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VoC – nova versão
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Modelo de Negócios

Componentes
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Material elaborado e de responsabilidade do Professor 

Recursos & 
Capacidades 
(processos, 

rotinas, 
ativos...)

Gestão 
(Governança, 

estrutura, 
liderança, 
cultura..)

Posicionamento 
(estratégias de 
custo/diferenci
ação, cadeia de 

valor...)

Oferta de valor

O que vocês 
estão 
utilizando 
para 
descrever a 
oferta de 
valor?
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Externos

• As mudanças como 
decorrência da interação 
com diferentes atores, 
incluindo consumidores, 
fornecedores e organismos 
regulatórios.

Internos

• A empresa pode repensar 
seu posicionamento de 
mercado e iniciar uma nova 
oferta de valor, buscando 
melhorar seu desempenho 
diante da concorrência, ou 
novas oportunidades. 
Melhorar sua eficiência, 
reduzir custos e ampliar 
apropriação de valor.

Fontes de mudança no modelo de negócios
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Business Model Change
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EVOLUÇÃO envolve descoberta, refinamento e desenvolvimento de melhores práticas em 
relação aos componentes do modelo de negócio. É um processo dinâmico que envolve 
aprendizagem e inovação incremental. A aprendizagem incremental permite que a 
empresa adicione valor aos seus consumidores (HEIJ et al., 2014; Demil & Lecocq, 2010; 
Aspara et al., 2013). 

ADAPTAÇÃO reflete a necessidade de mudar em resposta às diferentes condições 
ambientais como a preferência dos consumidores (Saebi, 2015). A adaptação 
considera os stakeholders, as mudanças no ambiente competitivo e oportunidades 
geradas pelas tecnologia da informação (Saebi et al, 2017, Sabatier et al., 2010; Zott 
et al., 2011). Pode criar novos produtos ou serviços para seus consumidores ou 
entrar em novos mercados que demandem mudanças mais significativas

INOVAÇÃO a empresa inova em uma área de seu modelo de negócio, podendo expandir 
sua atuação na cadeia de valor. A inovação pode ser mais drástica, afetando a indústria e 
causar disrupção (Foss & Saebi, 2017: Baden-Fuller, 2015). 
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A internacionalização como fonte de mudança no modelo de negócio: Casos das 
Empresas Multinacionais Brasileiras



Business Model Change - Síntese
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BM

Evolução

Transferência de 
melhores práticas

Proxy ou modelo 
similar

Aprendizagem e 
inovação incremental

Adaptação

Renovam os 
componentes do BM

Redefine as fronteiras 
da cadeia de valor

Introduz novos BM / 
Disrupção

Inovação
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Alguns tipos de Inovação em BM
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Inovação no Modelo 
da Empresa

• Mudança de 
posição na cadeia 
de valor

• Reconfiguração de 
de ativos e 
capacidades em 
função de 
fornecedores e 
consumidores

Inovação no Modelo 
de Receitas

• Mudanças em 
como a empresa 
gera receitas

• Reconfiguração do 
modelo de 
precificação

Inovação no Modelo 
da Indústria

• Redefinir indústrias 
existentes

• Disrupção



• Pensar sobre a trajetória da 
organização. Vamos montar uma 
linha do tempo!

• Ao longo de sua história, como o 
modelo de negócios evoluiu? 
(indicar com post its amarelos)

• Aconteceram adaptações no 
modelo de negócio? Que tipo de 
adaptações? Quais os 
motivadores para tais 
adaptações? (indicar com post 
its laranjas)

• A empresa criou novas linhas de 
produtos e serviços? Expandiu 
as fronteiras de atuação? 
(indicar com post its azuis).

Atividade prática
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• Capacidade de buscar sinergias entre os diferentes modelos de 
negócio;

• Capacidade de ambidestria (inovar e explorar competências atuais);

• Cuidado com os riscos de canibalização;

• Definir prioridades nos diferentes níveis da organização;

• Consistência entre modelo de negócios e modelo de gestão.

Portfólio de Modelo de Negócios

Desafios e Competências necessárias
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