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No dia 11 de junho, o tema do encontro da Practical Community in Business Model 

(PCBM) foi a geração de vantagens competitivas por meio dos modelos de negócios. O objetivo 

deste tópico foi provocar a reflexão sobre como as escolhas dos modelos de negócios das 

empresas conduziram ao alcance ou manutenção das vantagens competitivas que elas têm em 

seus mercados.  

Na abertura do evento, os professores Fabian Salum e Karina Coleta reforçaram a 

utilização do framework desenvolvido pela equipe da PCBM para análise de modelos de 

negócios. Chama-se “the value of choices”, ou, o valor das escolhas (VoC). 

 

Desde os encontros iniciais da comunidade, temos visto que, em última instância, os 

modelos de negócios das empresas são histórias. A narrativa dessas histórias retrata como as 

empresas se organizam – ou pretendem ser organizar – para criar valor para o seu cliente e 

consequentemente para si. 

Desta forma, a narrativa do modelo de negócio pode seguir diferentes roteiros, enfatizar 

diferentes elementos e servir a diversos propósitos de análise. O papel do framework é oferecer 

uma estrutura, um tipo de moldura para a construção desta narrativa. A professora Coleta 

explicou que “o framework não é uma receita de como o modelo deve ser, mas um roteiro para 

facilitar a análise desta história de forma não apenas a comunica-la, mas entende-la e, a partir 

disto, promover os ajustes necessários para o seu prosseguimento”.  

Esta história é feita das escolhas que a empresa efetua acerca de alguns componentes, 

mas também das consequências destas escolhas em termos de valor. Por isto, reforça o professor 



 

 
Evento 04 | Fabian Salum 

Material de responsabilidade do professor  | 3 | 

Salum “desde o início propomos e refinamos um caminho de análise do modelo de negócio, 

composto por estes dois campos causais”. 

A aplicação do VoC para descrição e análise do modelo de negócio pode ser vista em 

mais detalhes no caso da startup In Loco Media distribuído entre os participantes e disponível 

no site practicalbusinessmodel.com. Contudo, tivemos o privilégio de ouvir esta história em 

primeira mão por um dos cofundadores e VP de engenharia da In Loco, Alan Gomes. 

Usando, como pano de fundo, a épica saga de Eneias de Virgílio – relatada na obra “Eneida” – 

Alan contou a história do modelo de negócio da startup recifense que nasceu em 2011 e tem 

crescido exponencialmente. Entretanto, como na jornada de Eneias, batalhas foram travadas 

para converter o insight em empreendimento e validar um modelo de negócios que atraísse 

investidores e gerasse valor para o cliente. Mesmo as escolhas que não renderam os resultados 

esperados se transformaram em aprendizado para novos movimentos. 

Com uma tecnologia inédita de geolocalização em ambientes fechados, a In Loco 

entrega anúncios mobile em locais específicos de maneira mais precisa do que as alternativas 

que existem atualmente no mercado global. A ideia é participar da nova era da computação 

ubíqua – a onipresença da computação – oferecendo conteúdo de acordo com o contexto. Neste 

sentido, a vantagem competitiva da In Loco está na maior precisão na localização e menor 

consumo de bateria que o GPS do Waze e do Google Maps. Outra vantagem que diferencia o 

modelo de negócio da startup brasileira está no paradigma da privacidade. A tecnologia mapeia 

padrões sem revelar a identidade do consumidor, o que até mesmo grandes empresas como 

Google, Facebook e Apple ainda não conseguiram fazer. 

 

Figura 1. Oferta de valor In Loco: aplicação sensível ao contexto 

Fonte: Apresentação de Alan Gomes na PCBM (Junho, 2018) 
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Segundo Alan, o interesse nesta proposta começou a crescer e desde então a startup tem 

uma carteira de mais de 200 clientes mensais, em sua rede de anúncios há mais de 600 

aplicativos e 70 milhões de dispositivos. Um crescimento que rendeu à In Loco diversos e 

importantes prêmios em sua trajetória, a previsão de faturamento para 2018 é de 60 milhões. 

Novos movimentos foram gerados para que a empresa continuasse a crescer. Em 2016, 

perceberam que precisavam se ajustar à transformação digital. Para entrar numa rede maior para 

ter mais acesso a mercados e capital começaram na Endeavor Brasil. Além disto, investiram na 

tecnologia antes de diversificarem a oferta, e lançaram um modelo de negócios mais 

“agressivo”: cobrar apenas pelas pessoas que visitam os locais físicos. Conseguiram 

desenvolver uma solução contra fraudes em transações, além de um produto para 

desenvolvedores de aplicativos e uma ferramenta de análise do comportamento e tendências de 

mercado. Alan afirma que, à parte de recursos de investidores, ele “credita todo movimento que 

conseguiram fazer às pessoas, pois a gestão da In Loco é baseada em liberdade (autonomia) e 

responsabilidade (senso de ownership)”. 

Os participantes e convidados presentes na PCBM tiveram a oportunidade de fazer 

perguntas ao CTO da In Loco, dentre as respostas destacam-se: a estratégia de não fazer uma 

patente para não tornar pública a tecnologia; foco nos recursos humanos para obter agilidade 

nas mudanças (ferramenta de gestão OKR, desenvolvimento de equipes de trabalho 

multidisciplinares/squads, cultura de frontline obsession, envolvimento das pessoas na visão e 

valores, líderes como disseminadores da cultura pelo exemplo); capacidade de identificar os 

erros e redirecionar o modelo de negócio; importância de entender com rapidez a necessidade 

do cliente e gerar valor para ele; percepção do valor generativo da conexão da comodidade 

online e da vivência offline; trabalhar junto a universidades e profissionais de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Em seguida, o professor Dr. Joan Ricart do IESE Business School (campus 

Barcelona) aprofundou o tema a partir da pergunta: “o que fazer quando o seu negócio estiver 

sob risco?”.  Uma empresa já estabelecida pode enfrentar riscos porque: o modelo de negócio 

está em constante mutação em função das rápidas alterações no ambiente interno e externo; 

novos competidores surgem de qualquer lugar; modelos de negócios disruptivos emergem no 

setor.  

A resposta a estes desafios, apresentada como um fio condutor, foi “criar vantagens 

competitivas por meio de seu modelo de negócio”. Mas como? O professor Ricart explorou três 

maneiras:  
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(1) Seja você o disruptor!  

(2) Seja o segundo mais rápido!  

(3) Transforme ou remodele seu modelo de negócio. 

Quanto ao primeiro ponto, o professor Ricart aconselhou a busca pelas novas fontes de 

crescimento e inovação, além de fazer o melhor uso possível das tecnologias disponíveis. Ele 

explorou o caso da Bosch que decidiu focar mais na inovação do modelo de negócio do que dos 

produtos. Neste redirecionamento, dois fatores se mostraram críticos para o sucesso da 

empresa: a liderança e o processo de desenvolver as ferramentas necessárias para dar suporte à 

inovação do modelo. 

 

Figura 2. Inovação no modelo de negócio da Bosch 

Fonte: Apresentação do professor Ricart na PCBM (Junho, 2018) 

 

A segunda maneira de criar vantagem competitiva por meio do modelo de negócio, 

segundo o professor Ricart, se refere à rapidez de movimento, especialmente se sua empresa 

não for um first mover. Neste sentido, ele sugere o livro dos autores Markides e Geroski “Fast 

Second”. Além disto, recomenda que as empresas direcionem suas ações para explorar, 

experimentar e avaliar as possíveis alterações e potenciais de seu modelo de negócio. 
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Figura 3. Questões para exploração, experimentação e avaliação 

Fonte: Apresentação do professor Ricart na PCBM (Junho, 2018) 

 

Finalmente, o último ponto levantado pelo professor Ricart tem a ver com a adaptação 

dos componentes do modelo de negócio. Isto pode ser feito, por exemplo, em termos de 

oferta de valor, como no caso da empresa Hilti – que desenvolve soluções para construção 

civil – e transformou um produto em um serviço. Todavia, Ricart adverte que este movimento 

de mudança pode ser custoso por afetar a natureza de como a empresa cria e captura valor, 

e requer o desenvolvimento de capacidades para que haja êxito. Citando uma frase de 

Maquiavel: “não há nada mais difícil de assumir, mais perigoso de se conduzir ou de maior 

incerteza quanto ao sucesso do que tomar a frente na introdução de uma nova ordem. Pois o 

inovador tem como inimigos todos os que se saíram bem sob as condições antigas”.  

Em resposta à uma questão proposta por um dos participantes, o professor Ricart 

reforçou que, embora o modelo de negócio seja um elemento sistêmico que representa a 

criação e captura de valor, a adaptação de algumas partes do modelo pode não ser suficiente, 

são necessárias mudanças radicais que promovam rupturas no sistema tradicional. Porém, 

enfrentar o custo das mudanças é preferível à imobilidade. 
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A palestra do Eng. Mauro Oliveira, VP Latam da multinacional brasileira CI&T, 

reforçou os desafios, oportunidades e vantagens competitivas geradas pela transformação 

digital do modelo de negócio.  

Diante da trajetória da empresa, especialmente em seu processo de 

internacionalização, Mauro explorou o conceito de antifragilidade. As mudanças são 

inevitáveis e nem sempre fáceis de executar, mas é importante aprender a se beneficiar com 

o processo, tornando-se ainda mais forte. O foco que o modelo da empresa manteve em suas 

ações de mudança foi o de gerar valor para o cliente, tendo o Lean Digital como framework 

para gerir a transformação necessária. 

 

 

Figura 4. Princípios do Lean Digital Transformation 

Fonte: ebook “Lean Digital Transformation” da CI&T 

 

As necessidades do consumidor, e o que ele considera como valor, são trazidos para o 

centro da estratégia para que a empresa possa manter o fluxo de oferta de experiências que 

ele requer. A velocidade de adaptação e mudança no modelo é feita por meio do foco no 

pensamento inovador e na capacidade de experimentação contínua. Segundo Mauro, “o RH 

tem papel central da transformação digital junto à cultura da liderança, pois não se muda uma 

cultura por decreto” 
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Figura 5. Aprendizados da jornada da CI&T 

Fonte: e-book “Lean Digital Transformation” da CI&T 

 

Finalmente, o quarto evento da PCBM foi finalizado com um rico compartilhamento 

das empresas participantes sobre as vantagens competitivas percebidas em suas 

respectivas trajetórias e suas experiências quanto à transformação digital. A PCBM 

encerrou seu primeiro ciclo (2017-2018) dedicado a uma abordagem conceitual e prática 

dos modelos de negócios. O professor Fabian Salum destacou, como próximos passos, a 

continuidade das visitas da equipe PCBM às empresas participantes, além do lançamento 

do segundo ciclo.  

A proposta, ainda seguindo a abordagem de modelos de negócios e dando 

continuidade à interface entre o campo acadêmico e prático, aprofunda o impacto da 

transformação digital nos modelos de negócios das organizações. Maiores informações 

sobre a nova fase das discussões e agendas futuras podem ser obtidas no site 

practicalbusinessmodel.com. 


