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RESUMO 

Este projeto consiste em propor a expansão do modelo de negócio de uma 

empresa do ramo de turbomáquinas que atende, atualmente, única e exclusivamente, o 

setor de petróleo e gás através de apenas um contrato com um único cliente. Tendo em 

vista a crise do petróleo no Brasil e o modelo de negócio inflexível que a empresa 

possui, a expansão do modelo de negócio da mesma é um recurso de extrema 

importância neste cenário. A principal ferramenta utilizada no processo de expansão do 

modelo de negócio da organização foi o roadmap. Este foi construído utilizando a 

metodologia de roteiros tecnológicos a qual utilizou os resultados de uma matriz SWOT 

para definir os principais direcionadores de mercado da empresa. Os resultados da 

aplicação do roadmap foram utilizados na metodologia de adaptações de modelos de 

negócios de Cavalcante (2014). Os principais resultados que a metodologia adotada 

apresentou foram como previa o objetivo: possibilidade de maior participação do 

mercado de óleo e gás, atendimento a outros setores de mercado e oferta de uma gama 

maior de produtos e serviços aumentando assim a fonte de lucro da empresa e 

diminuindo sua dependência do setor de óleo e gás e principalmente do seu atual único 

cliente. 

Palavras-chave: Turbomáquinas, Modelos de negócios, Canvas, Expansão, 

Roadmap de produtos, Roadmapping Technology.  

  



   

 

 

ABSTRACT 

This project has as it is proposal the expansion of the business model of a 

turbomachinery branch company that currently serves, exclusively, the oil and gas 

sector, through a single contract with a unique customer. Having in view the oil crisis in 

Brazil and the inflexible business model that the company has, the expansion of the 

business model itself is an extremely important feature in this scenario. The main tool 

used in the process of expansion of the organization's business model was the roadmap. 

It was builded using the methodology of roadmpping technology, which used the results 

obtained from a SWOT matrix to define the main market drivers of the company. The 

results of the implementation of the roadmap were used in the methodology of business 

model adaptations developed by Cavalcante (2014). The main results ainmed by the 

adopted methodology were: the possibility of increase the company’s participation in 

the oil and gas market, to offer the service to other market sectors and to offer a wider 

range of products and services, thereby increasing Turbo-BC’s sources of revenues and 

reducing it’s dependence on oil and gas sector and especially from it’s current single 

client. 

 

Keywords: Turbomachinery, Business Model, Canvas, Expansion, Product 

Roadmap, Roadmapping Technology.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Thomas (2004), existem registros da participação do petróleo no 

mundo desde os tempos bíblicos, mas este começou sua história na sociedade moderna 

no ano de 1859 quando foi iniciada a exploração do produto nos Estados Unidos. Nesta 

época descobriu-se que a destilação do petróleo resultava em produtos que substituíam, 

com grande margem de lucro, o querosene e o óleo de baleia que eram muito utilizados 

para iluminação. Estes fatos marcaram o início da era do petróleo. 

De acordo com o mesmo autor, após este marco inicial, ferramentas e técnicas 

de perfuração foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, permitindo a expansão 

pela busca do petróleo em vários países além dos Estados Unidos. Na década de 60 o 

petróleo registou seu maior nível de abundância, até então, no mundo e o excesso de 

produção, aliado aos baixos preços praticados pelo mercado, estimulou o consumo 

desenfreado do produto.  

 Thomas (2004), relata que os anos 70 foram marcados pelas elevações nos 

preços de venda do petróleo, tornando econômicas grandes descobertas no Mar do 

Norte e no Golfo do México. Nos anos 80 e 90, os avanços tecnológicos possibilitaram 

a redução dos custos de exploração e de produção, criando um novo ciclo econômico 

para a indústria petrolífera. No ano de 1996 o número de reservas mundiais petrolíferas 

era 60% maior que em 1980 e os custos médios de prospecção e produção haviam 

sofrido uma redução de mesma grandeza neste mesmo período.  Desta forma, o petróleo 

começou a configurar-se como fonte de energia e hoje, além de ser matéria-prima para a 

produção de combustíveis, passou a ser imprescindível à vida moderna, tendo em vista 

que alguns de seus derivados como plásticos, borrachas sintéticas, tintas, corantes, 

adesivos, detergentes, dentre outros, são indispensáveis na rotina de milhões de pessoas.  

No Brasil, a história do petróleo teve início no ano de 1858 com a assinatura do 

Decreto nº 2266 pelo Marques de Olinda que concedia a José Barros Pimentel o direito 

de extrair mineral betuminoso para a fabricação de querosene, em terrenos situados às 

margens do Rio Marau, na então província da Bahia (THOMAS, 2004, p.03). 

Thomas (2004) diz que o primeiro poço brasileiro com objetivo de encontrar 

petróleo foi perfurado somente em 1897, no município de Bofete no Estado de São 

Paulo, mas até o final de 1939 aproximadamente 80 poços haviam sido perfurados. O 
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primeiro campo comercial foi descoberto em 1941, em Candeias na Bahia. A partir de 

1953, no governo Vargas, foi instituído o monopólio estatal do petróleo brasileiro com a 

criação da Petrobras que deu partida decisiva nas pesquisas do petróleo e desde então a 

organização já descobriu petróleo nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, 

São Paulo e Santa Catarina.  

Ainda de acordo com o mesmo autor, nos anos 70, quando os campos de 

petróleo do recôncavo baiano entravam na maturidade, foi descoberta a província 

petrolífera da Bacia de Campo, Rio de Janeiro, através do campo Garoupa e foi a 

descoberto petróleo também na plataforma continental do Rio Grande do Norte através 

do campo de Ubarana. 

A produção de petróleo no Brasil cresceu de 750 m³/dia na época da criação da 

Petrobras para mais de 182000 m³/dia no final dos anos 90, graças aos contínuos 

avanços tecnológicos de perfuração e produção na plataforma continental (THOMAS, 

2004, p. 04).  

Neste setor de óleo e gás existem as plataformas de perfuração e produção que 

são compostas por uma gama imensa de equipamentos que dão suporte as operações das 

mesmas. As turbomáquinas estão na lista de equipamentos que compõe as plataformas 

de petróleo e dentre as suas classificações são importantes para a geração de eletricidade 

para as unidades de produção e para a compressão de gás que é produzido. 

Segundo Pinto (2010, p. 25), turbomáquinas são aquelas que operam com fluxo 

contínuo de determinado fluido e cuja transferência de energia é dada através da 

variação da quantidade de movimento nas seções de escoamento do fluido. Dentre as 

turbomáquinas, “o turbocompressor ou compressor dinâmico é uma máquina rotativa 

utilizada para aumentar a pressão do fluido de trabalho” (PINTO, 2010, p. 28).  

“O gerador elétrico é uma máquina que converte energia mecânica de rotação 

em energia elétrica. A energia mecânica pode ser fornecida por motores (diesel, 

gasolina, gás ou elétricos), por turbinas (diesel, gás, vapor ou água) e até mesmo pelo 

vento. ” (PETROBRAS, 2008, p.165). Os turbogeradores fabricados pela TURBO-BC 

são geradores elétricos que tem a energia mecânica fornecida por turbinas a gás. 

Nas Unidades Estacionárias de Produção de petróleo (UEPs), as 

turbomáquinas, podem ser aplicadas como acionadores em conjuntos de 
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turbocompressores ou turbogeradores. Os turbocompressores comprimem o gás natural, 

o qual poderá ser utilizado para diversas finalidades como a pressurização de poços de 

petróleo (gás lift); gás combustível nas unidades de produção; para exportação para 

unidades terrestres a fim de ser processado e comercializado para utilização residencial 

e industrial. Nos turbogeradores, as turbinas, acionam geradores elétricos que suprem 

toda demanda de energia elétrica, das unidades marítimas, tais como: acionamento de 

bombas, motocompressores, iluminação, etc (BRAVO, P., 2011, p.8). 

Inserida no setor de óleo e gás através do ramo das turbomáquinas, está a 

empresa TURBO-BC. Esse é um nome fictício que será utilizado para referenciar a 

empresa durante o decorrer deste projeto devido às restrições da política de privacidade 

da mesma.  

A TURBO-BC vende seus equipamentos, turbocompressores (TC’s) e 

turbogeradores (TG´s), e presta serviços de manutenção e operação destes para as 

empresas de exploração e produção de óleo e gás. 

A empresa supracitada é líder mundial no ramo de fabricação de grandes 

motores a diesel para uso em navios e usinas e é um dos três principais fornecedores 

globais de turbomáquinas para o setor de óleo e gás. A TURBO-BC conta com mais de 

doze mil e quinhentos colaboradores e é representada em mais de cento e cinquenta 

países. A sede, responsável pela tecnologia e inovação da companhia, está localizada 

em Augsburg, Alemanha. A TURBO-BC é constituída atualmente por quatro unidades 

estratégicas de negócio: Motores & Sistemas Marinhos, Usinas, Turbomáquinas e After 

Sales, oferecendo a seus clientes uma ampla gama de produtos e serviços nas áreas de 

energia e transporte. 

A TURBO-BC possui as seguintes bases no Brasil relacionadas ao 

fornecimento de produtos e serviços para o setor de óleo e gás: o centro comercial, na 

cidade do Rio de Janeiro, o centro de manutenção e fabricação de peças, na cidade de 

Petrópolis e a base de manutenção e de suporte às operações, em Macaé. 

A organização iniciou suas atividades no Brasil na década de 70, momento no 

qual o principal cliente da empresa, realizou a compra de 13 TCs e 14 TGs para atender 

à seis de suas UEPs na Bacia de Campos. Além das máquinas adquiridas, foi assinado 

também um contrato para prestação de serviços de assistência técnica e treinamento do 

corpo de trabalho do cliente para a operação. No final da década de 90 começaram as 
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negociações para o fechamento do contrato hoje vigente na empresa, o qual foi 

renovado no ano de 2012 e tem duração prevista até o final de 2017. 

Como citado anteriormente, a empresa em foco atua no setor de óleo e gás, o 

qual é conhecido pela avançada tecnologia empregada e pelo alto custo atrelado às suas 

operações.  

Atualmente, este setor está passando por um momento de crise devido às 

constantes quedas no preço do barril do brent1  de petróleo e somente as empresas 

capazes de produzirem o máximo gastando o mínimo conseguirão se manter 

sustentáveis, com fôlego suficiente para vencer este período e dar passos maiores em 

direção ao desenvolvimento.  

 
Figura 1: Cotação do Barril de Petroleo tipo Brent, em U$$ 

Fonte: (G1, 2015a) 

 

Neste mercado e contexto, onde a competitividade é cada vez maior e a 

margem para erros cada vez menor, conhecer o ambiente em que se está inserido, assim 

como suas próprias forças e fraquezas, são fatores críticos não somente para as 

organizações que buscam ter grande sucesso e domínio do mercado, mas sim fator vital 

para todas as que pretendem continuar exercendo suas atividades. 

                                                 
1  “Atualmente, a palavra Brent designa todo o petróleo extraído no Mar do Norte e 

comercializado na Bolsa de Londres. A cotação Brent é referência para os mercados europeu e asiático” 

(IPEA, 2015). 
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Tendo em vista o cenário apresentado, configura-se como potencial fonte de 

vantagem competitiva o desenvolvimento de um estudo focado na caracterização do 

mercado, no modelo de negócios da empresa e nas suas principais atividades. Este 

estudo deverá gerar alto valor agregado aos executivos, fornecendo-lhes informação 

suficiente para que vislumbrem as melhores oportunidades de desenvolvimento de sua 

companhia nos diferentes cenários que podem se instaurar no mercado de óleo e gás no 

próximo ano. 

 

1.1. Objetivo 

O presente projeto objetiva propor, por meio da construção de um roadmap de 

produtos e tecnologias, um conjunto de novos bens e serviços que possam ser ofertados 

pela empresa, a partir dos direcionadores de mercado, visando expandir seu modelo de 

negócios e como consequência, aumentar suas fontes de receitas. 

 

1.1.1. Objetivos Específicos  

Para que o objetivo geral deste projeto seja alcançado, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 Mapeamento do modelo de negócio vigente na empresa, usando a ferramenta 

Canvas. 

 Realizar uma análise dos ambientes interno e externo da empresa através da 

matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças desses ambientes. 

 Construção de um roadmap de produtos a partir dos direcionadores de mercado 

utilizando a metolologia T-Plan. 

 Sugerir um modelo de negócio expandido com as saídas do Roadmap, fazendo 

a simulação do mapeamento do mesmo usando a ferramenta Canvas. 
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1.2. Justificativa do Estudo 

 A justificativa para a realização do presente projeto de pesquisa divide-se em 

duas perspectivas: a acadêmica e a profissional. 

 Sob o ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento de um projeto que alie 

técnicas e ferramentas de duas das metodologias mais inovadoras desenvolvidas nos 

últimos anos, o Canvas de modelos de negócios e o roteiro tecnológico (roadmaping 

technology), se apresenta como um meio potencial de aprimorar e avançar os estudos 

existentes sobre os referidos temas, os quais ainda possuem uma vasta gama de 

possibilidades a serem exploradas. Além disso, através do alinhamento e da utilização 

de técnicas e ferramentas das duas metodologias será possível desenvolver um método 

bem estruturado e organizado para a expansão de um modelo de negócios de uma 

companhia, o qual irá gerar um novo tipo de conhecimento que poderá posteriormente 

ser utilizado na realização de novos estudos nessa área. 

 Em relação a perspectiva profissional, a especialização do pesquisador nessas 

duas áreas e a execução do projeto proposto propiciarão ao mesmo a oportunidade de 

consolidar diversos conhecimentos adquiridos durante sua graduação através da 

aplicação do conteúdo aprendido em uma situação real, o que também lhe permitirá 

aprimorar o seu domínio sobre as metodologias estudadas e sobre as técnicas e 

ferramentas da engenharia de produção presentes nas mesmas. Ainda sob o ponto de 

vista profissional, o resultado do presente projeto de pesquisa - a expansão do modelo 

de negócios vigente na empresa em foco - permitirá ao pesquisador atuar nas esferas 

estratégica, tática e operacional da organização, aprofundando o seu conhecimento 

sobre o negócio praticado pela mesma e lhe tornando apto a auxiliar de maneira decisiva 

e positiva nos processos de análise de cenários e de tomadas de decisão dessa grande 

empresa.  

 Para a empresa, a execução do projeto permitirá aos envolvidos conhecerem e 

entenderem melhor a companhia, sua forma de atuar e de se posicionar no mercado, 

suas possibilidades e restrições perante seus clientes, concorrentes e fornecedores e 

desta forma potencializar suas chances de serem bem sucedidos em suas decisões. Além 

desse ganho, a conclusão do presente projeto em sua totalidade gerará como resultado 

um modelo de negócios expandido, o qual deverá possibilitar a companhia se manter 
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rentável no atual momento de crise e, ao longo do tempo, assumir um posicionamento 

mais competitivo, menos arriscado e mais lucrativo no mercado. 

 Dessa forma, entende-se que a realização do presente trabalho se justifica pelo 

novo conhecimento que será gerado através do alinhamento e aplicação de duas 

metodologias, novas, mas consolidadas na engenharia de produção, com o propósito de 

gerar um modelo de negócios expandido; pelos novos conhecimentos que serão 

adquiridos pelo pesquisador durante sua execução, assim como pela consolidação dos 

conhecimentos que o mesmo já possui, através de sua aplicação em uma situação real; e 

pela potencial vantagem competitiva que a empresa em foco irá obter, ao ter técnicas da 

engenharia de produção aliadas à análise de profissionais capacitados e ao 

desenvolvimento de um novo método promissor no objetivo que se propõe a cumprir, 

aplicadas na elaboração de um novo modelo de negócios expandido e de um roadmap 

com a indicação do que deve ser feito ao longo do tempo para que a mesma chegue 

mais competitiva e com seu modelo de negócios expandido no horizonte definido. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Modelo de Negócios 

 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), um modelo de negócios faz a descrição 

da lógica de criação, entrega e captura de valor de uma organização. Os mesmos ainda 

dizem que um modelo de negócios bem descrito possui nove componentes de como 

uma organização pretende gerar valor, são eles: Segmentos de Clientes; Proposta de 

Valor; Canais (comunicação, distribuição e vendas); Relacionamento com os clientes; 

Fontes de Receita; Recursos Principais; Atividades – Chave; Parcerias Principais; e 

Estrutura de Custos. O primeiro componente, segmentos de clientes, define os 

diferentes tipos de pessoas e/ou organizações que uma empresa busca alcançar e servir. 

Visando a satisfação dos mesmos Ostewalder e Pigneur (2011), falam que é necessário 

agrupar os clientes em segmentos distintos, porém cada qual com suas necessidades, 

comportamentos e outras características em comum. Segundo os autores, são exemplos 

de segmento de clientes o mercado em massa, o nicho de mercado, segmentado, 

diversificado e plataforma multilateral (ou mercados multilaterais). Após essa 

segmentação, a empresa deve tomar uma decisão sobre quais segmentos servir e quais 

ignorar e essa decisão ajuda na projeção do modelo de negócios, pois as necessidades 

dos clientes serão melhor compreendidas. 

Os componentes básicos do modelo de negócios estão interligados, sendo 

assim o componente que descreve os produtos e serviços ou criam valor para um 

segmento de clientes é a proposta de valor. Ainda de acordo com os autores Ostewald e 

Pigneur (2011), os clientes escolhem uma empresa ou outra de acordo com sua 

respectiva proposta de valor, pois, a mesma é um pacote que supre as exigências de um 

segmento de mercado, ela é um conjunto de benefícios que a empresa oferece aos seus 

clientes. Esses autores dão como exemplo de proposta de valor a novidade, o 

desempenho, a personalização, o “fazendo o que tem que ser feito”, o design, a 

marca/status, o preço, a redução de custos e de riscos, a acessibilidade e a 

conveniência/usabilidade. 

O terceiro componente, os canais, tem a função de se comunicar e alcançar o 

segmento de clientes com o objetivo de entregar-lhe a proposta de valor fazer a ponte 
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entre o primeiro e segundo componentes da lista. Segundo Osterwalder e Pigneur 

(2011), os canais aumentam o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços 

da empresa, ajudam a avaliar a proposta de valor, permitem que os clientes adquiram 

produtos e serviços específicos, levam uma proposta de valor aos clientes e fornecem 

suporte ao cliente após a realização da compra. 

“Os Canais têm cinco fases distintas. Cada Canal pode cobrir algumas ou todas 

as fases. Podemos distinguir entre Canais diretos e indiretos, bem como entre Canais 

particulares e Canais em parceria” (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011, p.27). A 

Tabela 2.2-1 mostra os tipos e as fases do canal.  

 

O relacionamento com o cliente é citado pelos autores como o quarto 

componente básico do modelo de negócios de uma empresa. Existem vários jeitos da 

empresa se relacionar com os segmentos de clientes e podem variar desde 

relacionamentos pessoais até sistemas automatizados. Ainda segundo Osterwalder e 

Pigneur (2011), o relacionamento com os clientes pode ser motivado pela conquista do 

cliente, retenção do cliente ou ampliação das vendas e essas motivações podem mudar 

durante o processo, dependendo do estado que a empresa se encontra. 

O valor monetário gerado por cada segmento de clientes para uma empresa é a 

fonte de receita da empresa, quinto componente de um modelo de negócio de acordo 

com Osterwarlder e Pigneur (2011). Os autores dizem que para saber como a empresa 

pode gerar fontes de receitas para si mesmo, ela precisa conhecer que valor cada 

segmento de clientes está disposto a pagar.  

 

Tabela 1: Tipos e Fase do Canal 

Fonte: (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011, p.27) 



   

22 

 

“Um Modelo de Negócios pode envolver dois tipos de Fontes de Receita: 

Transações de renda resultantes de pagamento único; Renda recorrente, 

resultante do pagamento constante, advindo da entrega de uma Proposta de 

Valor aos clientes ou do suporte pós-compra” (OSTERWALDER e 

PIGNEUR, 2011, p.30). 

 

Como já foi dito, as Fontes de Receitas é o preço que o Segmento de Clientes 

está disposto a pagar. E, segundo Osterwalder e Pigneur (2011), existem várias formas 

de precificação e cada Segmento de Cliente pode ter a sua, são elas: lista fixa, 

promoções, leilões, dependência de mercado, dependência de volume ou gerenciamento 

de produção. 

Em um Modelo de Negócios, os Recursos Principais são os recursos mais 

importantes para fazer o modelo funcionar, de acordo com Osterwalder e Pigneur 

(2011), e é o sexto componente básico de um Modelo de Negócios. Segundo os mesmos 

autores, são os Recursos Principais que permitem que uma empresa crie e ofereça sua 

Proposta de Valor, alcance mercados, mantenha relacionamentos com os Segmentos de 

Clientes e obtenha Receita. “Os Recursos Principais podem ser físicos, financeiros, 

intelectuais ou humanos. Podem ser possuídos ou alugados pela empresa ou adquiridos 

de parceiros-chave” (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011, p.34).  

Para um Modelo de Negócios funcionar além dos recursos principais, são 

importantes também as Atividades-Chave da empresa, sétimo componente básico de um 

Modelo de Negócios. De acordo com o Osterwalder e Pigneur (2011), as Atividades-

Chave são necessárias para criar e oferecer a Proposta de Valor, alcançar mercados, 

manter Relacionamento com o Cliente e gerar renda. As Atividades-Chave se 

diferenciam de acordo com o Modelo de Negócios e podem ser divididas nas seguintes 

categorias: produção, resolução de problemas e plataforma/rede. 

O oitavo componente básico de um Modelo de Negócios, segundo Osterwalder 

e Pigneur (2011), são as Parcerias Principais. O componente faz relação com a rede de 

fornecedores e os parceiros da empresa, relações essas que são criadas pelas empresas 

para otimizar seus modelos, reduzir riscos e incertezas ou adquirir recursos. Os autores 

citam quatro tipos diferentes de parcerias, são elas: Alianças estratégicas entre não 

competidores; Coopetição: parcerias estratégicas entre concorrentes; Joint ventures para 

desenvolver novos negócios; e Relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos 

confiáveis. 
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O nono e último componente básico de um Modelo de Negócios é a estrutura 

de custos. Todos os custos envolvidos na operação de um Modelo de Negócios são 

descritos por este componente de acordo com Osterwalder e Pigneur (2011). Todos os 

processos envolvidos em um Modelo de Negócios geram custos, porém os custos 

podem ser mais facilmente calculados depois de definidos os Recursos Principais, as 

Atividades-Chave e as Parcerias Principais. Ainda segundo Osterwalder e Pigneur 

(2011), os Modelos de Negócios direcionados pelo custo são baseados no baixo custo e 

com isso é importante distinguir a Estrutura de Custos em duas grandes classes: 

direcionadas pelo custo e direcionadas pelo valor. A primeira se concentra em 

minimizar o custo sempre que possível e a segunda visa à criação da sua Proposta de 

Valor de forma menos preocupada com o baixo custo do Modelo de Negócios. 

Com os nove componentes básicos estruturados, pode-se então ter uma visão 

geral do Modelo de Negócios da organização e saber de que forma a mesma se a 

apresenta para o mercado. 
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2.2. Inovação em Modelos de Negócios 

Chesbrough (2007) diz que não muito tempo atrás, ''inovar'' significava que as 

empresas precisavam investir em extensos laboratórios de pesquisa internas, contratar as 

pessoas mais brilhantes que poderiam encontrar, e depois esperar pacientemente por 

novos produtos para emergir. Hoje, com os custos de criação, desenvolvimento e 

transporte tão altos essa forma de inovar já não funciona mais. Pior ainda, o ciclo de 

vida dos produtos vem encurtando o que significa que mesmo as grandes tecnologias 

não podem ser invocadas para ganhar um lucro satisfatório antes de se tornar uma 

commodity. Hoje, a inovação deve incluir modelos de negócios, ao invés de apenas 

tecnologia e P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Para o autor, modelos de negócios são 

muito importantes e não são todos iguais. Um modelo de negócio revisado e, 

consequentemente melhor gera uma ideia ou tecnologia melhor também.  

Segundo Chesbrough (2007), existem seis parâmetros em um modelo de 

negócios onde a inovação pode gerar um novo valor para a organização. São eles: 

proposição de valor, mercado alvo, mecanismos de receita, rede de valor, estratégia e 

competitividade. De acordo com o autor, os parâmetros citados apontam o caminho para 

melhorias que podem ser feitas em um modelo de negócios, mas para um estágio mais 

avançado de modelos de negócios o autor fala sobre o framework de modelos de 

negócios, onde as empresas podem avaliar onde seu atual modelo de negócios está em 

relação ao seu potencial e, em seguida, definir os próximos passos apropriados para 

maior avanço desse modelo. O autor subdivide os frameworks em seis tipos:  

 Tipo 1: A organização tem um modelo de negócios indiferenciado. 

 Tipo 2: A organização tem algum tipo de diferenciação no seu modelo de 

negócios. 

 Tipo 3: A organização desenvolve um modelo de negócios segmentado. 

 Tipo 4: A organização possui um modelo de negócios ciente externamente. 

 Tipo 5: A organização integra seu processo de inovação com seu modelo de 

negócios. 

 Tipo 6: O modelo de negócios da empresa é uma plataforma adaptativa. 

 

Pela descrição podemos perceber que é no Tipo 5 que a organização se abre 

para inovar em seu modelo de negócios. Segundo Chesbrough (2007), nessa fase a 
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organização integra seu processo de inovação com seu modelo de negócios e este 

desempenha um papel integrador chave dentro da empresa. Fornecedores e clientes têm 

acesso institucional formalizado ao processo de inovação da empresa, e esse acesso é 

retribuído por eles o que dá a empresa uma visibilidade melhor sobre as necessidades 

futuras dos clientes.  

Nesta etapa, ainda segundo o autor, as empresas procuram entender a cadeia de 

abastecimento por todo o caminho de volta para as matérias-primas básicas, como eles 

olham para grandes mudanças técnicas ou de oportunidades de redução de custos. 

Chesbrough (2007) diz que o modelo de negócio do tipo 6 é um modelo ainda 

mais aberto e adaptável do que os tipos 4 ou 5. Os principais fornecedores e clientes se 

tornam parceiros de negócios, entrando em relacionamentos nos quais tanto o risco 

quanto a técnica de negócios podem ser compartilhados. Os modelos de negócios de 

fornecedores são integrados nos processos de planejamento da empresa e a empresa por 

sua vez, integra o seu modelo de negócio com os dos seus clientes-chave.  

Um recurso importante que permite essa integração de modelos de negócios 

em toda a cadeia de valor é a capacidade da empresa de estabelecer suas tecnologias 

como base para uma plataforma de inovação para a cadeia de valor. Desta forma, a 

empresa pode atrair outras empresas para investir seus recursos, ampliando o valor da 

plataforma sem consumir investimento extra pelo fabricante da plataforma.  

O processo de inovação do modelo de negócio pode gerar muitas vantagens 

para a empresa, porém, ainda existem muitas barreiras à este processo. 

A principal barreira, segundo Chesbrough (2007), é que não existe somente 

uma pessoa que tem autoridade e capacidade na organização de inovar o modelo de 

negócios. Neste processo é preciso que os líderes de cada setor da empresa estejam 

envolvidos e na prática isso não ocorre. Para tentar mudar o cenário algumas empresas 

colocam como responsável pelo modelo de negócios o gerente geral ou o presidente 

uma vez que eles podem ter completa responsabilidade para o desempenho financeiro 

de uma unidade de negócios, mesmo assim, muitas vezes existem limites para a 

capacidade desses gestores de inovar seus modelos de negócios, pois os mesmos 

possuem um curto período de tempo para planejar e executar o projeto. 

Chesbrough (2009) cita, por meio de exemplos, algumas outras barreiras à 

inovação do modelo de negócios que em suma são a falta de pessoas designada a tal 
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trabalho, pouco tempo destinado ao trabalho deste processo e a maior delas o 

comodismo que leva ao medo da mudança. Deste modo, Chesbroug (2009) conclui que 

as barreiras existem e são reais e que é necessária uma mudança no processo 

organizacional para que este cenário mude. Segundo Chesbrough (2009), as 

organizações terão que identificar líderes internos para a mudança do modelo de 

negócios, a fim de gerir os resultados desses processos e entregar um novo modelo de 

negócios para a empresa e a cultura da organização deve encontrar maneiras de absorver 

o novo modelo, somente desta forma a inovação em modelos de negócios poderá ajudar 

as empresas a renovar seu crescimento e lucros. 
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2.3. Modelos de Negócios dinâmicos 

Cavalcante (2011) diz que o termo “modelo de negócio” tem sido usado na 

literatura em vários contextos com diferentes significados e postula que o modelo de 

negócio da empresa serve a dois fins interligados: proporcionar alguma estabilidade 

para o desenvolvimento das atividades da empresa e ao mesmo tempo, ser flexível o 

suficiente para permitir uma mudança. De acordo com o autor, os gestores podem 

deixar de reconhecer, explorar, aproveitar e explorar novas e valiosas tecnologias e/ou 

oportunidades de mercado, uma vez que isto pode exigir abordagens comerciais que não 

são condizentes com o presente modelo de negócio. Segundo Cavalcante (2011), duas 

questões chaves têm guiado as pesquisas sobre o dinamismo dos modelos de negócio: 

existe um jeito de reestabelecer interligações críticas entre a estabilização de forças de 

um modelo de negócio e as dinâmicas inerentes associadas com a descontinuidade 

tecnológicas e de mercado? E, se sim, qual seria o framework estratégico que permitiria 

a identificação de distintos tipos de mudanças na aparência do modelo de negócio? 

Para Cavalcante (2011), um modelo é uma abstração que descreve um negócio, 

não no nível operacional, mas em um nível conceitual. Diante disso, o autor enfatiza o 

papel da cognição e postula que a cognição individual e, consequentemente sua 

interpretação dos eventos influenciam fortemente a criação e o desenvolvimento dos 

processos organizacionais e ocupa um papel central nas dinâmicas de um modelo de 

negócios. Segundo o autor, a aplicação de processos baseados na perspectiva do modelo 

de negócio implica na necessidade da estratégia de abstração de processos, ou seja: 

a) nem todos os processos são igualmente relevantes, só os processos principais - 

aqueles que são de importância fundamental para o negócio e realizado de 

forma contínua; 

b) não é necessário para descrever a operacionalização dos processos em detalhe 

(a prática comum em métodos como TQM e BPR); e 

c) além de processos principais atuais, processos não-existentes também merecem 

atenção, uma vez que este é o lugar onde a maior parte do maior potencial 

reside muitas vezes. 

 

De acordo com Cavalcante (2011), componentes que constituem um modelo de 

negócio indiretamente ajudam a determinar quais processos principais organizacionais 
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merecem uma atenção especial. No entanto, Cavalcante (2011) faz uma análise 

aprofundada de dois aspectos importantes: Em primeiro lugar, de acordo com o autor, 

os principais componentes de um modelo de negócio dependem da cognição individual, 

das características específicas e das necessidades de uma empresa e, portanto, diferem 

de empresa para empresa. Em segundo lugar, a identificação dos componentes deve ser 

impulsionada pela visão de que processos organizacionais são o centro dos negócios. Se 

um componente central não pode ser descrito em termos de seus processos subjacentes, 

então não deve ser parte do modelo de negócios da empresa. Para Cavalcante (2011) é 

importante identificar aqueles que são mecanismos criticos, o que torna possível mudar 

o modelo de negócio, de outro modo o resultado seria apenas um instantâneo, uma 

representação estática do modelo de negócio. 

Cavalcante (2011) propõe quatro tipos de mudanças no modelo de negócio: a 

criação do modelo de negócio, a extensão, a revisão e a recisão do mesmo. De acordo 

com o autor, os limites de um modelo de negócio devem primeiro ser identificados 

antes de poder ser determinada se uma iniciativa de mudança irá afetá-lo ou não, e (em 

caso afirmativo) em que medida. O framework proposto para o desenvolvimento de uma 

capacidade de modelo de negócio dinâmico serve tanto para manter e desafiar o status 

quo da empresa por acoplamento do tipo de negócio modelo de mudança para a 

inovação ou mudança a ser introduzida. Ainda de acordo com o autor, uma conclusão 

importante é um modelo de negócio que é flexível, mas apenas na medida em que os 

novos processos podem ser adicionados ou removidos sem prejudicar ou afetar 

gravemente os principais processos existentes servidos pelo modelo de negócio 

existente.  

No entanto, confrontado com um impacto significativo que envolve mudanças 

em processos centrais existentes (como no caso de um "grande" modelo de negócio 

revisão), o modelo de negócio não será capaz de existir na sua forma atual. Neste 

sentido, Cavalcante (2011) ressalta que os modelos de negócio ainda são rígidos, uma 

vez que é necessário desmontar a empresa já existente, modelar e construir uma nova. 

Segundo o autor, um modelo de negócio dinâmico pode e deve ser capaz de exercer 

ambas as propriedades: estáticas, para garantir o bom funcionamento das atividades 

existentes e flexíveis, de modo a ser receptivo às mudanças no meio ambiente. 
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2.4. Métodos de adaptação dos Modelos de Negócios 

De acordo com Cavalcante (2014), o planejamento de mudança organizacional 

é o tema com um grande número de pesquisas na área de estudos gerenciais e, 

recentemente, estudiosos sugeriram tal mudança partisse da perspectiva do modelo de 

negócios da empresa. Ainda de acordo com Cavalcante (2014), a identificação do 

componente central do modelo de negócios da empresa tem sido o foco de interesse 

como forma de expressar a lógica de trabalho das empresas. A ideia é mudar os modelos 

de negócios das empresas com mudanças em seus componentes centrais. As pesquisas 

sobre mudanças em modelos de negócios apesar de serem muitas, ainda são novas e não 

estando claros os tipos e formas de planejamento e a forma de introdução das mudanças 

que devem ser realizadas. 

Cavalcante (2014) diz que, em adição aos modelos que têm sido propostos, 

uma variedade de instrumentos existe para auxiliar o planejamento da mudança 

organizacional. O TQM e o BPR, por exemplo, são técnicas que facilitam o 

planejamento do processo de mudança organizacional, e o grau de turbulência e a 

análise de cenário permitem entender o ambiente em que a empresa está envolvida e 

tem sido valioso para guiar a mudança estratégica. 

Segundo Cavalcante (2014), a questão é: como é possível desenvolver uma 

ferramenta que poderia ajudar as empresas a planejarem a mudança do seu modelo de 

negócios? Essa questão é levantada uma vez que faltam instrumentos que poderiam 

conduzir o trabalho de forma analítica e estruturada.  

Como já foi dito, muitos modelos de planejamento para a mudança estratégica 

de empresas têm sido propostos, e segundo Cavalcante (2014), modelos reduzem e 

simplificam situações complexas para um número de categorias e têm sido muito 

usados para guiar tal processo de mudança. Ainda de acordo com o autor, esses modelos 

propostos assumem que os membros do grupo central das organizações são 

participativos desde que suas motivações para mudar mereçam uma atenção especial – o 

objetivo final é a mudança dos comportamentos através do consenso para aumentar o 

desempenho da empresa. 

Em meio a um número considerável de modelos propostos, Cavalcante (2014) 

destaca o papel do modelo de diagnóstico que tentam facilitar o entendimento da 

organização caracterizando-a como um sistema total focando nos determinantes mais 



   

31 

 

importantes da empresa para a sua performance e como eles se referem. Em cada 

modelo de diagnóstico, estudiosos tem desenhado com atenção a importância de 

determinantes, internos, mas sem limitar o ambiente externo da empresa, a estratégia da 

empresa e suas tarefas de desempenho. 

Cavalcante (2014) também chama a atenção para os mapeamentos de 

processos. Segundo o autor, um mapeamento de processos detalhado é frequentemente 

usado como um mecanismo para que o planejamento da mudança seja introduzido – 

algumas vezes mais incrementado como o TQM e em outras ocasiões mais radicais 

como BPR. 

Para Cavalcante (2014), ter o máximo de conhecimento possível da literatura 

sobre o planejamento da mudança do modelo de negócios é muito importante para o 

desenvolvimento de uma ferramenta para a realização do mesmo. Adicionalmente, a 

visão de mudança de modelos de negócios baseada em processos de Cavalcante (2014) 

foi selecionada para guiar o desenvolvimento desta ferramenta. Esta escolha se deve 

principalmente pelo fato de que esta visão estabelece que os processos principais 

organizacionais são parâmetros para analisar as fronteiras de uma empresa, fator 

essencial para o entendimento da introdução de mudanças em um modelo de negócios.  

Cavalcante (2014) diz que um modelo de negócios é uma abstração dos 

princípios que suportam o desenvolvimento dos principais processos de uma empresa, e 

argumentam que: os componentes centrais de uma empresa variam de empresa para 

empresa, cada uma delas apresentando seus próprios principais processos, e iniciativas 

de mudança afetam componentes específicos do modelo de negócios de uma empresa, 

com desafios específicos a serem enfrentados por cada um deles.  

Segundo o autor, os elementos chave derivados da revisão da literatura, 

somados ao conceito sobre a dinâmica dos modelos de negócios, constituem o quadro 

analítico que guiará o desenvolvimento de uma ferramenta para o planejamento de 

mudanças em um modelo de negócios, conforme pode ser visto na Figura 2. 

Cavalcante (2014) organiza o design em fases, tendo assim uma abordagem 

mais estruturada e um melhor entendimento dos processos do design. A Figura 3 ilustra 

as principais fases do design do modelo de negócios baseado em processos, a qual pode 

ser vista como um artefato estratégico. O objetivo principal da fase 1 é identificar o 
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modelo de negócios atual da empresa, enquanto as fases 2 e 3 são para analisar como as 

iniciativas de mudança irão afetar este modelo de negócios. 

 

 

Figura 2: Framework analítico 

                     Fonte: Cavalcante (2014) 
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Figura 3: Artefato para o design da mudança do modelo de negócio 

Fonte: Adaptado de Cavalcante (2014) 
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Fase 1: Identificação dos componentes centrais do modelo de negócios da 

empresa e seus principais processos 

De acordo com Cavalcante (2014), as empresas adotam diferentes modelos de 

negócios, de acordo com o que consideram que melhor se ajusta ao seu ambiente. Até 

mesmo quando estão no mesmo mercado e no mesmo contexto ambiental, existe uma 

grande variedade de modelos de negócios, partindo do princípio que seus fundadores 

possuem diferentes modelos mentais deste mercado. Segundo Cavalcante (2014), o 

design de modelos de negócio é essencial para uma melhor compreensão do mecanismo 

de funcionamento, da essência de um negócio. Por esta razão, realizar o design de um 

modelo de negócios requer como um passo inicial que é a identificação do modelo de 

negócios atual. Ainda de acordo com o autor, o design de um modelo de negócios não 

requer necessariamente a identificação dos componentes centrais deste modelo, mas 

estes são um importante ponto de partida para uma análise estruturada e compreensível 

da lógica de funcionamento da empresa. 

Cavalcante (2014) diz que organizações são sistemas complexos, o que 

significa que não há um único design ótimo. Consequentemente, o design do modelo de 

negócios de uma empresa (e as subsequentes mudanças neste), não deve ser fixado a 

alinhamentos restritos, mas aberto à evolução. De acordo com o autor, após a 

identificação preliminar dos componentes centrais do modelo de negócios de uma 

empresa, as companhias devem identificar seus principais processos correspondentes.  

Cavalcante (2014) define componentes centrais de forma ampla como 

“categorias” de interconectividade dos principais processos. O número dos componentes 

centrais e os principais processos não é fixo, e sua identificação depende do quão as 

companhias são individuais e abstraem a essência de seus negócios. Cavalcante (2014) 

enfatiza que essa identificação não é uma tarefa simples, e mesmo com os melhores 

esforços, pode ser controversa. A identificação é de extrema importância para o 

entendimento da mudança do modelo de negócios, o que faz que esforços correntes para 

a realização da identificação sejam necessários. 

Fase 2: Breve descrição da iniciativa de mudança e como os principais 

processos poderão ser afetados 

Segundo Cavalcante (2014), iniciativas de mudanças dependem do 

entendimento do ambiente em que a organização está envolvida, e não só o ambiente 
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externo da empresa, mas também os fatores internos influenciam na tomada de decisão 

dos gestores nesse aspecto. Ainda de acordo com o autor, as iniciativas de mudanças 

podem ser relacionadas com aspectos como o desenvolvimento de novos produtos e/ou 

serviços, desenvolvimento de uma nova lógica de trabalho para uma unidade de 

negócios ou para uma empresa inteira, etc. 

O processo de identificação de como a introdução da iniciativa de mudança 

pode afetar os componentes centrais e os principais processos do modelo de negócios é 

ilustrado na Figura 3. De acordo com Cavalcante (2014), na Figura 3 a fase 2 mostra as 

iniciativas de mudanças “a” e “b” que afeta especificamente os componentes centrais e 

os processos principais do modelo de negócios, mostrados pelas setas com linhas 

continuas em direção a fase 1, que conduz para a reconfiguração na fase 2, indicada por 

setas com linhas tracejadas. A fase 2 da Figura 2 mostra que diferentes iniciativas de 

mudanças afetam um número dos componentes centrais: enquanto a iniciativa de 

mudança “a” afeta todos os componentes centrais, a mudança “b” afeta somente um. 

Fase 3: Análises dos principais desafios e suas soluções 

De acordo com Cavalcante (2014), a mudança organizacional não é fácil e 

muitas empresas falham ao introduzirem. O principal objetivo da fase 3 é identificar os 

desafios ex ante que a empresa pode enfrentar em conexão com a iniciativa de mudança. 

Cavalcante (2014) diz que esses desafios existem tanto em níveis individuais (o que 

pode ser visto como um grupo ou coletivo) quanto em níveis organizacionais. Segundo 

o autor, desafios em níveis individuais (o que também inclui gestores e empregados) 

envolvem aspectos como conhecimento, ética, aspectos emocionais, culturais, entre 

outros. Em níveis organizacionais os desafios envolvem questões internas e externas, 

como a coordenação de novas e existentes atividades, obtenção adicional de capital 

financeiro para novos investimentos, e os aspectos legais da iniciativa de mudança.  

Segundo Cavalcante (2014), não existe um processo formal analítico para 

identificar o principal desafio envolvido na mudança do modelo de negócio. Os desafios 

dependem das visões individuais de quem os identifica, e pode, portanto, mudar ao 

longo do tempo, como parte de um curso de um processo reflexivo. Ainda segundo o 

autor, a identificação de desafios específicos deve ser seguida por uma busca por 

possíveis soluções para os mesmos. Assim como a identificação dos desafios, não existe 

processo analítico formal envolvendo a procura por soluções, pois a mesma depende da 
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visão individual dos envolvidos e devem ser “boas o suficiente” para ser considerada 

como uma alternativa. 

As três fases descritas acima, compõem o artefato de design de mudança de 

modelo de negócios de uma empresa desenvolvido por Cavalcante (2014). Porém, 

alguns aspectos importantes dentro de uma empresa devem ser considerados no uso 

dessa ferramenta para que o uso da mesma seja feito da melhor forma possível.  

Comparação de várias abordagens de mudanças: Mudança de modelo de 

negócios, de acordo com Cavalcante (2014), é um tipo de mudança organizacional que, 

diferentemente de outras abordagens de mudança, leva a perspectiva do modelo de 

negócios da empresa a ser analisado para que mudanças sejam feitas. Segundo o autor, o 

objetivo da mudança do modelo de negócios não é necessariamente a modificação de 

comportamentos para aumentar a desempenho da empresa. O objetivo do designing de 

mudança de modelo de negócios é explorar cenários alternativos e ser mais especifico 

sobre como as iniciativas de mudanças afetará o modelo de negócio da empresa. 

Cavalcante (2014) considera que modelos de diagnósticos guiam a mudança 

organizacional, logo eles não podem prover uma visão global da lógica de trabalho da 

empresa, o que é o objetivo da fase 1 do design de mudança do modelo de negócios. Já 

o design não só permite um melhor entendimento do que o modelo de negócios da 

empresa é realmente, mas também como a iniciativa de mudança irá afetar (fases 2 e 3), 

o que por sua vez permite familiaridade com a mudança do modelo de negócio o tempo 

todo. 

O artefato idealizado por Cavalcante (2014) permite fazer um diagnóstico do 

conjunto do mecanismo de trabalho da empresa focando nos principais processos da 

mesma. De acordo com o autor, algumas abordagens de mudança como TQM e BPR, 

reconhecem a importância dos processos da empresa e os usa para conduzir a mudança. 

Contudo, apesar de muito detalhados os níveis de especificação dos processos que 

caracterizam o TQM e o BPR, eles não permitem uma visão global do modelo de 

negócios da empresa. Outra diferença citada por Cavalcante (2014) é que o design da 

mudança do modelo de negócios foca em tipos específicos de iniciativas de mudanças: 

TQM, por exemplo, se concentra em melhorias incrementais na eficiência de processos, 

enquanto que o BPR foca nas mudanças radicais. O design sugerido por Cavalcante 

(2014) é flexível ao ponto de permitir análises de diferentes tipos de intervenção de 
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mudanças. Similar às técnicas dos modelos de diagnóstico, TQM e BPR, o designing de 

mudança de modelos de negócios de Cavalcante (2014) é planejado e estruturado 

abordando a mudança organizacional. Contudo, essa mudança permite o 

desenvolvimento da mudança das capabilidades da empresa de forma mais focada, 

tendo em conta desafios ao mesmo tempo de nível organizacional e individual. 

Enquanto que existem modelos consistentes de elementos fixados, o artefato de 

Cavalcante (2014) sugere elementos que devem ser construídos ao longo do caminho 

caracterizando-os como “objetivos de fronteira”. 

Cenários alternativos de mudança e o desenvolvimento de capabilidades 

dinâmicas: Cavalcante (2014) argumenta que é importante o experimento com modelos 

de negócios alternativos. De acordo com ele, uma abordagem promissora é a construção 

de mapas de modelos de negócios, que significa simular várias possibilidades antes de 

fazer uma escolha especifica. O design de mudança do modelo de negócios poderia ser 

usado para desenvolver cenários alternativos, isto é, cenários de incrementos e 

mudanças radicais, embora nenhum desses tipos sejam formas puras. No contexto de 

mudança de modelo de negócios – se a mudança é incremental ou radical – um período 

de desenvolvimento das capabilidades dinâmicas é essencial de acordo com o autor. 

Para o autor, as capabilidades dinâmicas são específicas dos processos organizacionais 

que criam valor para a empresa, assim como o desenvolvimento de produtos e alianças. 

Ainda de acordo com Cavalcante (2014), capabilidades dinâmicas apresentam 

características comuns, mas não são exatamente iguais em todas as empresas.  

O artefato para o design da mudança do modelo de negócios de Cavalcante 

(2014) pode ser usado como um mecanismo de aprendizado segundo ele mesmo, uma 

vez que permite que os indivíduos façam uma análise ex ante de diferentes caminhos 

para seguir, os desafios a serem superados e as soluções para eles. 

O autor ainda ressalta que ao trabalhar com várias soluções alternativas é 

essencial no design e na escolha da implementação de um cenário especifico que deve 

posteriormente ser usado na mudança do modelo de negócios no nível de desempenho. 

De acordo com ele, isso inicialmente envolve um período de desenvolvimento da 

capacidade de mudança da empresa, seguido por uma implementação efetiva da 

mudança do modelo de negócios. Cavalcante (2014) finaliza dizendo que é durante o 

desenvolvimento da capacidade de mudança da empresa, que a mesma fica apta a 
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experimentar e aprender com práticas inovadoras o que pode ainda levar a uma 

mudança efetiva do modelo de negócios. 

Participação e liderança: Cavalcante (2014) diz que a literatura reconheceu há 

muito tempo o papel dos líderes ou “agentes de mudança” na mudança organizacional, 

bem como a importância da participação dos empregados na inovação. Organizações 

são sistemas colaborativos e, segundo o mesmo, a criação e a captura de valor ocorrem 

dentro da “rede de valores” (que pode incluir, fornecedores, parceiros, e canais de 

distribuição, por exemplo). Por essa razão, os gerentes devem estar conscientes dos seus 

papéis como designers incluindo assim outras pessoas no designing, como por exemplo 

os diferentes stakeholders. Ainda de acordo com Cavalcante (2014) a participação ativa 

e o envolvimento, são importantes elementos no design de mudança do modelo de 

negócios, uma vez que os indivíduos que realizam os processos principais tem seu 

próprio entendimento do processo. Todos os indivíduos estão sujeitos a racionalidade 

limitada, o que impõe limites a um entendimento ótimo das situações. 

Cavalcante (2014) diz que os gestores e os stakeholders devem desempenhar o 

papel de co-designers de forma interativa inserindo suas visões e contextos no artefato 

para o design da mudança do modelo de negócios, pois este não funcionaria somente 

como um mecanismo para encorajar indivíduos a contribuir com ideias, mas também 

como uma valiosa base de conhecimento para as mudanças no modelo de negócios da 

empresa. Segundo o autor, o processo de designing de mudança do modelo de negócios 

é um convite para refletir sobre aspectos dos tipos de ações necessárias para gerar 

inovações radicais ou incrementais, e os tipos de restrições que a empresa tem que 

superar e como. Esse processo dá aos indivíduos a possibilidade de entender a 

interdependência dos seus trabalhos. Gerentes desempenham um vital papel tentando 

entender e capturar as diferentes visões e inseri-las no design. Cavalcante (2014) chama 

atenção para a necessidade de ter alguns mecanismos de governança para coordenar as 

contribuições de indivíduos com diferentes personalidades, perspectivas, e experiência e 

ressalta que algumas regras são necessárias, mas controle excessivo deve ser evitado. 

De acordo com o autor, designing não é necessariamente um processo estrito e 

linear: por exemplo, indivíduos poderiam começar a pensar sobre os desafios da 

iniciativa de mudança do modelo de negócios da empresa antes de fazê-la, identificar e 

ao mesmo tempo sugerir soluções para os mesmos. 
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Com isso, Cavalcante (2014) conclui que embora o designing de mudança de 

modelos de negócios envolva construções que são fixas e predeterminadas, e que não 

deveriam ser mudadas, a maioria dos elementos são construídos ao longo do caminho 

através do trabalho analítico e que os co-designers devem se comunicar interativamente 

com o outro. Dessa forma, segundo o autor, eles devem estar aptos para imaginar e criar 

um novo futuro para suas empresas em um processo corrente de aprendizado de como 

mudar. 
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2.5.  Roteiro Tecnológico (Roadmapping Technology) 

O roteiro tecnológico (roadmapping technology) é uma técnica que provê 

suporte à gestão e ao planejamento tecnológico de produtos e/ou organizações, a qual 

permite àqueles que a utilizam explorar e estabelecer comunicação entre os recursos 

tecnológicos, objetivos organizacionais e à mudança no ambiente organizacional 

(PHAAL et al., 2004, p.9). A técnica conta com uma ferramenta visual denominada 

roadmap. De acordo com Phaal et al. (2008, p.39), essa ferramenta alinha as várias 

funções e perspectivas que a técnica possibilita, fornecendo uma estrutura que aborda 

três questões-chave: “Onde estamos agora?”, “Aonde queremos ir?” e “Como podemos 

chegar lá?”.   

Para Phaal et al. (2004, p. 10), um roadmap é, genericamente, um gráfico 

baseado no tempo e composto por camadas, que incluem perspectivas comerciais e 

tecnológicas. Um roadmap pode assumir várias formas, variando entre dois extremos: 

empurrada pela tecnologia (technology-push), ou puxada pelo mercado (market-pull). A 

primeira procura por oportunidades, ao passo que a segunda converge para definir um 

novo produto. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, a técnica roadmapping pode ser 

desenhada junto com temas chave de estratégia tecnológica e literatura de transição, 

usando a estrutura de camadas em conjunto com a dimensão do tempo, ou seja, um 

roadmap genérico pode ser incrementado de acordo com as necessidades da 

organização, o que faz com que a técnica seja bastante flexível. Essa flexibilidade é 

confirmada ao analisar-se os diferentes objetivos organizacionais que podem ser 

alcançados e a variedade de forma que os gráficos roadmap podem assumir. 

Examinando uma lista de aproximadamente quarenta roadmaps constatou-se uma 

grande variedade de tipos existentes, os quais, após análise, foram agrupados em 16 

(dezesseis) grandes áreas, como pode ser visto na Figura 4. Essa classificação permite a 

identificação dos tipos de roadmap, tanto em relação à sua proposta, quanto ao seu 

formato gráfico, baseados na estrutura observada e no conteúdo da abordagem (PHAAL 

et al., 2004, p.11). 
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Fonte: (Phaal et al., 2004, p.11) 

 

  

                                       Figura 4: Grandes áreas de roadmap 
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2.5.1. Classificação dos Roadmaps segundo a proposta 

Como exposto acima, segundo Phaal et al. (2004, p.11), os roadmaps podem 

ser classificados de acordo com seu modelo e propósito em 16 (dezesseis) diferentes 

tipos, sendo esses: 

 

 

i. Planejamento do produto: O 

tipo mais comum de 

roadmapping technology em 

relação à inserção de 

tecnologia na manufatura de 

produtos, incluindo muitas 

vezes mais de uma geração do 

mesmo (Fig. 5). 

 

 

 

ii. Planejamento de 

capabilidades / serviços: 

Similar ao planejamento do 

produto, porém mais 

adequado para empresas 

baseadas em serviços. Foca 

em como a tecnologia 

suporta as capabilidades da 

empresa (Fig. 6). 

  

Figura 6: Planejamento de capabilidades / serviços 

Fonte: Phaal, 2004, p. 12 

 

Figura 5: Planejamento do produto 

Fonte: Phaal, (2004), p.12 
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iii.  Planejamento estratégico: 

Geralmente, na camada 

“negócio”, esse tipo inclui 

uma dimensão estratégica 

em termos de apoio a 

avaliação de diferentes 

ameaças ou oportunidades 

(Fig. 7). 

 

 

 

iii. Planejamento de longo 

prazo: Esse tipo de roadmap 

tem como objetivo ampliar o 

horizonte de tempo do 

planejamento. (Fig. 8).  

 

 

 

iv.  Planejamento do 

conhecimento ativo: Alinha 

a gestão do ativo 

conhecimento com os 

objetivos do negócio (Fig. 

9).  

  

  

Figura 7: Planejamento estratégico 

Fonte: Phaal, 2004, p. 12 

 

Figura 8: Planejamento de longo prazo 

Fonte: Phaal, 2004, p. 12 

 

Figura 9: Planejamento do conhecimento ativo 

Fonte: Phaal, 2004, p.12 
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v. Planejamento do programa: 

Implementação da 

estratégia no planejamento 

do projeto (Fig. 10). 

 

 

 

vi. Planejamento do processo: 

Suporta a gestão do 

conhecimento, focando em 

cada processo particular da 

área (Fig. 11). 

 

 

 

vii. Planejamento de 

integração: Integração e/ou 

evolução da tecnologia, em 

termos de como diferentes 

tecnologias combinam em 

produtos e sistemas, ou 

para formas de novas 

tecnologias (Fig. 12). 

 

 

  

Figura 12: Planejamento de integração 

Fonte: Phaal, 2004, p.12 

 

Figura 10: Planejamento do programa 

Fonte: Phaal, 2004, p.12 

 

Figura 11: Planejamento do processo 

Fonte: Phaal, 2004, p.12 
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2.5.2. Classificação dos Roadmaps segundo o formato 

 

i. Múltiplas camadas: É 

formato mais comum de 

roadmap e compreende um 

número de camadas, como 

tecnologia, produto e 

mercado. Esse roadmap 

permite a evolução das 

camadas através da sua 

exploração e facilita a 

integração entre elas (Fig. 

13). 

 

 

ii. Barras: Muitos roadmaps 

usam conjuntos de barras 

para expressarem suas 

camadas ou subcamadas. A 

vantagem de assim ser 

expressado é simplificar e 

unificar as saídas requeridas, 

facilitando a comunicação e 

a integração dos roadmaps 

(Fig. 14). 

 

  

Figura 13: Múltiplas camadas 

Fonte: Phaal, 2004, p.13 

 

Figura 14: Barras 

Fonte: Phaal, 2004, p.13 
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iii. Tabelas: Esse tipo de 

abordagem é mais adequada 

quando o desempenho pode 

ser facilmente quantificado 

ou quando as atividades 

estão agrupadas em um 

período de tempo específico 

(Fig. 15). 

  

 

iv. Gráficos: É possível usar 

gráficos quando o 

desempenho for de fácil 

quantificação, assim como 

no uso de tabelas. O tipo de 

gráfico utilizado neste caso, 

é chamado de “curva de 

experiência” (Fig. 16). 

 

 

v. Representação Pictórica: 

Usado para representar a 

comunicação da tecnologia e 

os planos de forma mais 

criativa. Algumas vezes são 

usadas metáforas para 

representar o objetivo do 

roadmap. Abaixo, um 

exemplo onde o roadmap 

tem o formato de uma árvore 

(Fig. 17). 

 

Figura 15: Tabelas 

Fonte: Phaal, 2004, p.13 

 

Figura 16: Gráficos 

Fonte: Phaal, 2004, p.13 

 

Figura 17: Representação Pictórica 

Fonte: Phaal, 2004, p.13 

 



   

47 

 

 

vi. Fluxograma: Um caso 

particular da representação 

pictórica usado normalmente 

para relacionar objetivos, 

ações e resultados (Fig. 18). 

 

 

vii. Camada única: Subconjunto do tipo “múltiplas camadas”. Apesar de ser menos 

complexo, a desvantagem desse tipo é não mostrar os links entre as camadas. 

viii. Texto: Esse tipo de roadmap é completamente ou na sua grande maioria 

baseado em texto, e consegue descrever os mesmos problemas que são 

relatados nos roadmaps convencionais que costumam usar o auxílio de 

desenhos. 

 

  

Figura 18: Fluxograma 

Fonte: Phaal, 2004, p.13 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a execução deste projeto foi dividida em três fases 

antes do que chamaremos de produto final: mapear o modelo de negócios vigente na 

empresa utilizando a ferramenta Canvas, construir a matriz SWOT da empresa e 

construir o roadmap baseado na metodologia T-Plan. Após a execução das fases 

citadas, chegaremos ao produto final do projeto, o qual consiste em propor um modelo 

de negócio expandido de acordo com os resultados das fases anteriores da metodologia 

mapeando o mesmo utilizando novamente a ferramenta Canvas. 

A metodologia foi dividida desta forma para melhor entendimento e maior 

clareza da mesma. O diagrama da Figura 19 explica a metodologia adotada 

possibilitando uma melhor visualização do processo. 

 

 
Figura 19: Fases da Metodologia 

Fonte: O Autor 

 

 

 

  



   

49 

 

3.1. Mapeamento do modelo de negócio atual  

Nesta fase realizar-se-á, com base nos conceitos e ideias apresentados por 

Osterwald e Pigneur (2011), o mapeamento do modelo atual de negócios da empresa 

foco do estudo, visando compreender melhor suas atividades chave, parcerias 

principais, recursos principais, estrutura de custos, relacionamento com o cliente, 

segmentos de clientes, proposta de valor, canais de distribuição e fontes de receita. 

O mapeamento utilizará informações da empresa, a serem coletadas através de 

documentos formais e informais, preenchimento de formulários pelos colaboradores e 

principalmente, por reuniões e entrevistas com os membros da mesma e que possuem 

maior relação e afinidade com os componentes básicos do modelo de negócios 

supractido. A ferramenta Canvas (Figura 20) será usada para fazer o design do 

mapeamento. 

 

             Figura 20: Canvas 

Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011) 
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3.2.  Mapeamento dos ambientes interno e externo da empresa 

Utilizando a ferramenta SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and 

threats) e através de pesquisas, entrevistas e preenchimentos de formulários por parte 

dos colaboradores da empresa, será feito o levantamento das forças e fraquezas 

referente ao ambiente interno da organização e das oportunidades e ameaças referente 

ao ambiente externo da mesma.  

Segundo Oliveira (2007), forças e fraquezas são variáveis controláveis, porém 

uma propicia uma situação favorável a empresa enquanto a outra propicia uma situação 

desfavorável a empresa respectivamente. Já as oportunidades e ameaças, de acordo com 

o autor, são variáveis não controláveis e assim como as forças e as fraquezas, 

oportunidades e ameaças propiciam tanto ambientes favoráveis como desfavoráveis 

para a empresa respectivamente. Ainda segundo o mesmo autor, as variáveis sob as 

quais não se tem controle é que são o maior problema e nesta etapa são as que serão 

mais trabalhadas.   

 

3.3.  Construção do Roadmap   

O roadmap que será utilizado neste projeto seguirá, a princípio, a metodologia 

T-Plan. Segundo Oliveira et al. (2013, p. 110), a metodologia T-Plan tem como foco o 

estabelecimento de metas e requisitos para as linhas de produtos e plataformas 

tecnológicas, sendo assim esse tipo de abordagem é comum no âmbito de uma única 

organização (corporação ou unidade de negócios), como é o caso deste projeto. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o T-Plan é realizado por meio de 

workshops que envolvem pessoas de diferentes áreas da organização. São quatro os 

principais workshops do processo: mercado, produto e construção do roadmap. Os 

workshops são antecedidos por uma etapa de planejamento do processo e seguidos pela 

etapa de implementação dos resultados. A visão geral do processo da metodologia T-

Plan está ilustrada na Figura 21 a seguir: 

 

Figura 21: Visão geral da metodologia T-Plan 

Fonte: Oliveira et al. (2013, p.110) 
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A arquitetura utilizada será a indicada no T-plan, de acordo com Oliveira et al. 

(2013, p. 111). Ela é dividida nas camadas de mercado/negócio, produto/serviço e 

tecnologia, conforme a Figura 22. A dimensão do tempo deve ser discutida no workshop 

de construção do roadmap e definido de acordo com as características de curto, médio e 

longo prazos da unidade de análise. 

 

Figura 22: Arquitetura de roadmap para inovação indicada pelo T-Plan 

Fonte: Oliveira et al. (2013, p.110) 

 

Por fim, é necessário fazer o preenchimento do roadmap. Neste caso, também 

utilizaremos a técnica de preenchimento que a abordagem T-Plan indica. Ele começa 

pela camada de mercado/negócio, segue para a camada de produto/serviço e conclui na 

camada de tecnologia (Oliveira et al. 2013, p. 122). Esse processo pode ser repetido 

quantas vezes for necessário até que o resultado obtido atenda às expectativas da equipe. 

 

3.4. Modelo de negócio expandido  

A proposta de expansão, propriamente dita, do modelo de negócio da Turbo-

BC usará as saídas do roadmap aplicado ao artefato para o design da mudança do 

modelo de negócio, de Cavalcante (2014) apresentado no item 2.4 da metodologia do 

presente projeto. 

Após a identificação dos componentes centrais da empresa que serão 

impactados pelas iniciativas de mudanças, um novo Canvas será mapeado incluindo tais 

iniciativas, dando origem assim, ao produto final deste projeto. 
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Figura 23: Organograma a nível nacional da Empresa  

Fonte: O Autor 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1.  Unidades de Negócios da Empresa 

Como já citado na introdução deste projeto, a empresa em questão é subdividida 

em quatro grandes áreas: Motores & Sistemas Marinhos, Usinas, Turbomáquinas e After 

Sales. No Brasil, a empresa se subdivide nas seguintes unidades de negócios: Motores 

& Sistemas Marítimos, Usinas de Energia e Turbomáquinas.  A Figura 23 mostra a 

visão macro da empresa no Brasil possibilitando o melhor entendimento do 

funcionamento da mesma. 
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Este trabalho aborda em especial a unidade de negócio Turbomáquinas, que 

como pode ser visto na Figura 23 se subdivide em cinco áreas:  

 PrimeServ Turbo – Vendas & Contratos: Essa área consiste em vendas de 

turbomáquinas e contratos de manutenções de garantia dessas turbomáquinas 

vendidas. 

 Suprimentos: A área de suprimentos apoia todas as outras áreas dessa unidade 

de negócio com o que diz respeita a logística e cadeia de suprimentos com 

exceção da área PrimeServ Turbo que possui sua própria seu próprio 

departamento de cadeia de suprimentos. 

 PrimeServ Turbo – Operação e Suprimentos: Consiste na operação e nas 

diversas manutenções e serviços que devem ser realizados full time em 

turbomáquinas da TURBO-BC. A operação tem o apoio de um setor de logística 

e cadeia de suprimentos própria. 

 QSMS – Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Saúde: Essa área possui um 

focal point em cada uma das outras áreas citadas e sua principal função é cuidar 

para que todas as regras e leis de QSMS estejam sendo aplicadas corretamente 

em todas as divisões da unidade de negócio em questão. 

 Turbomáquinas – Vendas & Contratos: Consiste em vendas realizadas através 

de projetos que são fechados por contratos. Manutenções e operação das 

máquinas não estão inclusas. Essa unidade de negócio atende principalmente ao 

setor industrial. 

 

Com isso o modelo de negócio que será mapeado e analisado neste trabalho terá 

como delimitação a unidade de negócio Turbomáquinas da empresa, mais precisamente 

a área PrimeServ Turbo – Operação e Suprimentos. 
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4.2.  Modelo de Negócio vigente 

O mapeamento do modelo de negócio da empresa foi elaborado utilizando a 

ferramenta Canvas, apresentada no capítulo 2 deste documento. As informações do 

modelo foram obtidas primeiramente através de duas reuniões com a alta gerência da 

Turbo-BC, onde a primeira serviu para a realização de um brainstorming e a segunda 

para o refinamento das ideias obtidas com a primeira reunião. 

O objetivo da primeira reunião foi o de captar o máximo de ideias possíveis 

sobre cada um dos componentes do modelo de negócios vigente na organização, 

prevenindo desta forma que alguma característica ou item de algum componente 

passasse despercebido. Após este levantamento inicial, as ideias levantadas durante a 

primeira reunião foram agrupadas pela responsável por este projeto de acordo com seu 

grau de afinidade, ou seja, ideias similares pertenceriam ao mesmo grupo ideias dentro 

de cada um dos componentes.  

Uma semana após a reunião inicial foi realizada uma nova reunião com a alta 

gerência da Turbo-BC para que as ideias obtidas durante o brainstorming, as quais 

foram agrupadas durante o intervalo entre os encontros, pudessem ser filtradas através 

da análise do grupo sobre cada um dos itens identificados durante o primeiro encontro. 

A reunião consistiu na condução de um debate, onde a responsável pela execução deste 

projeto atuou como mediadora, no qual cada item foi explicado pela pessoa que o 

sugeriu e em seguida foi avaliado pelo grupo como aplicável, ou não aplicável. Como 

resultado desta segunda fase da discussão algumas ideias foram consolidadas em itens 

mais consistentes, que explicavam de forma melhor e mais abrangente o conjunto de 

ideias anteriormente citadas durante o brainstorming e as características e itens 

considerados como não aplicáveis foram descartados, dando origem ao primeiro design 

do modelo de negócio vigente da organização. 

 Ainda com o intuito de evitar que qualquer informação fosse negligenciada, 

subestimada ou esquecida e com a intenção de criar um modelo participativo e que 

captasse a visão da organização como um todo, a segunda etapa do mapeamento do 

modelo de negócios vigente consistiu na elaboração do modelo de negócios junto aos 

colaboradores, do apoio técnico e administrativo, e dos técnicos de operação. Para isso 

foram realizadas pequenas reuniões individuais, onde a responsável pela execução do 

presente projeto explicava o significado de cada componente do Canvas e ouvia as 
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opiniões de cada colaborador acerca das características e itens que deveriam estar 

presentes em cada um deles. É importante ressaltar que nem todos os colaboradores se 

sentiram aptos a preencher todos os componentes do Canvas, mas que nenhum deles 

deixou de contribuir com o levantamento das características do modelo de negócios.  

A realização dessa segunda etapa gerou uma grande lista de respostas, cujo 

conteúdo de diversos itens era muito similar, mas havia sido expresso através de termos 

diferentes como consequência da realização de encontros individuais. Tendo exposto 

esse fato, identificou-se a necessidade de promover o agrupamento e o posterior 

refinamento de ideias idênticas, tarefa a qual foi realizada pela executora deste projeto e 

que deu origem ao modelo de negócios da organização pela visão de seus colaboradores 

dos níveis, tático e operacional. 

Com os dois modelos em mãos, foi realizada a consolidação das ideias 

presentes em cada um deles, com o intuito de desenhar o modelo mais fiel possível à 

realidade e que não deixasse de fora nenhuma característica do negócio praticado pela 

Turbo-BC. Este modelo consolidado, foi então submetido à análise e aprovação da alta 

direção, que o considerou mais completo do que o que havia sido gerado na primeira 

fase e, portanto, foi adotado como o modelo de negócio vigente na organização 

atualmente. 

A Figura 24 mostra o resultado desse trabalho, cujos itens presentes em cada 

um dos componentes são descritos com maior nível de detalhamento a seguir: 

 Parceiros chave: Os principais parceiros da Turbo-BC identificados durante o 

processo de mapeamento de seu modelo de negócios vigente foram as 

empresas contratadas para prestação de serviços de caldeiraria, pintura, 

transporte de materiais, transporte de pessoal, órgãos certificadores e 

prestadores de serviços gerais e manutenção predial. A relação entre a Turbo-

BC e as empresas supracitadas se caracteriza como uma relação de parceria, 

pois os contratos são firmados com base em uma relação de benefício mútuo, 

onde os contratos são estabelecidos após diversas rodadas de negociação, 

chegando a valores que geram benefícios para ambas as partes, ou seja, 

reduzindo custos para a Turbo-BC ao passo que gera lucro para as empresas 

contratadas. 
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 Atividades-Chave: Na divisão de negócios Turbo da Turbo-BC, mais 

precisamente na base de operações delimitada para a realização desse projeto, 

as atividades-chaves são as de operação e manutenção das turbomáquinas. 

Como já citado anteriormente as turbomáquinas são divididas em 

turbocompressores e turbogeradores e a organização opera full-time essas 

máquinas em regime offshore fornecendo para o seu cliente gás comprimido, 

que um dos principais produtos ofertados pelo cliente, e energia elétrica para 

alimentar todas as outras atividades da unidade de exploração de petróleo. 

Além da operação, a manutenção é uma atividade oferecida pela Turbo-BC 

para o seu cliente, tanto as manutenções preventivas quanto as corretivas e as 

mesmas podem ocorrer offshore ou na base da empresa garantindo assim o 

bom desempenho das máquinas. 

 Oferta de Valor: Garantir que as atividades de uma plataforma de petróleo 

sejam realizadas de forma interruptas através da geração de energia para toda a 

unidade e, garantir que todo o gás produzido seja comprimido pelos 

trubocompressores de modo a não provocar perdas na produção são as ofertas 

de valor da Turbo-BC. Além disso, a turbo-BC preza pela personalização do 

serviço mantendo seus operadores full-time na operação das máquinas 

garantindo assim, a qualidade do serviço contrato pelo preço acordado em 

contrato. 

 Segmento de Cliente: O nicho de mercado que a Turbo-BC atende atualmente 

é o de empresas de extração e produção de óleo e gás. No cenário atual, porém, 

a Turbo-BC conta com uma única empresa cliente, a qual possui trinta e três 

unidades de produção (plataformas) na região, das quais quatro são atendidas 

pela Turbo-BC. 

 Relacionamento com o cliente: O relacionamento com o cliente é   constante, 

consistindo na presença de uma equipe embarcada nas unidades de produção 

do cliente para prestação de serviços, na realização de reuniões semanais entre 

os coordenadores das unidades de produção e o gerente de operações da base e 

por uma reunião mensal entre a alta gerência da Turbo-BC e o gerente de 

contratos do cliente responsável pelos contratos entre o cliente e a Turbo-BC. 
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 Canais de distribuição: A Turbo-BC possui quatro principais canais de 

distribuição, sendo eles: o embarque de engenheiros e técnicos nas unidades de 

produção do cliente, através do qual viabiliza o fornecimento de serviços 

offshore em tempo integral para o cliente; embarque de máquinas e 

equipamentos, onde, sempre que necessários, realiza a troca de uma 

turbomáquina que necessita de manutenção por uma outra já manutenida, ou 

embarca equipamentos necessários para viabilizar a manutenção e/ou operação 

offshore das máquinas embarcadas; reunião entre os coordenadores  da Turbo-

BC e os gerentes das Unidades de Produção. 

 Recursos - Chave: Um recurso que a Turbo-BC utiliza para entregar sua 

proposta de valor ao seu cliente é a base de apoio à operação offshore onde fica 

a engenharia, os coordenadores das atividades e a gerência da empresa. Na 

base também fica todo o pessoal responsável pelo planejamento, logística e 

cadeia de suprimentos necessários para dar suporte ao pessoal da operação 

offshore. O outro recurso é a mão de obra qualificada para a realização de todo 

esse trabalho, tanto o direto de operação e manutenção quanto o indireto acima 

citado. 

 Fonte de Custos: As principais fontes de custos da Turbo-BC são os custos 

operacionais e os custos de investimentos. Os custos operacionais são aqueles 

que estão diretamente ligados a atividade que a organização exerce como os 

custos com as manutenções por exemplo. Já os custos de investimentos são 

aqueles ligados a melhoria do processo, como por exemplo os custos que a 

empresa tem com a realização de treinamentos dos funcionários.  

 Fonte de Receita: São fontes de receitas da organização o valor fixo 

determinado em contrato pelo serviço de geração de energia e compressão do 

gás produzido pelo cliente. A venda de variados tipos de peças e acessórios 

para o cliente, também é uma fonte de receita da Turbo-BC. 
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Figura 24: Modelo de negócio vigente 

Fonte: O Autor 
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4.3. Análise SWOT 

Para a construção da matriz SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and 

threats), dois passos foram elaborados a fim de potencializar os resultados a serem 

obtidos pela matriz para sua posterior análise: construção do atual cenário e da 

tendência do comportamento das variáveis para os próximos dois anos e a elaboração de 

um questionário para ser respondido pela gerência e pelos principais envolvidos no 

processo da empresa, como os coordenadores de plataforma e coordenadores e 

engenheiros de qualidade.  

Para que o cenário (Tabelas 2 a 8) pudesse ser construído de maneira completa 

e com foco nos fatores de maior impacto sobre o negócio, foram considerados para sua 

elaboração os principais aspectos econômicos, socioculturais, político-institucionais, 

físicos-naturais, legais, demográficos e tecnológicos. Essa análise foi realizada através 

de pesquisas bibliográficas e de brainstormings que contaram com a participação de 

especialistas das áreas de importação e exportação e, engenharia da Turbo-BC. A 

construção do cenário foi importante para auxiliar no processo de identificação das 

oportunidades e ameaças, uma vez que seus resultados permitiram o delineamento das 

variáveis críticas do macro ambiente em que a empresa está inserida, como pode ser 

visto na Figura 25. 

 

Figura 25: Variáveis macro ambientais: cenário atual da Turbo-BC 

Fonte: O autor 
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Tabela 2: Análise do Ambiente Econômico 

 
Fonte: O Autor 

 

Tabela 3: Análise do Ambiente Social/ Cultutal 

 
Fonte: O Autor 
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Tabela 4: Análise do Ambiente Político/ Institucional 

 
Fonte: O Autor 

 

 

Tabela 5: Análise do Ambiente Físico/ Natural 

 
Fonte: O Autor 

 

Tabela 6: Análise do Ambiente Legalidade 

 
Fonte: O Autor 
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Tabela 7: Análise do Ambiente Demográfico 

 
Fonte: O Autor 

 

 

Tabela 8: Análise do Ambiente Tecnológico 

 
Fonte: O Autor 

 

O questionário (Apêndice 2) teve como finalidade levantar as principais 

características dos ambientes interno e externo da empresa com o intuito final de 

construir a matriz SWOT da mesma. O mesmo consistia em duas partes, sendo a 

primeira sobre oportunidade e ameaças (análise do ambiente externo) e a segunda sobre 

forças e fraquezas (análise do ambiente interno). Ambas possuíam duas perguntas sendo 

uma de cunho objetivo e a outra discursiva. O tempo médio de resposta do questionário 

completo era aproximadamente de cinco minutos. 

Como dito anteriormente, as pessoas que responderam ao questionário foram 

selecionadas de acordo com o seu papel e seu nível de envolvimento e entendimento do 

processo que está sendo estudado nesse projeto, são elas: o gerente da base, o gerente de 

contratos, os coordenadores das unidades, o engenheiro representante do corpo técnico, 

o coordenador e a engenheira de qualidade. 

Usando as saídas do cenário do macro ambiente externo e do questionário 

aplicado na empresa, foi construída da matriz SWOT da TURBO-BC como pode ser 

visto na Figura 26 abaixo:  
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Figura 26: Matriz SWOT da Turbo-BC 

Fonte: O Autor 

 

 

4.3.1. Descrição do ambiente interno da Turbo-BC: 

 

Forças 

 Cliente estatal: O fato do cliente ser estatal é considerado uma força devido a 

estabilidade que o contrato com um cliente deste tipo oferece, apesar das 

possíveis crises que possam vir a existir.  

 Tipo de contrato vigente: O tipo de contrato vigente hoje na empresa é uma 

venda casada. A vendas das máquinas aconteceram em 2002 e atrelada a venda 

o cliente solicitou o serviço de operação e manutenções corretivas e 

preventivas das mesmas. Esse contrato já está na sua 3º renovação. Esse tipo de 

contrato funciona bem, pois uma vez que o serviço prestado é de boa 

qualidade, o cliente fica dependente e gera receita e consequentemente 

empregos diretos e indiretos por no mínimo 5 anos a cada renovação. 
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 Durabilidade das turbomáquinas: Uma turbomáquina tem a vida útil média de 

aproximadamente de 40000 horas, o que faz com que essa durabilidade 

relativamente alta seja uma força, pois a primeira grande manutenção preditiva 

da mesma, fonte de grande custo para empresa, demora a acontecer e pode ser 

muitas vezes postergada dependendo de como a turbmáquina é manuseada e/ou 

manutenida.  

 Nível tecnológico das turbomáquinas: Apesar de existirem outras tecnologias 

no mercado, até mesmo mais baratas, a turbina a gás utilizada pelo TURBO-

BC é a melhor opção disponível para atuar em uma plataforma de petróleo 

offshore. Comparada a turbina a vapor, a turbina a gás é mais segura e quanto a 

geração de energia a turbina a gás tem uma potência maior que os motores 

elétricos, além de usar o gás ofertado pela plataforma como combustível o que 

baratea a operação em relação aos motores a diesel. 

 Condições de trabalho dos operadores: Apesar da operação acontecer em uma 

plataforma de petróleo offshore, ambiente perigoso e insalubre, a Turbo-BC 

oferece aos seus operadores todo o suporte de segurança, saúde, flexibilidade 

no embarque e desembarque mesmo a escala sendo fixa para a resolução de 

problemas pessoais e uma boa remuneração. Todos esses fatores minimizam o 

fato do trabalho ser offshore e proporciona aos operadores boas condições 

físicas e psíquicas para a realização do trabalho. 

 Nível de qualificação dos operadores: Todos os operadores possuem pelo 

menos o nível técnico reconhecido pelo CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agricultura. Além disso, a empresa proporciona todos os cursos 

necessários para trabalhar offshore e curso de especializações na área em que 

atuam, na área de turbomáquinas. A empresa também incentiva o estudo da 

língua inglesa, onde a mesma paga uma porcentagem do curso do operador. 

 Nível de qualificação do corpo técnico: O corpo técnico é composto em sua 

maioria por técnicos e engenheiros também reconhecidos pelo CREA. Muitos 

dos engenheiros possuem pós-graduação na área em que atuam e alguns tem o 

título do mestrado. Além da formação, a empresa oferece cursos e mini-cursos 

na área de turbomáquinas visando aumentar o conhecimento sobre o assunto. É 

importante ressaltar que por ser uma multinacional que tem contato direto e 
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quase que diário com os profissionais alemães, principalmente, todo o corpo 

técnico possui o conhecimento da língua inglesa a partir do nível intermediário.  

 Serviço de suporte prestado à operação: Os serviços prestados pela engenharia, 

planejamento, SMS (segurança, meio-ambiente e saúde), logística e cadeia de 

suprimentos da Turbo-BC são tão eficientes que podem ser considerados uma 

força da empresa podendo até serem vendidos separadamente como, por 

exemplo, o serviço de as built que é realizado pela engenharia. 

 

Fraquezas 

 Único cliente: O atendimento a um único cliente é um risco muito alto por 

vários fatores como: (a) O cliente pode vir a falir; (b) O cliente pode rescindir o 

contrato; (c) O cliente pode optar por uma não renovação do contrato; e (d) O 

contrato pode não estar dando o retorno esperado para ambas as partes. Em 

todas as situações acimas citadas, a empresa fica sem seu cliente e como não 

possui atualmente um “plano B”, seria obrigada a encerrar suas atividades, pelo 

menos na base delimitada como estudo desse projeto.  

 Atendimento a 4 unidades: As unidades atendidas hoje pela Turbo-BC 

possuem plantas maduras e já não produzem o esperado de óleo nem gás. Esse 

fator pode levar a descontinuação da produção dessas plataformas uma vez que 

o custo para mantê-las operando já é mais alto que a produção que elas 

oferecem. Mesmo que a desativação de uma plataforma de petróleo tenha um 

custo alto, isso pode vir a acontecer diminuindo a área de atuação da empresa. 

 Condições de trabalho das turbomáquinas: Atualmente, as turbomáquinas do 

contrato trabalham no ambiente offshore e os equipamentos sofrem com o 

processo de corrosão devido à maresia. São comuns também problemas de 

balanceamento, uma vez que a apesar das plataformas do contrato serem fixas, 

elas não apresentam a estabilidade necessária. Outro problema é o óleo 

ofertado pelo cliente. Esse óleo chega muito com muitas impurezas às 

turbomáquinas, estragando e diminuindo a vida útil de muitos equipamentos 

das mesmas. 

 Terceirização: A terceirização é considerada uma fraqueza pois, a organização 

ainda não encontrou empresas terceirizadas que façam o serviço com a 
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qualidade que a Turbo-BC procura e a possibilidade da própria Turbo-BC 

realizar esse serviço, por ora não é viável, pois é necessário a contratação de 

vários profissionais de várias áreas para apoiar as manutenções.  

 

4.3.2.  Descrição do ambiente externo da Turbo-BC: 

 

Oportunidades 

 Cotação do Euro: Por se tratar de uma multinacional alemã, a cotação do Euro 

neste momento, é uma oportunidade para a empresa uma vez que as contas são 

fechadas nesta moeda que está valorizada em relação ao real. É importante 

ressaltar o que o contrário também acontece e que a cotação dessa moeda pode 

virar uma ameaça caso o Euro seja desvalorizado. 

 Situação das empresas privadas de exploração de petróleo: com a possível 

revisão da lei de partilha e da flexibilização da lei que determina que a 

Petrobras deve participar de, pelo menos, 30% da exploração de todos os 

campos do Brasil, o mercado de óleo e gás no país pode se tornar mais atrativo 

para que empresas exploradoras e produtoras de outras nacionalidades ampliem 

sua atuação no país, configurando-se assim como potenciais clientes da Turbo-

BC. 

 Nível de qualificação da mão-de-obra: O nível de qualificação da mão de-obra 

na cidade de Macaé e região está bastante satisfatório atualmente e vem 

crescendo devido a mudança da cultura do estudo e do número de cursos 

técnicos e universidades que se instalaram aqui. A qualificação boa e crescente 

da mão-de-obra ajuda a empresa a melhorar seus processos, diversificar seus 

serviços e consequentemente aumentar seu lucro. 

 Número de universidades públicas e privadas na cidade de Macaé e nas cidades 

vizinhas: Este item está totalmente ligado ao item anterior, uma vez que com a 

vinda das universidades para a região, as pessoas começaram a estudar mais e 

consequentemente a ficarem mais qualificadas e capacidades para exercerem 

suas funções. 
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Ameaças 

 Cotação do Dólar: A cotação do dólar é uma ameaça, pois tende a ficar alta até 

pelo menos o ano de 2018 (vide Tabela 2) e muitos equipamentos usados nas 

atividades-chave da empresa são comprados nesta moeda, logo tendem a 

encarecer aumentando o custo operacional.   

 Inflação: O país não tem conseguido bater as metas de inflação, fato que 

acarreta na redução de investimentos nos diversos setores da economia, 

inclusive no de óleo e gás.  

 Preço do barril de petróleo: se configura como uma ameaça, pois o mesmo 

apresentou um período de queda drástica nos últimos anos, o que gerou uma 

grande crise no mercado de óleo e gás. 

 Gestão do governo federal: A incerteza acerca das pessoas que estarão no 

governo gera instabilidade na economia do país em que a Turbo BC atua, 

agravando a crise pelo qual o mercado de óleo e gás e o principal cliente dos 

produtos e serviços da Turbo-BC têm passado. 

 Gestão da Petrobras: A troca das pessoas que comandam a gestão da Petrobras, 

decorrente das trocas no comando do governo, podem gerar uma mudança de 

diretrizes e estratégias de tal empresa. Tais mudanças podem tanto beneficiar, 

quanto prejudicar a Turbo-BC, mas tendo em vista o momento de crises e 

escândalos pelo qual a empresa está passando, junto à filosofia neoliberal do 

grupo político que se configura como provável formador do governo até as 

próximas eleições e a política de redução de custos que vem sendo adotada 

pela companhia, a mudança no comando da empresa tende a ser uma ameaça, 

pois pode acarretar na revisão de valores de contratos vigentes e, quiçá, no 

encerramento de alguns. 

 Processo de importação e exportação de equipamentos: Este processo hoje é 

considerado uma ameaça devido a sua burocracia e suas altas taxas que 

envolvem o mesmo.  
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4.4. Roadmap 

A técnica de roteiro tecnológico foi utilizada neste projeto com o intuito de 

saber como e com quais recursos seria possível chegar ao principal objetivo: expandir o 

modelo de negócios. 

A metodologia usada para a construção do roadmap foi a T-Plan que tem como 

principal função, de acordo com Oliveira et al. (2013, p. 71), planejar o 

desenvolvimento de produtos/serviços e tecnologias que a organização precisa para 

alcançar seu objetivo no mercado e/ou unidade de negócios. 

A linha de tempo do roadmap foi dividida da seguinte maneira: presente e 

futuro, onde o tempo futuro foi subdividido em médio e longo prazo. Quanto às 

camadas, determinou-se que seriam utilizadas: 

1. Mercado/negócio; 

2. Bens/Serviços; 

3. Tecnologias; 

4. Gestão; 

5. Áreas de conhecimento. 

O tempo “presente” do roadmap foi construído com base em um levantamento 

de dados, realizado na empresa com os funcionários-chave para cada camada. Para o 

levantamento de dados da camada “Mercado/negócio” foi realizada uma breve reunião 

com o gerente da base e com o gerente de operações. Já para o levantamento de dados 

para as camadas subsequentes, pequenas reuniões realizadas na própria empresa foram 

feitas com os engenheiros responsáveis pelas manutenções e também com os 

engenheiros de formação, mas que na empresa têm o cargo de comissionadores. 

Para a construção do tempo “futuro” foram realizados workshops, como a 

própria metodologia T-Plan sugere. Os workshops são: mercado, produto, tecnologia e 

construção do roadmap. Para o caso deste projeto, um workshop a mais teve que ser 

realizado, o de habilidade, conhecimento e competência para o mapeamento dos tipos 

de gestão praticada pela empresa e as que empresa deve praticar assim como para o 

mapeamento das áreas de conhecimento que a empresa domina e deve vir a dominar. 

Esses workshops aconteceram ao longo de dois dias, na própria empresa, e tiveram 

como principais participantes o gerente da base, o gerente de operações e os 

comissionadores. 
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4.4.1. Construção do Roadmap 

O primeiro passo para a construção de fato do roadmap foi a priorização das 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma matriz de priorização (Apêndice 1) foi 

construída e seu princípio era o de examinar o impacto, através de notas, que cada força, 

fraqueza, oportunidade e ameaça tinha em cima de cada componente-chave do Canvas 

com exceção dos componentes Custos e Fonte de Receita, pela premissa de que os 

mesmos sofrerão impactos indiretos, decorrentes de impactos causados nos demais 

componentes. 

Com a priorização feita, foi construída uma matriz de correlação entre os itens 

da SWOT que foram priorizados com o intuito de assim, traçar os direcionadores de 

mercado/negócio do roadmap. A matriz de correlação pode ser vista na Figura 27, 

abaixo: 

 

Figura 27: Matriz de correlação SWOT 

Fonte: O Autor 
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É importante ressaltar que a ameaça “preço do barril” não foi considerada uma 

vez que é uma variável que não pode ser controlada pela empresa e tão pouco ser 

mitigada pela mesma com alguma ação no atual momento. 

Na matriz, podemos observar que há seis importantes correlações. A correlação 

entre as duas principais oportunidades com a força “serviço de suporte prestado a 

operação” e a fraqueza “atendimento a quatro unidades” sugere que a empresa tem um 

potencial de expansão do negócio, uma vez que os serviços de suporte podem ser 

aplicados a outras empresas do setor de óleo e gás ou não e que a Turbo-BC pode 

transformar esses serviços de suportes em uma atividade-chave da empresa. O 

atendimento pode ser aumentado facilmente de apenas quatro unidades, diante das 

oportunidades listadas. 

A correlação existente entre a força “tecnologia/durabilidade das 

turbomáquinas” e a fraqueza “único cliente” com as oportunidades listadas sugere uma 

captação de novos clientes. Se a Turbo-BC puder oferecer seu produto com a 

durabilidade e a tecnologia que o mesmo tem, ela com certeza atingirá novas fatias do 

mercado e a fraqueza “único cliente” deixará de existir. 

Correlacionando a força “nível de qualificação do corpo técnico em geral” com 

as duas oportunidades, podemos sugerir uma flexibilização tecnológica. Se integrarmos 

os conhecimentos técnicos que a empresa detém com as tecnologias já existentes na 

mesma, podemos desenvolver novos produtos e serviços. Isso acabaria com o costume 

que existe na organização de utilizar suas tecnologias para apenas uma finalidade. 

A correlação que existe entre a “condições de trabalho das turbomáquinas” e as 

oportunidades citadas, sugere a implementação de um setor de pesquisa e 

desenvolvimento no Brasil, uma vez que ele já existe na Alemanha. As condições em 

que as turbomáquinas trabalham não são boas, o que faz com que as mesmas tenham 

que sofrer manutenções mais até do que realmente precisam e isso gera um custo que 

pode ser economizado se alguma forma for estudada de minimizar os impactos que as 

turbomáquinas sofrem ao trabalhar no ambiente offshore, por exemplo. Por isso a 

Pesquisa e o Desenvolvimento se faz necessária aqui no Brasil, uma vez que os 

profissionais daqui sabem as reais necessidades do processo pela proximidade que estão 

dele. 
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A Tabela 9 abaixo mostra os planos estratégicos e seus respectivos 

direcionadores de mercado/negócio. Tanto os planos, quanto os direcionadores foram 

definidos no workshop de mercado com o auxílio da matriz de correlação acima 

mostrada.  

Tabela 9: Workshop de mercado 

 

 Fonte: O Autor 
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Seguindo a metodologia T-Plan, após o workshop de mercado/negócio, foram 

realizados o workshop de produto/serviço, tecnologia e habilidade/ competência/ 

conhecimento. Os resultados desses workshops podem ser vistos nas Tabela 10; 11 e 12, 

dispostas na página a seguir. 
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Tabela 10: Workshop de produto/serviço 

 

Fonte: O Autor 
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Tabela 11: Workshop de tecnologia 

 

Fonte: O Autor 

 

 

Tabela 12: Workshop de Habilidades, Competências e Conhecimentos 

 

Fonte: O Autor 

 

Por último, foi realizado o workshop de construção do roadmap. O roadmap do 

tempo “presente” foi construído de baixo para cima sugerindo uma abordagem de 

negócio “technology-push” (empurrada pela tecnologia). Já a parte do tempo “futuro”, 

foi construída de cima para baixo, de acordo com a metodologia T-Plan, porém, a 

abordagem utilizada foi a de “market-pull” (puxada pelo mercado). Após a construção do 

roadmap, podemos destacar como principais resultados os fatores: tempo presente, tempo futuro 

– médio prazo e tempo futuro – longo prazo, os quais são detalhados a seguir. 
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Tempo presente 

No tempo presente, ou atual, como chamado no roadmap, temos as principais 

características da Turbo-BC hoje agrupadas, cada qual em sua respectiva camada como 

detalhado a seguir: 

 Direcionadores de mercado: os direcionadores de mercado atuais da 

organização são a redução de custos devido à crise a qual o segmento de 

mercado que a organização atua está passando, a realização do contrato vigente 

com a empresa estatal e a renovação de tal contrato uma vez que no ano de 

2017 os contratos de algumas unidades vão vencer. 

 Bens/Serviços: para cumprir com os seus direcionadores de negócios a empresa 

conta basicamente com as turbomáquinas, divididas em turbocompressores e 

turbogeradores, e com os serviços que mantém as turbomáquinas disponíveis 

para o cliente que são as manutenções corretivas, preventivas e preditivas. A 

empresa conta com serviços paralelos as manutenções que dão suporte as 

mesmas como o comissionamento e o as built. 

 Tecnologias: Apesar de ter uma base tecnológica muito vasta e de alta 

qualidade, as tecnologias mapeadas no roadmap são as utilizadas nos 

equipamentos que dão suporte basicamente as manutenções preditivas e os 

equipamentos de inspeção/intervenção. 

 Gestão: Os tipos de gestão praticadas atualmente na Turbo-BC são as básicas 

para que os direcionadores de negócios sejam alcançados, são elas: gestão 

financeira focada na redução de custos, e a comercial e de negócios focadas no 

cumprimento do contrato e na renovação do mesmo. 

 Áreas de conhecimento: Como no caso das tecnologias, as áreas de 

conhecimento que a Turbo-BC domina são muitas, porém essas são aplicadas 

no uso das tecnologias dos equipamentos de manutenção preditivas e dos 

equipamentos de inspeção/intervenção. Eletrônica, automação, lógica, 

instrumentação e controle, mecânica, elétrica e termodinâmica são as principais 

áreas de conhecimento mapeadas no roadmap do tempo atual da Turbo-BC.  
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Figura 28: Tempo Presente – Roadmap 

Fonte: O Autor. 
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Tempo Futuro – Médio Prazo  

No médio prazo foram mantidas as atuais características da TURBO-BC 

principalmente a base tecnológica a qual é muito importante para os serviços de 

manutenções e operação. 

 Direcionadores de mercado: No médio prazo, os direcionadores de negócios de 

realização do contrato e renovação do mesmo continuam presentes. Os 

direcionadores traçados no workshop de mercado/negócio começam a se 

consolidar neste tempo com exceção do direcionador de pesquisa e 

desenvolvimento. 

 Bens/Serviços: São adicionados aos bens e serviços da Turbo-BC a médio 

prazo o equipamento IRDS – coletor de dados e com a inserção do IRDS no 

grupo de bens, nasce a possibilidade de ofertar o serviço de plantão home-

office da organização. O IRDS atende ao direcionador de negócio de 

flexibilidade tecnológica e junto ao serviço home-office o direcionador de 

expansão é alcançado. A médio prazo, os serviços de aluguel das 

turbomáquinas e o serviço de aluguel da mão de obra para atender a operação 

e/ou manutenção de turbomáquinas de outras empresas atendem a dois 

direcionadores de negócios diferentes: a captação de novos clientes através de 

uma maior oferta de tipos de serviços e consequentemente a expansão. 

 Tecnologias: Como dito anteriormente, a base tecnológica será mantida uma 

vez que a mesma é muito importante no suporte dos serviços prestados pela 

empresa. Serão adicionadas as tecnologias referentes ao IRDS-coletor de dados 

que são a Ethernet, o PLC (computador lógico programável) e a criptografia. 

Essas tecnologias são a base de funcionamento do IRDS. 

 Gestão: A médio prazo serão exploradas a gestão comercial e a de negócios. A 

primeira tem a função de desenvolver a venda dos produtos e serviços lançados 

a médio prazo e a segunda é necessária para fechar e administrar os novos 

contratos que esses produtos e serviços podem proporcionar para Turbo-BC. 

 Áreas de conhecimento: As áreas de conhecimento são as mesmas desde o 

tempo presente até o tempo que chamamos de longo prazo. Porém, algumas em 

algumas partes do tempo do roadmap são mais exploradas que as outras. A 

médio prazo, a eletrônica, automação, lógica e instrumentação e controle são 
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mais exploradas pois são as áreas de conhecimento que permitem ter 

habilidade nas tecnologias que são a base do IRDS. 

 

 

 

Figura 29: Tempo Futuro - Médio Prazo – Roadmap 

Fonte: O Autor 
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Tempo Futuro – Longo Prazo 

No tempo considerado como longo prazo, as características dos tempos atual e 

médio prazo uma vez que essas características se completam afim de atingir o objetivo 

traçado pelo roadmap que é atender os direcionadores de negócios até o final do tempo 

que foi previsto. 

 Direcionadores de mercado: Todos os direcionadores citados até agora, com 

exceção do direcionador de redução de custos, continuam presentes a longo 

prazo. A longo prazo é que o último direcionador traçado no workshop aparece, 

o de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que precisa que maiores pesquisas e 

estudos sejam realizados para a implementação de um setor como esse na base 

da Turbo-BC. 

 Bens/Serviços: A venda de compressores e motores a diesel é explorada a 

longo prazo. A organização é uma grande fabricante de compressores e 

terceiriza o fornecimento desse equipamento uma vez que não considera viável 

usar os próprios compressores devido os mesmos serem de alto custo de venda 

e manutenção no mercado brasileiro. Outro serviço explorado a longo prazo, é 

a venda e/ou aluguel de turbomáquinas que ofereçam maiores potências. Mais 

uma vez, a empresa hoje, não acha viável desenvolver essa tecnologia uma vez 

que o desenvolvimento custaria um grande investimento para entregar um 

produto no máximo igual ao da concorrência. Por fim, para tentar resolver o 

problema de baixo rendimento das turbomáquinas devido ao óleo sujo que as 

mesmas recebem das plantas nas quais trabalham, o desenvolvimento de uma 

peça ou ferramenta que pudesse aumentar a pureza do óleo é cogitada a longo 

prazo. Todos esses bens e serviços atenderiam ao direcionador de negócio de 

pesquisa e desenvolvimento que hoje é totalmente realizada na Alemanha 

dificultando assim, o entendimento das reais necessidades do desenvolvimento 

de tecnologias que atenda o mercado nacional. 

 Tecnologias: As tecnologias a serem desenvolvidas a longo prazo são aquelas 

necessárias para que os bens e serviços citados anteriormente se tornem uma 

realidade na empresa. Os sistemas a diesel é uma tecnologia necessária para 

viabilizar as vendas dos compressores e motores a diesel. Quanto ao aumento 

da pureza do óleo é necessária uma tecnologia que permita que o processo de 
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purificação seja posto em prática. E por fim, é necessário o desenvolvimento de 

uma tecnologia que permita que as turbomáquinas entreguem potências 

maiores que as dos concorrentes de maneira viável. 

 Gestão: Todas as gestões citadas no roadmap são exploradas a longo prazo. A 

gestão comercial e de negócios tem o foco no desenvolvimento e vendas dos 

compressores e motores a diesel. Já a gestão de riscos, gestão de projeto e 

financeira foco na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que 

podem melhorar os processos que já existem.  

 Áreas de conhecimento: A longo prazo o conhecimento de publicidade e 

marketing será importante para a parte comercial dos motores e compressores a 

diesel. As novas tecnologias a serem desenvolvidas contam com os 

conhecimentos em mecânica, elétrica e termodinâmica por ser tratar de 

tecnologias que serão inseridas diretamente nas turbomáquinas que tem como 

base de funcionamento componentes dessas três áreas citadas.  

 

Figura 30: Tempo Futuro - Longo Prazo – Roadmap 

Fonte: O Autor 
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Como pôde ser visto através dos itens presentes no roadmap em cada período, 

o resultado obtido foi um roadmap com estrutura similar à de um roadmap genérico 

(Figura 30), o qual pode ser visto de forma consolidada na Figura 31. 
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Figura 31: Roadmap genérico 

                                                Fonte: Phaal et al. (2004) 
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Figura 32:Roadmap da Turbo-BC 

Fonte: O Autor  
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4.5.  Produto final: Modelo de negócio expandido 

Para elaborar a proposta do modelo de negócio expandido da Turbo-BC, foram 

utilizadas primeiro as saídas do roadmap aplicadas ao artefato para o design da 

mudança do modelo de negócio de Cavalcante (2014).  

A aplicação do artefato consistiu foi dividida em três fases: (1) identificar os 

componentes centrais do modelo de negócio atual da empresa que sofrerão maiores 

impactos a partir das iniciativas de mudanças; (2) descrever os principais processos 

desses componentes, enumerar as iniciativas de mudanças, a partir dessas mudanças 

descrever as reconfigurações dos principais processos dos componentes centrais; e, por 

fim, (3) levantar os principais desafios das reconfigurações propondo soluções para os 

mesmos. O resultado da aplicação do artefato pode ser visto na Figura 4.8.  
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Figura 33: Artefato de design de mudança Turbo-BC 

Fonte: O Autor 
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A aplicação do artefato serviu principalmente para identificar quais os 

componentes centrais do modelo de negócio da Turbo-BC seriam impactados pelas 

iniciativas de mudanças, propostas principalmente pelo roadmap e como seria a 

reconfiguração dos processos destes componentes.  

Após a aplicação do artefato de design, identificou-se a necessidade da 

realização de mais uma análise antes da elaboração do Canvas do novo Modelo de 

Negócio expandido. Tal análise consistiu na identificação dos impactos indiretos das 

reconfigurações propostas durante o desenvolvimento do artefato de design. Dessa 

forma, elaborou-se uma matriz para auxiliar tal processo de identificação. A matriz é 

apresentada na tabela 4.12 e contém como objetos de análise: (1) os componentes do 

modelo de negócio abordados durante a aplicação do artefato; (2) os itens 

inseridos/modificados após aplicação do artefato de design; (3) os componentes 

impactados pelos itens inseridos/modificados; e (4) novos itens inseridos em 

decorrência do impacto.  

Com os resultados obtidos através das duas análises supracitadas (aplicação do 

artefato de design e da matriz de análise de impactos indiretos da reconfiguração do 

modelo de negócio) foi possível utilizar as informações obtidas como insumos para o 

desenvolvimento do Modelo de Negócio expandido da Turbo-BC através da ferramenta 

Canvas. O novo modelo é apresentado na figura 4.9, na qual os itens 

modificados/inseridos estão em azul e os que foram mantidos da mesma maneira que se 

encontram no modelo vigente estão em amarelo. 
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Tabela 13: Matriz de análise de impactos indiretos 

 
Fonte:O Autor 

Componente

Itens inseridos/modificados  

após aplicação do artefato de 

design

Componentes 

impactados pelos itens 

inseridos/modificados

Novos itens inseridos em 

decorrência do impacto

Parceiros chave

Diminuição da terceirização de 

serviços. Fechamento de 

parcerias com os clientes.  

Fonte de custos

Não foi necessário inserir 

nenhum novo item pois o 

impacto é apenas na redução 

dos custos gerados pela 

contratação de serviços 

tercerizados. (já presente no 

Canvas)

Fonte de custos

Aquisição de peças/produtos 

para a manutenção das 

turbomáquinas e máquinas à 

diesel.

Fontes de receita

Valor fixo pago pela operação 

manutenção de grandes 

máquinas. 

Recursos chave Máquinas à diesel

Oferta de valor

Fonecer serviços também através 

de máquinas à diesel e atender 

outros setores de mercado além 

do de óleo e gás; 

- -

Relacionamento com o 

cliente

Reuniões períodicas entre as 

partes interessadas; Operação 

full-time; Ouvidoria, satisfação e 

prospecção de cliente.

Canais

Reuniões entre coordenadores 

da organização com os clientes; 

Reuniões emergenciais para 

análise e solução de problemas 

de compressão e geração; 

Mídias e dispositivos de 

comunicação selecionados pela 

equipe de marketing da Turbo-

BC.

Fonte de custos
Mídias e dispositivos de 

comunicação do marketing

Recursos chave Motores à diesel; IRDS Oferta de valor

Proporcionar aos clientes a 

possibilidade de 

acompanhamento remoto e em 

tempo real sobre as condições 

de suas máquinas de geração de 

energia e compressão de gás; 

Ofertar diferentes tipos de 

geradores e compressores, 

possibilitando ao cliente escolher 

aquela que melhor se adequa ao 

seu negócio.

Canais IRDS - -

Fonte de Receita

Valor pela prestação de serviços 

e/ou vendas de máquinas e 

acessórios para n clientes

- -

Atividades chave

Operação e manutenção de 

turbomáquinas em outros 

ambientes além do offshore como 

o onshore e grandes indústrias. 

Operação de grandes máquinas 

movidas por motores à diesel

Segmento de 

cliente

Clientes estatais e privados do 

setor de óleo e gás e de outros 

setores de mercado que 

necessitem de compressores e 

geradores em seus processos.
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Figura 34: Canvas do Modelo Expandido 

Fonte: O Autor 
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Abaixo, segue descrição detalhada de cada componente do Canvas do modelo 

de negócio expandido da Turbo-BC: 

 Parceiros chave: Os parceiros chave da Turbo-BC eram basicamente empresas 

terceirizadas de serviços variados. A grande mudança foi a diminuição da 

terceirização dos serviços, na tentativa de primarizar os serviços prestados 

diretamente as manutenções, e a inserção dos clientes que a empresa venha a 

ter em uma relação de parceria. 

 Atividades-Chave: As atividades-chave da empresa continuam basicamente as 

mesmas: operar e manutenir turbocompressores e turbogeradores. Contudo, 

essas atividades eram realizadas apenas no ambiente offshore e atendia apenas 

o setor de óleo e gás. A expansão do modelo de negócio permite que a empresa 

atenda agora o ambiente offshore e as grandes indústrias que necessitem dessas 

máquinas em seus processos fazendo assim que a Turbo-BC atenda outros 

setores de mercado, além do de óleo e gás. É importante ressaltar que a oferta 

de tipos de máquinas também aumentou. Além das turbomáquinas, a empresa 

pode oferecer suas atividades-chave com máquinas que funcionem a partir de 

motores à diesel. 

 Oferta de Valor: Com a expansão a Turbo-BC pode oferecer mais e melhores 

serviços aos seus clientes. Além de continuar garantindo que suas 

turbomáquinas terão funcionamento pleno, agora a empresa pode oferecer a 

opção de escolha da máquina que melhor atende o cliente entre: máquinas a 

gás e à diesel. Além disso, a Turbo-BC oferece também, através da tecnologia 

IRDS (coletor de dados), um acompanhamento remoto e em tempo real da 

operacionalidade das máquinas ao cliente. 

 Segmento de Cliente: Com a expansão a Turbo-BC está apta a atender clientes 

não só do setor de óleo e gás, mas também clientes de outros setores de 

mercados que necessitem das grandes máquinas em seus processos, como é o 

caso das indústrias. A Turbo-BC que antes atendia exclusivamente a uma 

empresa estatal, além de poder continuar atendendo empresas estatais, pode 

também atender empresas privadas. 
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 Relacionamento com o cliente: O relacionamento com o cliente antes 

acontecia apenas através de reuniões periódicas entre os gestores da Turbo-BC 

e o cliente e diretamente com a equipe de operação das turbomáquinas. Com a 

expansão o relacionamento pode acontecer através da equipe de ouvidoria, 

satisfação e prospecção da empresa, equipe essa que faz parte da grande equipe 

de marketing que foi inserida no corpo de trabalho da organização.   

 Canais de distribuição: Antes da expansão do modelo de negócio da Turbo-

BC os canais de distribuição se resumiam nos embarques de operação, 

manutenção e intervenção das turbomáquinas, além das reuniões dos 

coordenadores da organização com os gerentes das Unidades de Produção. 

Com a inserção do IRDS e da equipe de marketing na TURBO-BC, são canais 

de distribuição os relatórios gerados pelo IRDS além das mídias e dispositivos 

de comunicação selecionados pela equipe de marketing para uma maior e 

melhor comunicação com os clientes. 

 Recursos - Chave: Acrescentaram-se aos recursos-chave da Turbo-BC os 

motores à diesel, o IRDS, e o setor de Pesquisa e Desenvolvimento. 

 Fonte de Custos: Como dito anteriormente, um dos principais desafios da 

expansão do modelo de negócio da Turbo-BC será o gerenciamento dos custos 

de implementação das mudanças. As principais fontes de custos mapeadas na 

expansão são a implementação do setor de Pesquisa e Desenvolvimento, as 

mídias e os dispositivos de comunicação que serão utilizadas pela equipe de 

marketing, necessária na parte tanto comercial quanto no relacionamento com 

o cliente e o custo com as peças desenvolvidas para o atendimento a 

manutenção das grandes máquinas.  

 Fonte de Receita: Antes da expansão, a organização contava com apenas o 

valor fixo de um contrato e algumas vendas esporádicas de equipamentos e 

acessórios para o seu cliente. Com a expansão serão fontes de receitas o valor 

fixo de mais de um contrato de geração de energia e compressão de gás, vendas 

isoladas de máquinas ou atreladas a serviços, prestação de serviços de operação 

e manutenção em suas próprias máquinas ou em máquinas de terceiros, além 

de continuar com a venda de equipamentos e acessórios para os seus clientes. É 

importante ressaltar que com o desenvolvimento do setor de P&D, será fonte 
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de receita as patentes de todo e qualquer produto desenvolvido pela empresa e 

que for disponibilizado para o uso de outras organizações. 

 

Após a análise da descrição dos componentes centrais do Canvas do modelo de 

negócio expandido pode-se concluir que os principais objetivos da expansão foram 

alcançados como o aumento do segmento de clientes da empresa, que antes atendia 

apenas a um contrato de um apenas um cliente, e o aumento da fonte de receita que era 

o valor fixo vindo desse contrato e das vendas esporádicas de algumas peças e 

equipamentos para o próprio cliente. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente projeto abordou dois temas novos da Engenharia de Produção, 

ambos relacionados à gestão estratégica e empresarial. Os temas em questão são: 

Modelos de Negócios e Roteiros Tecnológicos, os quais têm ganhado espaço no cenário 

mundial, tanto acadêmico, quanto corporativo, principalmente devido aos benefícios 

que a aplicação de seus conceitos e ferramentas têm gerado para as companhias que os 

adotam.  

O objetivo deste projeto consistiu em propor, por meio da construção de um 

roadmap de produtos e tecnologias, um conjunto de novos bens e serviços que possam 

ser ofertados pela empresa em questão, a partir dos direcionadores de mercado, visando 

expandir o modelo de negócio da mesma e como consequência, aumentar suas fontes de 

receitas, a ser aplicado em uma multinacional do ramo de turbomáquinas, a Turbo-BC. 

A organização em foco é composta por cinco unidades de negócios, que por sua vez são 

divididas em áreas. Dessa forma, identificou-se que seria mais eficaz realizar a 

modelagem de negócios a partir da segmentação da mesma por unidades de negócio. 

Após tal segmentação e análise optou-se pela modelagem de uma área da unidade de 

negócios de turbomáquinas, fato que gerou ao projeto a possibilidade de gerar um maior 

nível de detalhamento e consequentemente de ser mais eficiente na obtenção de seus 

resultados. Uma vez definido o objeto de estudo dentro da organização, foram 

realizadas análises com o intuito de descobrir o posicionamento da mesma no mercado 

em que atua e sua principal estratégia. O resultado encontrado foi: um modelo de 

negócio completamente inflexível e uma estratégia altamente dependente do único 

cliente que a área da empresa estudada possui. 

A expansão do modelo de negócio e consequentemente o reposicionamento no 

mercado e a mudança de estratégia foram as principais proposições de alternativas para 

reduzir ao máximo tal dependência, uma vez que, caso o cliente não queira mais os 

produtos e/ou serviços da Turbo-BC, ou caso a própria Turbo-BC não ache mais o 

contrato que possui com a mesma viável, centenas de empregos estariam ameaçados 

além da área inteira em questão da divisão de negócio de turbomáquinas da empresa, o 

que viria a gerar imenso prejuízo para a mesma. 
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Através da elaboração do roadmap da Turbo-BC obtiveram-se como 

resultados: os direcionadores de mercado da organização e, baseado em suas principais 

tecnologias e conhecimentos, os possíveis bens e serviços que a mesma pode incluir em 

seu portfólio de produtos e serviços. Pode-se dizer que o roadmap foi realizado com 

sucesso e que os resultados obtidos alcançaram as expectativas, fornecendo os insumos 

necessários para a continuidade do processo de proposição de expansão do modelo de 

negócio da área de turbomáquinas da Turbo-BC. 

Os resultados obtidos com o roadmap foram aplicados na metodologia de 

adaptações de modelos de negócios, desenvolvido por Cavalcante (2014). Tais 

resultados foram então inseridos no artefato de design de mudança, tendo como objetivo 

integrar as iniciativas de mudanças propostas e os componentes centrais do Canvas, 

sugerindo assim: a reformulação dos processos dos mesmos, elucidando os principais 

desafios a serem enfrentados e possíveis soluções para vencer esses desafios. 

Com a aplicação da metodologia supracitada foi possível identificar quais 

componentes do Canvas do modelo de negócio da Turbo-BC deverão sofrer alterações 

para que o mesmo possa ser expandido, simplificando assim a modelagem do novo 

Canvas. Além do fato anteriormente exposto, fica claro, através da aplicação da referida 

metodologia, que o custo de implementação das mudanças propostas se configura como 

o principal desafio a ser superado pela empresa. 

Após a aplicação da metodologia de adaptações de modelo de negócios, foi 

identificada a necessidade da realização de mais uma análise antes da elaboração do 

Canvas do novo modelo de negócio expandido. Essa análise consistiu na identificação 

dos impactos indiretos das reconfigurações propostas durante o desenvolvimento do 

artefato de design de mudança. Dessa forma, elaborou-se uma matriz para auxiliar tal 

processo de identificação. 

Mapear o modelo de negócio vigente de uma grande empresa que não o possui 

formalizado ou bem estruturado é um grande desafio, sendo um desafio ainda maior a 

proposição de expansão do mesmo após a realização do mapeamento. Através da 

utilização do Canvas de modelo de negócios desenvolvido por Osterwalder e Pigneur 

(2011) foi possível estruturar o modelo no qual uma organização do setor de óleo e gás 

funcionava. Utilizando a metodologia T-Plan de roteiros tecnológicos tornou-se 

possível identificar as possibilidades de desenvolvimento dos negócios de uma 
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companhia de maneira concisa e apoiada pelas competências e potencialidades que a 

organização possui, potencializando assim as chances de sucesso da mesma ao seguir a 

estratégia de expansão a ser elaborada com base nos resultados obtidos via roadmap. 

O resultado final de todo esse processo é representado pelo novo modelo de 

negócio, expandido, proposto para a organização, onde apresentam-se as novas 

configurações de seus componentes, tendo como característica mais marcante, quando 

comparado ao modelo vigente: a expansão da cartela de clientes; o aumento dos tipos e 

quantidades de serviços e bens ofertados; e a maior e melhor exploração das tecnologias 

e conhecimentos que a Turbo-BC domina. Por fim, conclui-se que, a execução do 

roadmap e a implementação do modelo de negócio expandido desenvolvidos durante o 

presente projeto, irá gerar os resultados objetivados pela organização quando no início 

da realização desse estudo que é aumentar e diversificar a receita da companhia além de 

acabar com a dependência que a mesma apresenta do atual, e único, cliente. 

É importante destacar que, apesar de terem sido utilizados diversos métodos 

presentes na literatura da Engenharia de Produção para a realização desse projeto, a 

combinação dos referidos, somados à contribuição do autor através da proposição de 

duas ferramentas desenvolvidas pelo mesmo, se configura como um avanço importante 

para a consolidação de um método de adaptação e/ou modificação de modelos de 

negócios. Tal método apresenta grande potencial de aplicabilidade para todos os tipos 

de modelos de negócios existentes, sendo necessário apenas, que sejam desenvolvidos 

outros estudos com o propósito de testar a metodologia utilizada nesse projeto em outras 

organizações e de identificar a melhor forma na qual as ferramentas utilizadas durante 

esse projeto podem interagir potencializando o resultado final.  

O método resultante desse projeto de pesquisa configura-se como de grande 

valor para a academia, pois torna-se uma opção de soluções nessa área ainda incipiente 

da gestão empresarial, a proposição de expansão estruturada e organizada de modelos 

de negócios. O desenvolvimento do estudo em questão também é considerado viável 

para ampla aplicação uma vez que com uma metodologia pronta e específica será 

economizado um importante recurso para a aplicação da mesma nas empresas, o tempo. 

Através dos resultados de qualidade que podem ser obtidos através de sua aplicação, as 

organizações tendem a começar a se interessar ainda mais pela utilização dos conceitos 
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e ferramentas sobre modelos de negócios e suas constantes modificações para estarem 

cada vez mais aptas a se adequarem ao mercado.  
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APÊNDICE 1- Matriz de priorização SWOT 
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APÊNDICE 2- Questionário sobre Oportunidades, Ameaças, Forças e 

Fraquezas 

 

Este questionário tem como finalidade levantar as principais características dos 

ambientes interno e externo da empresa com o intuito final de construir a matriz SWOT 

(strengths-forças, weaknesses-fraquezas, opportunities-oportunidades e threats-

ameaças) da mesma.   

Essa matriz faz parte do desenvolvimento de um projeto final de curso de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense – UFF, Campus – Rio das 

Ostras e o mesmo teve autorização gerencial para que organização em questão seja 

estudada, desde que seu nome seja preservado. 

O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira para a identificação 

e classificação de oportunidade e ameaças (análise do ambiente externo) e a segunda 

sobre forças e fraquezas (análise do ambiente interno). Ambas possuem 2 (duas) 

perguntas sendo uma de cunho objetivo e a outra discursiva.  

O tempo médio de resposta do questionário completo é de 5 minutos. 

 

Desde já agradeço sua ajuda nesse estudo. 
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1. Classifique os itens abaixo em oportunidades ou ameaças para o serviço de operação e 

manutenção de turbomáquinas, deixando comentários sobre os itens que julgar 

necessário. Caso não entenda que o item avaliado se configura como uma ameaça ou 

oportunidade, marque a alternativa N.A (Não aplicável).  

 

 

2. Caso tenha identificado alguma oportunidade e/ou ameaça que não foi listada acima, 

por favor, indique-a abaixo com uma breve descrição sobre mesma.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Classifique os itens abaixo em forças ou fraquezas para o serviço de operação e 

manutenção de turbomáquinas, deixando comentários sobre os itens que julgar 

necessário. Caso não entenda que o item avaliado se configura como uma força ou 

fraqueza, marque a alternativa N.A (Não aplicável).  

 

 

 

4. Caso tenha alguma força e/ou fraqueza que não foi listada acima, por favor, indique-a 

abaixo com uma breve descrição sobre mesma.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


