todo o conhecimento proveniente de 

pesquisas e desenvolvimentos, tanto os já executados como os futuros?” apresentou 

os seguintes resultados. 

Os entrevistados alegaram que já foram questionados muitas vezes sobre este 

assunto, tanto por consultores quanto por colegas empresários. A esta pergunta, 

responderam de maneira breve e praticamente, ao mesmo tempo, dizendo que está 

nos planos de curto prazo e que iriam iniciar este investimento com a placa de 

bloqueio veicular, de maneira coerente com as respostas anteriores. O principal 

motivo desta pergunta foi compreender o que fora relatado pelo grupo focal e 

indiretamente validado pelos diretores neste questionário que é o fato de 

desenvolver soluções e deixar este conhecimento sem utilização ou 

comercialização, princípios da inovação aberta. A declaração abaixo ilustra a 

preocupação com a gestão do conhecimento e o registro de patentes. 

[...] a empresa já está pesquisando como patentear o produto, devido ao risco dos 
concorrentes poderem roubar a ideia. Até mesmo se um dos técnicos instaladores, mesmo 
sem querer, expor a inovação ou como ela é instalada ou funciona, pode despertar a 
curiosidade de concorrentes (D02). 
 
 

Moreira et al. (2008), Chesbrough (2012), Terra (2011) ensinam que uma importante 

fonte de receita para as organizações que praticam a inovação aberta é a 

comercialização de patentes, projetos e técnicas. Esta prática permite a redução dos 

riscos de investimento bem como os custos de Pesquisa e Desenvolvimento. 
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4.4 Adequações sugeridas ao modelo de negócios da startup Alfa 1 para 
alcançar a escalabilidade do software de Gestão Logística PDT 

Para se identificar o processo de inovação utilizado pela Alfa 1, fez-se necessário o 

levantamento das premissas da inovação aberta, realizada por meio do 

levantamento do referencial teórico em uma pesquisa bibliográfica, no que se 

constatou que à partir desta revisão, a Alfa 1 pratica inovação no entendimento do 

constructo lecionado por Schumpeter (1934) e pelo Manual de Oslo (OCED, 2005), 

por aplicar seu conhecimento para a manutenção, reforço ou aumento de seu 

desempenho comercial e posicionamento de mercado. 

Reforça tal entendimento, o de que a Alfa 1 pratica inovação (e não realiza apenas 

invenções) conforme as premissas do constructo, Pinchot (1985), Dogson (2000), 

Utterback (1996) e Garcia e Calantone (2002) à medida em que fora constatado que 

o conhecimento gerado e aplicado ao produto PDT incide na percepção de valor por 

parte de seus clientes (mercado) e tal percepção gera receita à organização 

pesquisada.  

Ainda, os autores Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), apontam como princípios da 

existência da inovação, a constatação de seu impacto nas doze dimensões da 

organização: oferta, plataforma, soluções, clientes, experiência do cliente, 

agregação de valor, processos, organização, cadeia de fornecimento, presença, 

rede e marca. Todos estes aspectos foram apontados direta ou indiretamente tanto 

pelo grupo focal quanto pela entrevista semiestruturada.  

Quanto ao nível de disruptura da inovação praticada no PDT, levando-se em 

consideração Utterback (1996), Terra (2012), Davila, Shelton e Epstein (2007), pode-

se considerar que esta se classifica como incremental num primeiro momento, e 

semi-radical, num segundo.  

A diferença entre estes dois momentos é a de que, até a conclusão deste trabalho, 

os relatórios desenvolvidos sob demanda por parte dos clientes da Alfa 1, não 

alteravam o modelo de negócios da empresa tão quanto não alteravam a estrutura 
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do software em questão, oferecendo justamente uma melhoria no serviço já 

ofertado. 

No segundo momento, considera-se a inclusão do B.I. no PDT como um grau de 

disruptura maior, por impactar no modelo de negócios (nova oferta, novo mercado, 

novas parcerias, fontes de receita e custos, por exemplo), envolvendo risco e 

investimento maior, classificando-se assim como semi-radical.  

O Modelo de Negócios atual da Alfa 1 relaciona a geração de valor ao nível de 

profundidade do atendimento das necessidades de seus clientes e, à partir deste 

atendimento, posicionando seus recursos internos e externos para consecução 

deste objetivo. Assim, todos os departamentos, pessoas e relacionamento com 

fornecedor estão sujeitos às prioridades e urgências destes clientes, conforme 

entrevista semiestruturada e grupo focal.  

Identificado o processo inovação aberta com base no referencial teórico levantado 

(objetivo específico I), passou-se para a identificação do o Planejamento da 

Escalabilidade do PDT e Respectiva Adequações ao Modelo de Negócios da Alfa 1 

(objetivo específico II) para que assim, se realizassem as sugestões de adequações 

ao processo observo (objetivo específico III). 

Para tal, buscou-se compreender primeiramente a formatação de seu Modelo de 

Negócios, afinal, este é um dos principais critérios que definem qual o sistema de 

inovação é praticado pela organização, conforme lecionam Mintzberg, Lampel e 

Ahlstrand (2000); Hedman, Kalling (2003); Joia e Ferreira (2005); Meer (2007); 

Takahashi (2007); Nenonen e Storbacka (2010); Chesbrough (2012) e Osterwalder 

et al. (2014). 

Neste sentido, o Quadro 3, a seguir, apresenta o resumo das principais alterações 

da dinâmica do modelo de negócios da Alfa 1 sugeridas para atender a 

escalabilidade do PDT, sintetizando como a organização alterou seu modelo de 

negócios para o alcance de sua estratégia organizacional. 
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Quadro 3 - Principais alterações da dinâmica do modelo de negócios da Alfa 1 para atender a 
escalabilidade do PDT. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Modificações ocorreram em todos os blocos, como se pode perceber. Sendo que as 

de maior impacto organizacional foram as que tangem a infraestrutura da empresa, 

como por exemplo, Canais, Estrutura de Custo e Fontes de Receita.  

Os canais foram muito alterados e este projeto demandou um provisionamento 

financeiro alto, por ser alvo de investimento em infraestrutura de rede, 
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desenvolvimento de softwares, servidores e novos fornecedores, o que impactou 

diretamente no outro bloco, o de Estrutura de Custo. Agora, existem novos 

fornecedores para dar conta de uma demanda crescente de usuários, pois o 

mercado em expansão não será mais local e sim, nacional.  

O bloco Fluxo de Receita também sofre e sofrerá ainda mais, alterações, visto que a 

monetização do PDT não será apenas para mensalidades do sistema de 

rastreamento veicular, e sim, para uma série de nichos diferentes (novas 

segmentações de clientes e novas atividades-chave) e que, muitas vezes, não 

recorreram a tal sistema de rastreamento e telemetria, para consumirem o B.I., fruto 

de novas parcerias-chave. 

A Geração de Valor para o cliente final incorre na mudança de significado do uso do 

produto, que não mais se restringe a responder questões ligadas a custos 

operacionais e eficiência do transporte; responderá por análises financeiras e 

estratégicas para os clientes, visto que serão mananciais de dados, informações e 

referência para tomadas de decisão. 

O Relacionamento com o cliente sofre de imediato, com a implantação da loja on-
line, e estabelecimento de que a equipe comercial e de projetos atenderá apenas 

aqueles cujo projeto seja de grande porte. Ademais, os outros departamentos estão 

em análise para que a diretoria consiga aperfeiçoar a excelência no atendimento, 

agilidade e redução de custos diretos, tanto para clientes de projetos maiores quanto 

os demais. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo desta dissertação foi analisar como a startup Alfa 1 usou a inovação 

aberta e adequou seu modelo de negócios para alcançar a escalabilidade do seu 

principal produto, o software de Gestão Logística PDT.  

Para aprofundamento, foram discutidos conceitos relacionados aos temas startup, 

empreendedorismo, inovação, inovação aberta, modelos de negócio e estratégia.  

A partir de uma pesquisa nos moldes de um estudo de caso, compuseram a unidade 

de análise da pesquisa a Alfa 1 e a unidade de observação, o método de inovação 

aberta aplicado ao produto PDT. A pesquisa de campo foi realizada com a técnica 

de um grupo focal em que participaram seis colaboradores e entrevista 

semiestruturada com dois diretores da Alfa 1.  

As questões levantadas aos colaboradores seguiram uma lógica de oito blocos do 

modelo Canvas adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011) que permitiram a 

flexibilidade na condução do grupo focal. Já o roteiro da entrevista em profundidade 

como os diretores da Alfa 1 foi elaborado com quatro questões abertas para 

identificar estruturação de um processo de Inovação Aberta.  

Ao responder a questão norteadora da pesquisa, quer seja “como a startup Alfa 1 

usou a inovação aberta e adequou seu modelo de negócios para alcançar a 

escalabilidade do seu principal produto, o software de Gestão Logística PDT?” foi 

possível observar que a Alfa 1 enquadrou-se no modelo aberto de inovação de 

Chesbroug (2006), notadamente, em função do desenvolvimento de conhecimento 

por meio de pesquisa de mercado e na participação do cliente ou usuário na 

concepção das melhorias do produto (melhoria incremental).  

As adaptações em seu modelo de negócio percebidas no decorrer desta, a permitiu 

aproveitar as inovações falso-negativas, comercialização de patentes e licenças, 

aproveitamento de mercados intermediários  para alcançar a escalabilidade do PDT.  
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A escalabilidade do PDT implicou na mudança profunda do modelo de negócios em 

termos de desenvolvimento de software, ao receber o B.I, alterando os aspectos de 

seu canvas ao que tange o Relacionamento, Geração de Valor, Segmento, Custos, 

Fluxo de Receitas e Canal.   

Foi considerada uma sugestão de alteração na maneira de atender aos clientes no 

novo modelo de negócios de forma que para atender ao desenvolvimento de 

pequenos e médios projetos, sem demandar o departamento de projetos e de T.I., 

este serviço fosse realizado por meio de um sistema de autoatendimento no sítio 

eletrônico da empresa  

A escalabilidade do PDT foi viabilizada em primeira instância pelo B.I. incorporado à 

atual tecnologia, que tornou possível, clientes do país inteiro terem acesso a 

relatórios e ferramentas personalizadas, inclusive, novos nichos tiveram acesso a 

mesma ferramenta. Trata-se de um sistema que considerou a base de dados do 

próprio usuário ou do sistema de rastreamento para analisar informações correlatas 

e atreladas a outras fontes de informação, bastando apenas, que o usuário aponte a 

fonte de dados para que o PDT realize o processamento e cruzamento de 

informações. 

De maneira ampla, o B.I. incorporado ao PDT pode, teoricamente, servir para 

qualquer segmento de clientes, desde que, estes tenham um sistema de gestão 

integrada ou mesmo controles mais simples, como planilhas eletrônicas. Estes 

bancos de dados serão lidos pelo PDT e os dados serão cruzados com o outros de 

interesse do cliente final, como por exemplo, planilhas de controle de manutenção 

de frota de propriedade do cliente com os dados de identificação do condutor em 

tempo real. Este cruzamento de dados trouxe indicadores de desempenho de cada 

condutor referente ao impacto de sua dirigibilidade no custo total das manutenções. 

Foi acatada a ideia de transferir os computadores que eram utilizados como 

servidores da empresa para uma universidade em troca de produção acadêmica 

para inovação em hardware e sistema de informação como um exemplo de 

modificações para inovações crescentes e constantes. Estas modificações, tanto as 

atuais quanto as planejadas, ofereceram inúmeras oportunidades de crescimento a 
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Alfa 1, conforme seus diretores apontaram. A iniciativa da empresa em planejar 

modificações é de grande relevo para o mercado de tecnologia de Belo Horizonte, 

em especial, para os startups de tecnologia, que podem espelhar-se na experiência 

desta para alcançarem patamares diferenciados de posicionamento de mercado e 

geração de valor para seus clientes. 

Nesse mercado de extrema exigência em modernidade e precisão, a Alfa 1 procura 

ir muito além da oferta de serviços e produtos, buscando ser um player de qualidade 

global no atendimento e em produto. O  processo de inovação de produto dentro da 

empresa é colaborativo, ou seja, por meio da participação de parceiros-chave como 

fornecedores de hardware, desenvolvedores autônomos, designers de experiência 

de usuário e em especial, os clientes, promovem conhecimentos integrando, cada 

qual, a sua visão e know-how, no contínuo desenvolvimento do PDT e seus 

derivados.  

 A Alfa 1 dispõe de um modelo de negócios que atende de maneira eficaz as 

necessidades dos clientes, entretanto, para se tornar um player global com a 

expansão de sua empresa para os Estados Unidos da América, é necessária uma 

expansão de conhecimentos ainda maior, algo que ainda mantém a empresa presa 

a determinados paradigmas da indústria nacional. E é na superação deste desafio 

que reside o esforço deste trabalho para buscar uma solução que respeite os 

princípios da empresa de qualidade e cumpra com suas diretrizes estratégicas de 

expansão por meio de uma comparação dos métodos de inovação aberta adotados 

com o método apontado pela literatura.  

Como considerações finais, almeja-se que, para a Alfa 1, este trabalho tenha 

contribuido para a construção de parcerias com faculdades de tecnologia e outras 

startups, tanto quanto na formatação, padronização e sistematização de processos 

de inovação, conforme sugestões do autor. 

Espera-se que os resultados deste trabalho possam ter contribuído também para 

empresas de pequeno e médio porte que busquem alternativas de crescimento e 

diversificação de mercado, por meio de pesquisa e desenvolvimento de capital 

intelectual. 
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Empresas são mananciais da troca de conhecimento mútua e neste ponto, acredita-

se que este possa também contribuir com o incentivo para ambos os setores, para 

que dialoguem ainda mais, e se perceberem como pilares de uma economia 

sustentável e em pleno afloramento. 

Pessoalmente, este trabalho contribuiu para o arcabouço instrumental e teórico do 

autor, no sentido de que trouxe a experiência tanto de dialogar com atores 

importantes de uma organização que busca fazer diferença no mercado local e 

nacional quanto para ver de perto um projeto de alta complexidade ser estabelecido 

levando-se em consideração os desafios tecnológicos, orçamentários, humanos e 

comerciais. 

Quanto às limitações desta pesquisa ressalta-se a ausência de métricas e processos 

padronizados e documentados na organização pesquisada, impondo uma 

metodologia exclusivamente qualitativa, bem como o pouco tempo para a realização 

do grupo focal. Os colaboradores se mostraram muito atenciosos e interessados na 

pesquisa, mas não puderam deixar de atender a telefonemas e outras interrupções 

próprias do ambiente corporativo.  

Para pesquisas futuras, recomenda-se ser utilizado um levantamento de processos, 

funções e atividades para complementar a análise qualitativa com os aspectos 

quantitativos. Recomendar-se-ia também, entrevista semiestruturada com atores 

externos a organização para um desenho mais completo do panorama da inovação 

aberta e seus matizes, conforme seus respectivos pontos de vista. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GRUPO FOCAL   

1 Parceiros chaves (key partners).  

x Como a Alfa 1 se relacionou com atores externos, tais como concorrentes, 

fornecedores, parceiros, clientes, universidades para melhorar ou desenvolver 

novas soluções? Esta pergunta, se encaixa na realidade da empresa? 

 

2 Novas atividades (key Activities).  
x Quais são as atividades ou processos necessários para o atendimento às 

necessidades dos clientes do PDT? 

x As soluções desenvolvidas são totalmente aproveitadas pela empresa 

comercialmente? 

3 Proposta de valor (Value propositions).  

x A percepção de valor dos clientes atuais orientou a inovação da Alfa 1? 

 

4 Segmento de clientes (Customer Segments).  

x O PDT atende necessidades específicas de algum nicho de clientes? 

 

5 Relacionamento com clientes (Customer relationships).  

x Como se dá o relacionamento com os clientes na Alfa 1? 

 

6  Principais recursos (Key resources)  

 

7  Canais (Channels).  

 

8 Fontes de receita (Revenue streams). 
x Quais as fontes de receita da Alfa 1? 

x Como a Alfa 1 planejou a escalabilidade do PDT? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS DIRETORES DA 
EMPRESA 

 

1 Como a direção da empresa planejou escalar o PDT sem comprometer o 

atendimento personalizado? 

2 Quais as principais mudanças no modelo de negócios ocorreram para 

viabilizar a escalabilidade do PDT? 

3 Como emergem os novos projetos de tecnologia na Alfa 1?  

4 Como a Alfa 1 pretende gerir todo o conhecimento proveniente de pesquisas 

e desenvolvimentos, tanto os já executados como os futuros? 

 


