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RESUMO
O advento das impressoras tridimensionais demonstra a aplicabilidade da
tecnologia que pode revolucionar o mercado, da fabricação de produtos metaismecânicos às indústrias farmacêutica e alimentícia.

No prisma da indústria

alimentícia, a fabricação de produtos de chocolates por meio da manufatura aditiva é
percebida como uma opção frente às limitações dos métodos produtivos tradicionais.
Atentos, empresas e pesquisadores buscam o desenvolvimento, aprimoramento e
expansão da técnica. No entanto, pouco se observa quanto a ações conscientes das
empresas em prol de delinear uma estrutura ecossistêmica de negócios, que
envolva todas as partes interessadas, inclusive potenciais clientes e concorrentes.
Dessa forma, o estudo sobre a aplicação dos conceitos de ecossistemas de
negócios à impressão 3D se torna uma ferramenta fundamental para encontrar
meios de viabilizar e sustentar o sucesso de empresas e produtos na indústria da
manufatura aditiva. Para tanto, esta pesquisa busca compreender os conceitos de
estruturas ecossistêmicas, as características da impressora 3D de chocolate e a
realidade regional da cadeia produtiva gaúcha, procurando avaliar as possibilidades
de adoção do equipamento. Primeiramente, a compreensão dos conceitos
pertinentes aconteceu por meio da revisão sistemática de literatura. Em seguida,
utiliza-se da Design Science Research como método de trabalho, visando propor
um modelo de ecossistema de negócios delineado para uma impressora
tridimensional de chocolate na cadeia produtiva gaúcha. O artefato foi desenvolvido
e centralizado a partir dos benefícios gerados pela máquina. Sendo esta, a
plataforma de negócios que alavanca e oferta os valores a serem distribuídos aos
demais participantes da rede.

Palavras-Chave: Impressora 3D de chocolate. Ecossistema de negócios. Cadeia
produtiva do chocolate no RS.
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1 INTRODUÇÃO
As alterações no ambiente competitivo, inclusive as tecnológicas, tem
profundo impacto na dinâmica de como as empresas competem e cooperam entre si
(CORALLO; PASSIANTE; PRENCIPE, 2007). O foco da competição se desloca da
gestão interna de recursos e influência de ativos que não são de propriedade direta
da empresa e estão fora de seu controle. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Desta forma, o
desenvolvimento econômico ocorre pela criação de novos mercados fomentados por
amplas redes e alianças de parcerias estratégicas e colaborativas. (MOORE, 1996).
Logo, é possível perceber que as indústrias operam como uma rede,
interconectando organizações, produtos, consumidores e tecnologia. (IANSITI;
LEVIEN, 2004). As características e a estrutura da própria rede atuam como
alavancas e impulsionam o desempenho dos participantes. (IANSITI; LEVIEN,
2004). As alianças estratégicas têm papel fundamental para manter e aumentar a
competitividade das organizações (ROCHA, 2004) e, quando embutidas em um
ecossistema de negócios, são base de grandes operações corporativas. (KUGLIN,
2002).
É possível observar que os empreendedores de tecnologia buscam apoiar
suas organizações em plataformas, comunidades e ecossistemas de negócios.
(MUEGGE, 2013). Os relacionamentos nutridos pelo ecossistema visam a co-criação
de valor a fim de incentivar a invenção de produtos complementares à plataforma
(CECCAGNOLI et al., 2012), valorizando a mesma. (GAWER; CUSUMANO, 2002).
Confirmando a opinião de Evans, Hagiu e Schmalensee (2006), os quais proclamam
que as tecnologias sustentadas em plataformas ecossistêmicas tornam-se cada vez
mais importantes.
Entretanto, Moore (1996) ressalta que o ecossistema não garante o êxito dos
atores envolvidos. Para viabilizar os bons resultados econômicos é necessário criar
uma nova “vantagem competitiva dinâmica dentro do ecossistema de negócios e por
meio de sua participação nesses ecossistemas”. (MOORE, 1996 p. 69). Assim
sendo, uma maneira de criar vantagem competitiva é “ter uma posição segura dentro
de um ecossistema inovador”. (MOORE, 1996, p. 70).
Em um ecossistema de negócios, os fornecedores de plataformas ocupam
uma posição segura, porém crítica, pois devem fornecer componentes consistentes
e confiáveis para que os demais membros tenham a oportunidade de desenvolver
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produtos e serviços mais produtivos. (IANSITI; RICHARDS, 2006). Com isso,
fornecedores de plataformas atuam como pilares de seus ecossistemas, fomentando
a inovação e a produtividade. (IANSITI; RICHARDS, 2006).
Do mesmo modo, Moore (1996) sustenta que a inovação é uma das
premissas da estratégia ecossistêmica. No prisma das inovações tecnológicas, e
com mercado em desenvolvimento, encontra-se o processo de impressão
tridimensional (3DP), que é um dos principais métodos de manufatura aditiva.
(ZHANG; HAO; MELLOR, 2013). Entre as demais técnicas, estão (ZHANG; HAO;
MELLOR, 2013): estereolitografia (SLA), modelagem por fusão e deposição (FDM) e
sinterização seletiva (SLS).
Marcoux e Bonin (2012, p. 54) afirmam que, a 3DP é “a próxima grande
tecnologia emergente a desfrutar de penetração esmagadora no mercado”. Segundo
os fabricantes Choc Edge (2012) e Makerbot (2013), tal tecnologia tende a
revolucionar o mercado e a indústria nos próximos anos. Em 2012, as impressoras
tridimensionais movimentaram cerca de 1.7 bilhões de dólares, e especialistas
preveem que, em 2015, o giro financeiro será em torno de 3.7 bilhões de dólares.
(VANCE, 2012).
O mercado brasileiro, no campo da manufatura aditiva por meio da 3DP,
ainda é tímido, mas está em expansão. (CIRIACO, 2014). Atualmente existem 13
modelos disponíveis aos brasileiros, incluindo equipamentos 100% nacionais.
(CIRIACO, 2014). Entre as opções nacionais temos a CL-1, máquina da empresa
gaúcha Cliever, a qual vendeu 250 máquinas em 2013, faturando mais de R$ 1
milhão (Nunes, 2014). De igual forma, grandes corporações estabelecem parcerias
para buscar o desenvolvimento e o aprimoramento da tecnologia. (TECMUNDO,
2013a, 2013b; ELECTROLUX DESIGN LAB, 2013). As alianças estratégicas e o alto
investimento das fabricantes em produtos inovadores têm como o objetivo
desenvolver e conquistar o novo mercado. (TECMUNDO, 2013a, 2013b;
ELECTROLUX DESIGN LAB, 2013).
Igualmente, cabe destacar que as máquinas existentes utilizam um variado
range de matérias-primas. (ZHANG; HAO; MELLOR, 2013). No entanto, observa-se
que poucos fabricantes se aventuram a desenvolver modelos que utilizam alimentos
como insumo, dadas as dificuldades técnicas (HAO et al., 2010) e frente aos
requisitos sanitários vigentes. Entre as empresas que buscam superar estes
desafios está a Choc Edge Ltda. que, em Abril de 2012, lançou a impressora 3D
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Choc Creator 1, como sendo o primeiro modelo a utilizar chocolate como matériaprima de impressão. (BBC, 6 Abr. 2012). Desde então, novos modelos de
impressoras 3D que também utilizam chocolate, têm sido desenvolvidos e lançados
no mercado. (ALVES, 2014). Demonstrando, assim, a expansão e relevância do
setor.
Visto o cenário desenhado, percebe-se a existência de diferentes impressoras
tridimensionais e variados fabricantes, os quais estabelecem parcerias com o intuito
de criar produtos, conquistar e expandir a abrangência de mercado. (TECMUNDO,
2013a, 2013b; CIRIACO, 2014; ELECTROLUX DESIGN LAB, 2013; NUNES, 2014).
Mediante tal movimentação, entende-se que as organizações reconhecem seus
limites em relação ao aperfeiçoamento da tecnologia de manufatura aditiva.
Ainda assim, pouco se observa quanto a ações conscientes destas empresas
em prol de delinear uma estrutura ecossistêmica de negócios, que envolva todas as
partes interessadas, inclusive potenciais clientes e concorrentes. (TECMUNDO,
2013b; ELECTROLUX DESIGN LAB, 2013; NUNES, 2014). Ocorre, portanto, a
construção desordenada da indústria 3DP, a qual carece de pilares para se
estabelecer e desenvolver.
Ademais, quando uma empresa opera sem pertencer a uma estrutura
ecossistêmica, a mesma fica exposta aos concorrentes (MOORE, 1996). Lewin
(1999) observa que a estrutura do ecossistema de negócios oferece a oportunidade
de formar alianças e prosperar numa rede protegida contra potenciais invasores.
Além de que o processo de co-evolução proposto pela estruturação de um
ecossistema de negócios fortalece o relacionamento entre as empresas da rede e
propicia a realização de pesquisas conjuntas para melhores resultados globais.
(MOORE, 1996).
Ante ao exposto, o tema do presente trabalho trata de ampliar o modelo de
negócios da manufatura aditiva, por intermédio de uma impressora 3D que utiliza
chocolate como matéria-prima, considerando os conceitos dos ecossistemas de
negócios. Desta forma, faz-se necessário compreender como tais conceitos
propõem estruturar e fomentar a rede ecossistêmica em torno de uma impressora
3D de chocolate, incentivando a criação de novos produtos a partir da técnica de
manufatura aditiva.
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Para tanto, apresenta-se a seguir os objetivos do trabalho, o problema de
pesquisa a ser solucionado e a justificativa, a qual pretende confirmar a necessidade
e relevância do presente trabalho.
1.1 Problema de Pesquisa
Líderes utilizam os ecossistemas de negócios para coordenar as inovações
geradas por meio das contribuições em seus mercados e hierarquias. (MOORE,
2006). As inovações adicionais, externas ao negócio, complementam o produto
original e têm de ser agregadas com o objetivo de beneficiar os clientes. (MOORE,
2006). Iansiti e Levien (2004) apontam a importância da reflexão sobre os
ecossistemas de negócios, face ao fato de que a maior parte dos estudos realizados
sobre empresas abordam as competências centrais, as capacidades de reter
aprendizado organizacional e de inovar. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Além disso, a
importância das estratégias para as plataformas de negócio e para o próprio
ecossistema, no âmbito da competição, tem atraído, cada vez mais, a atenção do
mundo acadêmico e de pesquisadores. (RONG et al., 2013).
Contudo, cabe destacar que parte dos estudos, como Vaz et al. (2013),
Kokabha, (2012) e Ceccagnoli et al. (2012) trata da aplicabilidade dos conceitos em
função de cenários tecnológicos, como jogos de videogame, jogos on line, telefonia
móvel, softwares e sistemas operacionais. Kokabha (2012), reflete, identificando
diferentes tipos de ecossistemas e aplicabilidades. Kokabha (2012), por exemplo,
investiga os fatores importantes que os desenvolvedores de aplicativos, ou apps,
percebem em suas interações com os ecossistemas de aplicativos da telefonia
móvel. No entanto, os fatores identificados por Kokabha (2012) são relacionados
somente ao ecossistema analisado, atendendo às características específicas dos
ambientes de aplicativos da telefonia móvel.
Karhiniemi (2009), por sua vez, analisa o nascimento e a evolução de
ecossistemas de negócios, identificando dois meios de iniciar um ecossistema: sem
adaptação e com adaptação ao ambiente existente. O estudo de Karhiniemi (2009) é
genérico e pode ser ampliado a novas situações diferentes daquelas analisadas em
seu trabalho. Ainda assim, embora identificadas duas possíveis origens de um
ecossistema, a maior parcela dos artigos estudados, como Anggraeni, Den Hartigh e
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Zegveld (2007), baseia-se na análise de estruturas existentes, sem propor a criação
de uma nova rede ecossistêmica, não adaptada ao ambiente pré-existente.
Em contrapartida, o artigo “Business Ecosystems Revisited” (KŒNIG, 2012)
questiona e refuta a comparação entre ecossistemas ambientais e econômicos,
afirmando que os ecossistemas de negócios não devem fazer referência à ecologia.
Para Kœnig (2012), a definição proposta por Moore (1993) é regularmente utilizada
na literatura acadêmica sem ter sido analisada como objeto de profunda discussão.
Kœnig (2012) interpreta as definições de Moore (1993, 1996, 2006) como
contraditórias, alegando que o controle dos ecossistemas de negócios é uma
questão estratégica essencial e o que resulta na rejeição de certos princípios
ecológicos fundamentais. Além disso, Kœnig (2012) afirma que as definições
apontadas por Moore (1993, 1996, 2006) são aplicáveis apenas para alguns tipos de
ecossistemas.
No que tange a tecnologia 3DP, Zhang, Hao e Mellor (2013) destacam a
necessidade da preparação multidisciplinar e do alinhamento estratégico para a
adoção dos métodos de manufatura aditiva. Para Zhang, Hao e Mellor (2013), a
tecnologia 3DP e seu mercado demandam maturação, do aprimoramento técnico às
cadeias de suprimentos. Dessa forma, o estudo sobre a aplicação dos conceitos de
ecossistemas de negócios à impressão 3D se torna uma ferramenta fundamental
para encontrar meios de viabilizar e sustentar o sucesso de empresas e produtos na
indústria da manufatura aditiva.
Quanto ao ensejo de optar pelo chocolate como matéria-prima de impressão
3D, os fabricantes se deparam com as dificuldades técnicas e com a necessidade de
atender aos requisitos da legislação sanitária em vigor. A qual regulamenta a
indústria de alimentos e pode dificultar a fabricação de itens do gênero alimentício, a
partir do processo de manufatura aditiva. Entre as especificações técnicas, a
matéria-prima deve apresentar determinados padrões de viscosidade e solidificação.
(HAO et al., 2010). Adicionalmente a isso, a fabricação de produtos de chocolate por
meio da manufatura aditiva é desafiadora. (HAO et al., 2010). Visto que o chocolate
é um material complexo, pois sua composição é variada e impacta diretamente na
qualidade do produto obtido. (HAO et al., 2010). A situação evidencia a fragilidade
do processo, expondo as limitações enfrentadas por empresas, como a Choc Edge
Ltda.
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Segundo a ABICAB (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates,
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados), o Brasil produziu aproximadamente 800 mil
toneladas de chocolate, incluindo achocolatado em pó, em 2013. (MOREIRA,
2014?). Ocupando a terceira posição no mercado mundial de chocolates. (ABICAB
News, 2013). Além disso, os fabricantes brasileiros têm investido em equipamentos
e processos almejando produzir produtos de melhor qualidade, como o chocolate
gourmet e os chocolates finos. (CUNHA, 2013). Porém, não é possível perceber a
dinâmica de ecossistemas de negócios na indústria brasileira do chocolate, somente
se observa ações focais e individuais. Bem como, apesar dos investimentos para a
criação de novas ofertas ao mercado, não se observa a adoção aos processos de
impressão tridimensional. Ademais, Moore (1996) destaca que a gestão e o
aprimoramento de processos são necessários para o sucesso de uma organização,
mas não o suficiente.
Frente a isso, quando uma empresa integra uma estrutura ecossistêmica, a
mesma tende a superar problemas que poderiam levá-la ao fracasso e encontrar o
caminho do sucesso. (MOORE, 1996; MUEGGE, 2013). Entre as adversidades, as
quais levam as organizações que atuam de forma individual, ao fracasso, estão: a
falta de conhecimento especializado em determinadas áreas, restrição de recursos,
limitação tecnológica, baixa criação de produtos complementares e restrição do
mercado a ser conquistado (MOORE, 1996; MUEGGE, 2013). No entendimento de
Muegge (2013), a estruturação de uma plataforma por meio de um ecossistema de
negócios representa uma opção às dificuldades de um desenvolvimento solo.
Por fim, a falta de estudos teóricos que abordem tecnologia da manufatura
aditiva no prisma dos ecossistemas de negócios foi um dos problemas identificados
para a construção do presente trabalho. Assim sendo, diante do desafio de lançar
um produto inovador, de uma forma economicamente viável, em um mercado até
então inexplorado, cabe a seguinte pergunta: Como seria o modelo de um
ecossistema de negócios para a impressora 3D de chocolate?
1.2 Objetivos
Os objetivos deste trabalho estabelecem o que o autor pretende desenvolver
em sua pesquisa. (SOUZA, 2013). Assim, o objetivo geral pretende responder a
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pergunta do problema de pesquisa, enquanto os específicos buscam encontrar
respostas para outros questionamentos relevantes ao tema.
1.2.1 Objetivo Geral
Este trabalho visa propor um modelo de ecossistema de negócios para uma
impressora 3D de chocolate na cadeia produtiva gaúcha.
1.2.2 Objetivos Específicos
Adicionalmente, serão almejados os seguintes objetivos específicos:

a) identificar os possíveis membros de um ecossistema de negócios, as
relações existentes entre os participantes;
b) identificar fatores críticos para o sucesso de um ecossistema de negócios;
c) identificar elementos que tornem a impressora 3D de chocolate a
plataforma de um ecossistema de negócios;
d) modular a cadeia produtiva do chocolate do Brasil e do Rio Grande do Sul.
1.3 Justificativa
Segundo Kurman e Lipson (2013), a tecnologia 3DP causará transformações
em diversos setores da sociedade. A recente tecnologia demonstra ser aplicável e
explora as barreiras de mercado desde a manufatura até a educação. (KURMAN;
LIPSON, 2013). Alguns dos motivos que fomentam o sucesso da tecnologia,
apontados por Kurman e Lipson (2013) e pelos os fabricantes Choc Edge (2012) e
Makerbot (2013) são: o baixo custo com ferramentaria, a replicação precisa, o uso
de equipamentos compactos e portáteis, entre outras vantagens.
Os fabricantes destes equipamentos de manufatura aditiva formam alianças e
parcerias que ultrapassam as barreiras convencionais da criação de novos produtos
e exploração de mercado. (TECMUNDO, 2013b; ELECTROLUX DESIGN LAB,
2013). Ademais, para operar os equipamentos existentes é necessária a utilização
de softwares na confecção dos designs e no controle da impressão para criar
designs e controlar a impressão. (CHOC EDGE, 2012). É possível utilizar softwares
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livres ou privados. (MARCOUX; BONIN, 2012), cuja e sua importância é percebida
pelos fabricantes e desenvolvedores. A Microsoft, por exemplo, pelo intermédio de
uma parceria, pretende alinhar o sistema operacional Windows a uma impressora 3D
em

desenvolvimento.

(TECMUNDO,

2013b).

Existem,

ainda,

os

produtos

complementares às impressoras que igualmente ganham interesse dos usuários,
como os códigos digitais de impressão. Um exemplo é o código da MakerBot para a
fabricação de uma "mão-robô", o qual foi baixado, pelos usuários, 55.000 vezes.
(TECNOLOGIA, 2014).
As alianças promovidas (TECMUNDO, 2013b; ELECTROLUX DESIGN LAB,
2013) e a necessidade de produtos periféricos às máquinas comercializadas,
demonstram que as empresas anseiam por ecossistemas nos quais elas venham
ocupar papéis centrais e/ou de liderança. Conforme apresentado por Moore (1996),
quando as empresas estão organizadas e se relacionam como um ecossistema de
negócios, o próprio ecossistema tende a fortalecer e proteger as organizações. No
prisma do cenário da alta tecnologia, o sucesso de uma empresa depende
diretamente do suporte de redes complementares. (EISENMANN, 2007; KATZ &
SHAPIRO, 1994, 1999).
Diante disso, realizou-se a revisão sistemática da literatura nas principais
bases de dados e anais de congresso da área de engenharia de produção. A
pesquisa bibliográfica priorizou o entendimento e a contextualização do problema
proposto. Logo, a metodologia da revisão sistemática da literatura foi realizada de
acordo com o roteiro sugerido por Lacerda (2009), apresentado na figura 1.
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Figura 1 - Procedimento para pesquisa da literatura

Fonte: Lacerda (2009).

Inicialmente foram definidos os locais para a realização das buscas que
tratassem sobre a temática desse trabalho. Levaram-se em conta diferentes fontes
de informação, a saber: i) bases de dados de pesquisa - que consolidam periódicos
científicos internacionais e nacionais; ii) periódicos nacionais classificados pelo
QUALIS/CAPES; e; ii) periódicos internacionais. Em seguida, foram definidas as
palavras-chave para a realização das buscas, apresentadas na Tabela 1. O quadro
1 sintetiza as fontes de informações e os periódicos pesquisados.
Quadro 1 - Fontes de informação pesquisadas
(continua)
Categoria
Bases
de
Informações
de Periódicos
Científicos

Fonte de Informação
EBSCO – Internacional
SCIELO - Nacional e Internacional
GOOGLE ACADÊMICO – Internacional
CAPES - Nacional e Internacional
ENEGEP – Nacional
Nacionais

Periódicos
Científicos
Internacionais

- RAC Eletrônica - Revista de Administração Contemporânea/
ANPAD
- Anais ENEGEP - Encontro Nacional da Engenharia de Produção
- Academy of Management Perspectives
- American Institute of Physics - AIP Conference Proceedings
- Bloomberg Businessweek
- Business Horizons
- Canadian Journal of Administrative Sciences
- Chief Learning Officer
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(continua)
Categoria

Periódicos
Científicos

Fonte de Informação

Internacionais

- Conference on Mass Customization & Personalization (MCPC)
- Communications & Strategies
- DEMM: Engineering & Manufacturing
- Digital EcoSystems and Technologies Conference, 2007
- Ebrc - e-Business Research Center
- Emergence: Complexity & Organization
- Engineering Economics
- Engineering and Technology
- European Institute for Advanced Studies in Management/EIASM
- European Regional ITS Conference
- Financial Executive
- Frontiers of E-business Research
- Harvard Business Review
- iBusiness
- Innovation: Management, Policy & Practice
- Institute of Electrical and Electronics Engineers
- International Conference on Digital Society
- International Conference on Intelligence in Next Generation
Networks
Construction
- International Conferences on Cooperative Studies
- International Journal of Artificial Intelligence and Interactive
Multimedia
- International Journal of Computer Integrated Manufacturing
- International Journal of Cultural Policy
- International Journal of Innovation Management
- International Journal of Production Economics
- International Journal of Technology Management
- Journal of American and Foreign Antitrust and Trade Regulation
- Journal of Business Ethics
- Journal of Digital Asset Management
- Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence
- Journal of Information Systems & Operations Management
- Journal of Law, Technology & Society
- Journal of Science and Technology Policy in China
- Journal of Strategic Management Education
- Journal of Strategic Marketing
- M@n@gement
- Material Handling & Logistics
- Metal Powder Report
- MIS Quarterly
- Proceedings of International Conference on Services Systems
and Services Management/ICSSSM
- Proceedings of MDA Technical Forum
- Proceedings of the Annual Meeting of the European Chaos and
Complexity in Organisations Network – ECCON
- Proceedings of the Annual Meeting of the International Society for
the Systems Sciences/ISSS
- Proceedings of the Complexity, Science and Society Conference
- Proceedings of the European Conference on Information
Management & Evaluation
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(conclusão)
Categoria

Fonte de Informação
- Proceedings of the European Network on Chaos and Complexity
Research and Management Practice Meeting
- Proceedings of the International Conference Mechanika
- Proceedings of the International Conference on Advanced
Computer Control
- Proceedings of the International Conference on Management of
Emergent Digital EcoSystems
- Proceedings of the Northeast Region Decision Sciences
Institute/NEDSI

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Em relação à amplitude temporal da pesquisa, a mesma foi delimitada a partir
de 1993, ano em que Moore (1993) propõe a utilização do termo “ecossistema” para
o âmbito dos negócios. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos a partir da
execução das buscas nas fontes de informações pré-selecionadas. Na base superior
da tabela 1, estão as palavras-chaves que foram pesquisadas dentro de cada base
de dados e anais de eventos. Os valores de entrada se referem aos retornos das
buscas. Enquanto, os resultados para trabalho se referem aos artigos analisados, ou
seja, àqueles cujo abstracts se mostraram aderentes ao tema de pesquisa.
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Tabela 1 - Pesquisa em base de dados e anais de congressos
FONTES DE INFORMAÇÃO
EBSCO

TERMOS DE BUSCA

GOOGLE
ACADÊMICO

SCIELO

CAPES

ENEGEP

ICIEOM

TOTAL

Entradas Trabalhos Entradas Trabalhos Entradas Trabalhos Entradas Trabalhos Entradas Trabalhos Entradas Trabalhos Entradas Trabalhos

Ecossistema de negócios
– Business ecosystems

193

17

8

1

188

37

26

1

1

-

-

-

416

56

Plataforma de ecossistema
de negócios - Business
ecosystem platform

5

3

1

-

5

4

14

2

-

-

-

-

25

9

Impressão 3D - 3D printing

748

5

-

-

448

7

391

1

1

-

-

-

1588

13

Ecossistema de negócios
digitais – Digital business
ecosystems

12

2

-

-

27

10

2

1

-

-

-

-

41

13

Ecossistema Industrial –
Industrial ecosystems

168

-

-

-

90

-

44

-

-

-

-

-

302

0

Manufatura aditiva e
Impressão 3D – Additive
manufacturing and 3D
priting

68

4

-

-

11

2

18

1

-

-

-

-

97

7

Ecossistema de negócios
e Impressão 3D –
Business ecosystems and
3D printing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Alianças estratégicas e
Ecossistema de negócios
– Strategic aliances and
business ecosystems

4

2

-

-

4

-

1

1

-

-

-

-

9

3

2478

101

TOTAL

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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Devido à relevância que os conceitos de ecossistemas de negócios têm para
as organizações e para o mercado, uma razoável gama de pesquisas e artigos sobre
o assunto foi encontrada na academia. Como exemplo, pode-se citar os estudos
realizados por Peltoniemi (2005) e por Ceccagnoli et al. (2012).
No trabalho elaborado por Peltoniemi (2005), é possível observar como os
conceitos dos ecossistemas de negócios podem contribuir para a análise e
modelagem conceitual do comportamento de uma população de organizações que
compõem empresas de serviços de conhecimento intensivo. Ceccagnoli et al.
(2012), por sua vez, examinam se a participação em um ecossistema impacta
positivamente no desempenho de pequenas organizações, desenvolvedoras de
software independentes, na respectiva indústria. Ambos os trabalhos demonstram,
com sucesso, como os conceitos de ecossistemas de negócios podem ser
ampliados a diferentes tipos de negócios. Ceccagnoli et al. (2012) concluem que a
participação na plataforma de um ecossistemas de negócios é uma estratégia nova
e viável para a comercialização da inovação.
Entretanto, entre estudos encontrados, nenhum relaciona ou aproxima a
técnica de manufatura aditiva aos ecossistemas de negócios. Apesar disso, dos
2.478 artigos identificados, 101 textos oferecem conteúdos que podem ser
relacionados ao tema. Moore (1996), Iansiti e Levien (2004), em seus trabalhos,
identificam os atores e as funções necessárias para o estabelecimento de um
ecossistema de negócios. Porém, as pesquisas não avançaram para a criação de
uma nova estrutura, apenas identificaram redes já existentes.
Enquanto no exterior o desenvolvimento e análise dos ecossistemas de
negócios têm sido apresentados e debatidos pela academia, no cenário brasileiro,
as pesquisas em relação aos assuntos abordados são escassas. Entre os trabalhos
que citam o termo ecossistema de negócios, apenas dois relatam e/ou analisam os
ecossistemas econômicos. Oliveira (2008) aborda a produção sustentável de fibras
têxteis e a formação de um ecossistema de negócios, propondo o esboço de um
plano de desenvolvimento local integrado e sustentável. O artigo de Vaz et al. (2013)
aproxima a análise de ecossistemas de negócios da indústria do videogame. Tal
estudo não visa especificamente o mercado brasileiro, pois utiliza um site
internacional como meio de coleta de dados.
A base que mais registrou índices de artigos foi o EBSCO, com 748 retornos
sobre o termo Impressão 3D. A tecnologia 3DP consiste basicamente em fazer o
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download do arquivo para uma impressora capaz de imprimir objetos tridimensionais
por meio do processo de manufatura aditiva. (BRADSHAW; BOWER; HAUFE, 2010;
LIPSON; KURMAN, 2010; WIEGLER, 2008). Contudo, analisando os pontos
abordados em pelos periódicos, nota-se que ocorre a influência de muitas variáveis,
como a exposição comercial de um produto ou a aplicação das palavras-chaves para
técnicas que não serão tratadas neste trabalho. A exemplo disso, nos artigos
avaliados, em sua maioria, os autores Udroiu e Nedelcu (2011), Lemu (2012),
LaMonica (2013) e Bogue (2013) utilizam o termo Impressão 3D para analisar outras
técnicas

de

produção.

Como

métodos

de

prototipagem

rápida

(RP)

e

estereolitografia (SLA) - técnicas de manufatura aditiva que não serão abordadas
por este estudo.
Em seu artigo sobre a adoção de chocolate como matéria-prima para
impressão tridimensional, Hao et al. (2010), testam e avaliam as variáveis do
processo, indicando a parametrização que apresentou melhor desempenho.
Contudo, Hao et al. (2010) utilizam um único tipo e marca de chocolate comercial, do
fabricante inglês Cadbury’s, sem considerar cenários com chocolates de outras
composições. Hao et al. (2010) recomendam a realização de estudos futuros para
aprimorar conhecimentos e identificar outros fatores essenciais ao processo. Para
Moore (1996), quanto mais revolucionária for a inovação, mais profundo deve ser o
envolvimento dos parceiros. Contudo, apesar da inovação proposta, Hao et al.
(2010) limitam-se a estudar os fatores técnicos, sem explorar o envolvimento de
parceiros, de uma rede de apoio ou a possibilidade de produtos complementares.
Em função da composição manufatura aditiva e impressão 3D, foram
ponderados aqueles materiais que utilizam a aplicação do termo manufatura aditiva
para 3DP, desconsiderando as aplicações das demais técnicas para o respectivo
método. Além disso, os estudos acadêmicos em relação à tecnologia aditiva, em
geral, estão voltados para a adoção ou para o aprimoramento das técnicas de
fabricação sem avaliar a rede necessária para viabilizar e sustentar o negócio. (HAO
et al., 2010; UDROIU; NEDELCU, 2011; MARCOUX; BONIN, 2012; BANKS, 2013;
ZHANG; HAO; MELLOR, 2013). Frente a isso, este estudo oferece aos fabricantes,
ou detentores de tecnologia 3DP, uma nova visão sobre a manufatura aditiva, que
possibilita a expansão dos negócios para além das fronteiras tradicionais de
mercado.
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A expressão Ecossistema Industrial é aproximada, pela maioria dos autores, à
influência da indústria na sustentabilidade do ecossistema biológico do qual a
organização faz parte. Os resultados obtidos a partir da aplicação do termo não
foram considerados para o desenvolvimento deste trabalho, pois não correspondiam
aos objetivos almejados pela autora.
No tocante às pesquisas realizadas no Google Acadêmico, os termos exatos
foram pesquisados somente no título dos artigos, desconsiderando patentes,
citações e duplicidade nos resultados.
Quanto às buscas que tratam das palavras-chaves ecossistema de negócios,
dos 416 arquivos observados nos resultados, somente uma parcela de 56 artigos
tem vínculo com o tema proposto. Entre estes, existem muitos trabalhos que tratam
da análise e evolução da teoria, refinando e ampliando a comparação entre os
ecossistemas biológicos e o mundo dos negócios. Shaw e Allen (2011) buscam
entender como metáforas ecológicas podem ser corretamente aplicadas na
construção de teorias para o mundo dos negócios. Como resultado Shaw e Allen
(2011) mostram que não existe uma única forma de realização da metáfora dos
ecossistemas de negócios.
Em relação à identificação e formulação de estruturas ecossistêmicas, a
maioria dos trabalhos são elaborados e sustentados sobre arranjos econômicos já
existentes. (MOORE, 1993; GUEGUEN; PELLEGRIN-BOUCHER; TORRES, 2006;
ANGGRAENI; DEN HARTIGH; ZEGVELD, 2007; ISCKIA, 2009; CECCAGNOLI et
al., 2012; RONG et al., 2013). Sendo o meio acadêmico carente de pesquisas que
abordem a criação de novos ecossistemas sem adaptação a um ecossistema préexistente. Já, Karhiniemi (2009) orienta as etapas para originar um novo
ecossistema, sem adaptar o mesmo ao ambiente pré-existente.
Em razão da expressão plataforma de ecossistema de negócios, Rong et al.
(2013) destaca que poucos autores se aproximam da evolução de estratégias para
plataforma de um ecossistema de negócios. Isso posto, dos 25 artigos encontrados
apenas 9 ponderavam sobre o tema do presente trabalho. Plataformas
ecossistêmicas apresentam interessante cenário para “estudos sobre a dinâmica de
colaboração interorganizacional e competição”. (CECCAGNOLI et al., 2012, p. 258).
Moore (1996) salienta que o desenvolvimento de uma plataforma é o caminho para
alinhar os parceiros com o ecossistema de negócios. Rong et al. (2013), a partir de
estudos de caso da indústria de computadores móveis, apresentam uma proposição
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de estratégias a serem adotadas pelas empresas, líderes de plataformas, ao longo
da vida de um ecossistema econômico. As possíveis estratégias consideradas por
Rong et al. (2013) podem orientar a tomada de decisão e o posicionamento
estratégico de empresas que buscam tornar seus produtos plataformas de um
ecossistema de negócios.
O arranjo auxilia combater deficiências de ações e inovações externas que
complementem a oferta original e a possível distância entre fornecedores, clientes e
competidores. (MUEGGE, 2013). Com isso, fornecedores de plataformas atuam
como pilares de seus ecossistemas, fomentando a inovação e a produtividade.
(IANSITI; RICHARDS, 2006).
A maioria dos trabalhos que abordam os Ecossistemas de Negócios Digitais DBE (Ferronato, 2004; Wang e Wilde, 2008; Rosa et al., 2011; Karhu et al., 2011;
Estanyol, 2011) apresentam modelos conceituais a fim de desenvolver sistemas
operacionais e ambientes virtuais para integrar os membros de um ecossistema de
negócios, facilitando o comércio de bens e serviços. Estanyol (2011) afirma que os
DBE surgiram como um novo paradigma para solucionar problemas e permitir que
empresas possam se comportar de maneira similar aos usuários individuais,
aumentando suas possibilidades de gerar lucro. No entanto, os ecossistemas de
negócios digitais, como no trabalho de Estanyol (2011), são restritos aos ambientes
virtuais e foram desconsiderados neste estudo.
As alianças existentes em um ecossistema de negócios envolvem
fornecedores, provedores de serviços, clientes, consumidores, empregados e
demais interessados no negócio. (KUGLIN, 2002). Desta forma, dos trabalhos
retornados, para os termos alianças estratégicas e ecossistemas de negócios, estão
apenas aqueles autores que aproximaram diretamente a aplicação de alianças
estratégicas para a criação, desenvolvimento e manutenção dos ecossistemas de
negócio. Muitas empresas aceleram a sua evolução quando passam a competir em
termos de inovação contínua e abandonam o modelo de competição baseado na
eficácia e eficiência. (MOORE, 2006). No entanto, Moore (2006) completa que, ao
assumir a nova abordagem, a empresa necessitará de parceiros e alianças para tal
desenvolvimento, fomentando o encadeamento de valor ofertado ao cliente (Moore,
1996), que permite a diferenciação do negócio ante seus competidores e alimenta o
vínculo com o cliente. (GOSSAIN; KANDIAH, 1998).
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Ante ao exposto, planejar um novo ecossistema de negócios em torno de uma
impressora 3D de chocolate, além de tarefa relevante, torna-se uma técnica capaz
garantir o desenvolvimento e a sobrevivência do negócio. Para tanto, a pesquisa
será desenvolvida por meio da revisão da literatura e da coleta e análise dos dados.
Resultando assim, na construção de um modelo que venha ser uma representação
útil da realidade. Inicialmente, demarcam-se os principais conceitos associados aos
ecossistemas de negócios, suas características, sua composição e o ciclo de vida.
Na sequência, desdobram-se os fatores críticos para o sucesso de uma estrutura
ecossistêmica e trata-se das abordagens para criar um novo ecossistema de
negócios. Em seguida, estudam-se as plataformas de negócios e as estratégias as
serem adotadas. Posteriormente, a revisão da literatura apresenta a tecnologia de
impressão 3D, quanto suas características, aplicação e sobre a utilização do
chocolate, como matéria-prima. Após a revisão, será apresentado o método de
pesquisa, que contempla o delineamento do estudo, o método de trabalho e as
técnicas para coleta dos dados. Por fim, as informações coletadas serão analisadas
e os resultados demonstrados.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura levou em consideração os conhecimentos necessários
para a realização deste trabalho. Sendo assim, buscou-se compreender tanto sobre
os ecossistemas de negócios quanto sobre as impressoras tridimensionais.
2.1 Ecossistemas de negócios (EN)
Quando se trata de estratégia e inteligência competitiva, as pesquisas
acadêmicas recentes estão cada vez mais direcionadas para os relacionamentos
entre empresas. (VAZ et al., 2013). O conceito de rede de valor (Brandenburger e
Nalebuff, 1996) progrediu para a análise ecossistêmica dos negócios, onde as
organizações convivem em relações interdependentes e simbióticas (Moore, 1996),
levando as empresas a um padrão complexo de ligações e relações. (IYER; LEE;
VENKATRAMAN, 2006).
A utilização do termo ecossistema no mundo dos negócios foi sugerida pela
primeira vez em 1993, por James F. Moore. No entanto, o significado da expressão,
ainda demanda uma precisa definição (PELTONIEMI, 2005). Bem como a sua
aplicação continua sendo questionada. (KŒNIG, 2012).
Para Hannon (1997, p. 480), a analogia ao ecossistema biológico não é
perfeita, mas pode ser aplicada para facilitar o entendimento dos sistemas
econômicos. Iansiti e Levien (2004) acreditam que a aproximação proposta entre
redes empresariais e sistemas ecológicos desenvolvidos é mal interpretada por
muitos. A comparação com o ecossistema biológico “proporciona uma analogia
poderosa para a compreensão de uma rede de negócios”. (IANSITI; LEVIEN, 2004,
p. 8). Contudo, Iansiti e Levien (2004) complementam afirmando que uma avaliação
aprofundada desta comparação se faz necessária para aprimorar o entendimento de
como as redes de negócio operam.
Lewin (1999) aponta que o entendimento dos fenômenos da natureza derivam
maior compreensão da dinâmica empresarial e sua relação com a economia
(LEWIN; 1999). As características das modernas redes empresariais, que são
sustentadoras de sucessos e fracassos, não raramente são desconsideradas pelas
teorias

habituais.

(IANSITI;

LEVIEN,

2004).

A

utilização

da

terminologia

“ecossistema biológico”, por sua familiaridade e vivacidade, tende a auxiliar gerentes

31

e líderes a manter o foco da atenção em tais características para que as mesmas
não passem despercebidas. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Para facilitar o entendimento
e compreensão das interpretações sugeridas na literatura, o quadro 2 expõe as
definições propostas pelos autores no decorrer deste período:
Quadro 2 - Definição de conceitos de ecossistema de negócios
(continua)
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS:

Moore (1993)

Ecossistema de negócios é um conjunto de organizações em que diferentes
indústrias estão conectadas, trabalhando cooperativamente e competitivamente
na produção de novos produtos, no atendimento ao cliente e na incorporação de
inovações.

Moore
p. 39)

Ecossistema de negócios é uma comunidade econômica, que produz bens e
serviços que venham agregar valor aos seus clientes, sendo “erguida sobre um
alicerce de organizações e indivíduos interagentes – os organismos do mundo
dos negócios”. Entre os membros desta comunidade encontram-se clientes,
fornecedores, fabricantes, concorrentes, além de outras entidades e organizações
que sejam importantes para o ecossistema. Com o amadurecimento do mesmo,
os participantes tendem a evoluir simultaneamente, direcionando-se para os
rumos estabelecidos pelas principais empresas da comunidade. No entanto, a
empresa líder pode mudar e a função pode ser ocupada por mais de uma
empresa ao mesmo tempo. A responsabilidade do líder, ou dos lideres, é
compartilhar a sua visão com os demais membros da comunidade, para que os
investimentos sejam nivelados e os participantes exerçam funções mutuamente
apoiadoras.

(1996,

Amplo sistema de organizações de apoio mútuo. São comunidades formadas por
clientes, fornecedores, fabricantes líderes, e outras partes interessadas,
trabalhando em conjunto para produzir bens e serviços. Os ecossistemas ainda
tem espaço para outros importantes elementos, como: investidores, associações
comerciais, organismos legisladores, sindicatos, instituições governamentais e
outras partes interessadas. Essas comunidades são altamente auto-organizadas,
reúnem-se de forma parcialmente intencional e até de forma acidental.

Moore (1998)

Gossain
Kandiah
(1998)

e

Os autores ampliam a definição dada por Moore em 1996. À interação entre
empresas, parceiros e clientes, eles acrescentam a importância de gerar valor
para os clientes por meio do fornecimento de informações adicionais, bens e
serviços, além do uso da internet e de outras possíveis tecnologias.

Lewin (1999)

Ecossistema de negócios é formado por diferentes organizações, cada uma
especificamente posicionada dentro da própria paisagem.

Iansiti e Levien
(2004)

Ecossistema de negócios é uma analogia, que visa explicar e compreender
determinadas situações do mundo empresarial moderno. Sendo formado por uma
rede colaborativa de empresas, vagamente interligadas e que apresentam
complexas interações entre si. Além disso, devido à dependência mútua dos
envolvidos, o desempenho de cada integrante pode afetar a saúde e a
performance dos demais participantes, de maneira individual, bem como,
impactar a todo o ecossistema.

Peltoniemi
Vuori, 2004

Ecossistema de negócios é uma estrutura dinâmica, composta por organismos
interligados, onde a concorrência e a cooperação estão presentes
simultaneamente.

e
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Peltoniemi,
(2005)

O conceito de ecossistema de negócios traça um paralelo entre os ecossistemas
biológicos e a população das organizações. Comparando o comportamento dos
fenômenos naturais com aqueles ocorridos no contexto dos negócios.
Competição, cooperação e evolução são características presentes nas duas
situações.

Moore
p. 59)

“Ecossistema de negócios ideal é uma comunidade econômica de
fabricantes e consumidores altamente flexíveis, que se especializam para inovar.”

(2006,

Corallo,
Passiante
Prencipe
(2007)

Kokabha
(2012)

Muegge
(2013)

e

As redes de negócio se aos ecossistemas biológicos, visto que ambos
são comunidades de atores com diferentes características e interesses,
associados por relações recíprocas como um todo coletivo. As espécies de um
ecossistema natural estão conectadas e interagem tanto quanto as empresas em
uma rede de negócios, pois cada organização desempenha uma função
específica a ser exercida. Além disso, o futuro de cada organismo, como o de
cada empresa, está relacionado ao futuro dos demais.
Uma ampla rede de indivíduos e organizações livremente conectados e
organizados em torno de uma plataforma tecnológica. A complexa interação entre
os participantes busca constantemente criar e entregar valor aos clientes. O
futuro dos membros do ecossistema esta diretamente ligado à sobrevivência da
plataforma tecnológica.
Área de agentes econômicos, cujas atividades de negócios individuais
estão baseadas em uma plataforma, a partir da qual os agentes compartilham o
resultado de todo o ecossistema.

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

Dos conceitos apresentadas no quadro 2, considera-se que o estabelecido
por Moore (1996, p. 39) apresenta robustez na definição de um ecossistema de
negócio. Moore (1996) aborda com maior detalhamento as dimensões, os papeis e
seus respectivos atores dentro da estrutura.
Diversas são as definições dadas para a expressão ecossistemas de
negócios. Kokabha (2012) amplia os conceitos de EN às redes de telefonia móvel e
apresenta a sua interpretação voltada para os ecossistemas de celulares. Moore
(1996), Peltoniemi e Vuori (2004), Peltoniemi (2005) e Corallo, Passiante e Prencipe
(2007) apontam a complexa relação que envolve simultaneamente competição e
cooperação. Corallo, Passiante e Prencipe (2007) destaca ainda que a cooperação e
a competição, tanto na ecologia como no mundo empresarial, são considerados
como o fenômeno de um ecossistema. Iansiti e Levien (2004) citam que as
empresas, produtos e tecnologias de uma rede de negócios são como as espécies,
na ecologia, interligados em relações de interdependência e com pouca importância
quando fora do ecossistema.
No prisma da complexidade, Lewin (1999) cita que empresas e ecossistemas
naturais compartilham algumas propriedades fundamentais. Logo, ecossistemas
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biológicos e sistemas econômicos “são sistemas adaptativos complexos e, portanto,
seguem as mesmas leis profundas”. (LEWIN, 1999, p. 198-199). Nas comunidades
ecológicas presentes na natureza, as espécies estão interligadas formando valiosas
redes de conexões, fomentando a economia local ou global, de acordo com o seu
nível de sistema. (LEWIN, 1999). Contudo, as consequências dessas complexas
relações, muitas vezes, não são controladas pelos integrantes da rede. (IANSITI;
LEVIEN, 2004).
A conexão e dependência entre os indivíduos agem em prol de resultados
coletivos: se o ecossistema está saudável, os participantes tendem a ter êxito,
porém, se o ecossistema é insalubre, o fracasso pode acontecer. (IANSITI; LEVIEN,
2004). Significa que os elementos do ecossistema dependem uns dos outros para a
sua eficácia e sobrevivência. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Assim sendo, para que
qualquer empresa, pertencente a um ecossistema, possa desenvolver sua
capacidade total, a evolução favorável dos demais membros se faz necessária.
(HEARN;

PACE,

2006).

Em

adição

a

estas

relações

complexas

e

de

interdependência, os ecossistemas são acoplados ao ambiente, o qual pode mudar
rapidamente e imprevisivelmente, sendo fundamental uma estrutura dinâmica que
possa evoluir e desenvolver. (PELTONIEMI, 2005).
Devido à interação entre as empresas, quando se trata de alta tecnologia, o
processo de co-evolução estabelece uma teia econômica ainda mais complexa.
(LEWIN, 1999). Para Gossain e Kandiah (1998) o advento da tecnologia da Internet
promove a interconectividade necessária para apoiar a criação do novo ecossistema
de negócios. Gerar valor ao cliente permite a diferenciação do negócio ante seus
competidores e oferece a oportunidade de estabelecer um vínculo com o cliente.
(GOSSAIN; KANDIAH, 1998).
É importante comentar que regionalidade e conceitos de indústria são
rejeitados pelo ecossistema de negócios. (PELTONIEMI, 2005). Visto que a
moderna tecnologia de comunicação e a concorrência global reduzem a importância
geográfica. (MOORE, 1996). Como também, o desenvolvimento acelerado da
tecnologia, que torna difícil e desnecessário a definição das indústrias. (MOORE,
1996).
Lewin (1999) observa que a estrutura do ecossistema de negócios oferece
benefícios e perigos. Entre os benefícios estão a oportunidade de formar alianças e
prosperar numa rede protegida contra potenciais invasores. (LEWIN, 1999). Já,
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quanto aos perigos, a mesma interconectividade também representa uma ameaça
(Lewin, 1999), pois as mudanças em uma parte do sistema, quando propagadas por
toda a rede, por vezes, podem causar desastres e levar organizações a extinção,
não por culpa própria. (LEWIN, 1999).
No entanto, cabe salientar que existem diferenças consistentes entre os
ecossistemas naturais e de negócios, apresentadas no quadro 3.
Quadro 3 - Diferenças entre ecossistemas naturais e de negócios
ECOSSISTEMAS DE NEGÓCIOS

ECOSSISTEMAS AMBIENTAIS

Os participantes são dotados da razão e
compreensão, capazes de planejar e imaginar
o futuro com certa precisão;

Não ocorre a intenção consciente dos
participantes;

Ecossistemas de negócios competem sobre
possíveis membros;

A competição sobre possíveis membros não é
observada nos ecossistemas biológicos;

Ecossistemas de negócios visão entregarem
inovações.

Ecossistemas naturais visão apenas a
sobrevivência.

Fonte: Adaptado de Iansiti & Levien (2004) e de Lewin (1999).

2.1.1 Principais características de um ecossistema de negócios
Em um ecossistema de negócios as interações entre os membros não estão
limitadas nas fronteiras tradicionais da rede. (PELTONIEMI, 2005). Na opinião de
Shaw e Allen (2011) existe divergência quando se trata de identificar quais
características dos ecossistemas naturais devem ser utilizadas para descrever e
analisar os ecossistemas de negócios. Um dos métodos é examinar detalhadamente
quais são os agentes mais importantes e se estão claramente interligados de
maneira que possam ser interpretados como parte de uma determinada entidade.
(PELTONIEMI, 2005). Para Iansiti & Levien (2004), o melhor caminho é identificar
sistematicamente as organizações com as quais estarão mais intimamente ligadas
no futuro e determinar as dependências que são mais críticas. Os autores indicam
subdividir um ecossistema complexo em grupos de empresas relacionadas ou por
domínios de negócios. (IANSITI; LEVIEN, 2004).
O ecossistema de negócios tem uma estrutura dinâmica (Peltoniemi e Vuori,
2004) e está ligado a um ambiente de mudança (Peltoniemi, 2005). Desta forma, a
sua natureza é a conexão entre economia de mercado e uma empresa individual.
(PELTONIEMI; VUORI, 2004). As interações entre o alto volume de participantes os
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conduz para a co-evolução. A competição e a cooperação estão presentes e podem
ocorrer simultaneamente ou em momentos diferentes. (PELTONIEMI, 2005).
Peltoniemi (2005) propõe um diagrama para demonstrar as características de
um ecossistema de negócios e como as mesmas estão relacionadas. Apresentado
na figura 2.
Figura 2 - Características de um ecossistema de negócios

Fonte: Peltoniemi (2005, p. 64).

O ecossistema de negócios está associado a um ambiente de diferentes
aspectos cultural, político, social e legal. (PELTONIEMI; VUORI, 2004). Tal ambiente
impacta ao ecossistema, como o ecossistema impacta no ambiente. (PELTONIEMI;
VUORI, 2004). As organizações definem conscientemente como irão desenvolver
inovações e alcançar o sucesso. (PELTONIEMI, 2005). A interconectividade com
outras organizações e com o ambiente significa que uma organização pode visar
certas direções. (PELTONIEMI, 2005). No entanto, como os membros dependem um
dos outros e os objetivos devem estar alinhados, existem limitações e nem tudo é
possível para a organização. (PELTONIEMI, 2005).
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2.1.2 Atores do ecossistema de negócios: contribuição e possibilidades de êxito
A estrutura de um ecossistema de negócios é composta por uma gama de
empresas e órgãos envolvidos em relacionamentos que vão além dos meros limites
físicos e econômicos. (MOORE, 1996). Entre os participantes, além das empresas,
que são a base do EN e estão diretamente conectadas, temos: fornecedores
indiretos, clientes secundários e demais terceiros envolvidos no processo. (MOORE,
1996). A composição dinâmica inclui também outras partes interessadas, como
investidores, órgãos e entidades, que estabelecem e/ou limitam o mercado, e,
principalmente, empresas competidoras. (MOORE, 1996). Visando esclarecer o
arranjo das organizações envolvidas Moore (1996) propõe uma representação por
meio da Figura 3:
Figura 3 - Representação de um ecossistema de negócios

Fonte: Moore (1996, p. 40).

A representação indicada por Moore (1996) destaca o negócio central, a
empresa expandida e o ecossistema de negócios, ao redor, apontando os possíveis
participantes e seus respectivos posicionamentos na estrutura ecossistêmica.
Iansiti e Levien (2004) afirmam que a composição de um ecossistema reflete
sobre as interações dos seus atores. Os papéis assumidos pelas empresas em um
ecossistema não são estáticos, podendo haver a troca de funções entre os
participantes. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Bem como a entrada de um novo membro,
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caso este venha assumir uma posição estratégica, pode alterar a dinâmica de toda a
rede. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Este novo membro, eventualmente, pode iniciar um
novo ecossistema, participando ativamente de dois, ou mais, arranjos, ao mesmo
tempo. (IANSITI; LEVIEN, 2004).
Visando tratar das questões empresariais frente aos ecossistemas de
negócios em fase de desenvolvimento, Moore (1996) identifica as dimensões do EN
e aponta as condições ideais para cada delas. Desta forma, as dimensões do EN, as
perguntas que buscam identificar a composição de cada dimensão e as condições
ideais estão resumidas no quadro 4.
Quadro 4 - Dimensões de um ecossistema de negócios
(continua)
Dimensões do EN

Perguntas Gerais

Condições Ideais

Clientes desejosos de contribuir para
Cliente: Interesse e Que grupos de clientes podemos o aprendizado, e para os quais é
participação do cliente atender de diferentes formas?
atraente até mesmo uma versão
primitiva daquilo que é possível.
Descobrir
alguns
mercados
demarcados
ou
relativamente
Mercado: Fronteiras Quais são as fronteiras de ocorrência escondidos,
porém
não
tão
de mercado e órgãos natural, dentro de cujos limites idiossincrásicos
a
ponto
de
envolvidos
poderíamos operar?
impossibilitar
o
aprendizado
padronizado, e entrar, aprender e
eventualmente dominar.
Ofertas: arquitetura de Quais são as ofertas totais que Parcial, porém, entregando o valor
produtos e serviços
podemos fazer?
central.
Que tipos de arquitetura de processos
Processos: arquitetura organizacionais podemos construir
de
processos para
fornecer
essa
oferta
a
organizacionais
preço/desempenho
radicalmente
melhores do que aquilo que já existe?

A
arquitetura
de
processos
organizacionais deve possuir um
potencial
verdadeiramente
revolucionário - e demonstrar o
bastante desse potencial para atrair
clientes
iniciais
e
custear
a
continuidade do trabalho.

Que papéis os públicos de interesse
desempenharão no encaminhamento
de
negócios
geradores
de
importantes contribuições, e de que
forma os relacionamentos serão
estruturados e orquestrados? Como
se resolverão os conflitos?

Capacidade de montar a proposição
de valor e a arquitetura de processos
organizacionais e de trabalhar em
conjunto para aprender a expandi-la.

Organizações:
arquitetura
organizacional
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Dimensões do EN

Perguntas Gerais

Quem são os públicos de interesse,
quais são os interesses mais amplos
Públicos de interesse: e como esse ecossistema se
proprietários e outros enquadra
nos
planos
desses
interessados
públicos? Quais são os pontos em
que os públicos de interesse se
encontram alinhados e os pontos
onde falta alinhamento?
Como estabelecer um relacionamento
Valores
sociais
e com o público e com o governo de
política
modo que a inovação seja valorizada
governamental
e haja apoio para um acentuado
retorno decorrente da inovação?

Condições Ideais

Necessidade de fortes apoiadores
alinhados com o empreendimento e
favoráveis a ele, e que não estejam
em conflito com as metas do
empreendimento.

Estabelecer um contrato social pelo
qual você possa obter um retorno de
suas contribuições de inovação.

Fonte: Adaptado de Moore (1996).

No primeiro nível, Cliente: Interesse e participação, Moore (1996) busca
identificar participantes que percebam o potencial da inovação, mesmo em fase
embrionária. Em relação às fronteiras de mercado e órgãos envolvidos, Moore
(1996) pretende identificar mercados ainda isolados, com relativa baixa concorrência
e com potencial de se tornarem mercados estáveis. Para a terceira dimensão, que
abrange as ofertas quanto à arquitetura de produtos e serviços, Moore (1996) afirma
que a oferta deve ser valiosa a ponto de ser comprada incompleta por alguns
clientes. A oferta deve oferecer soluções, ou ser parte das soluções, para os
problemas enfrentados pelos clientes. Mas é necessário um plano de melhoria para
aprimorar o produto e/ou serviço ofertado e que mantenha o relacionamento com o
cliente. A dimensão dos processos organizacionais, no estágio inicial, busca reflexão
e experimentação dos processos a serem desenvolvidos no decorrer do ciclo de vida
do ecossistema de negócios. (MOORE, 1996). Em relação a arquitetura
organizacional, o desafio é estabelecer uma estrutura que traga o apoio necessário
ao ecossistema inicial, sem distorcer suas operações ou saturá-lo. (MOORE, 1996).
Nessa dimensão, segundo Moore (1996, p. 135),
“a empresa líder deve fazer mais que meramente sugerir que a comunidade
trabalhe em conjunto. Ela deve fornecer três tipos de valor: fornecer a
estrutura para a aliança, superintender o desempenho de ponta a ponta e
garantir que uma parte fundamental do valor não possa ser copiada por
outros e que não seja um provável alvo futuro de concorrentes.”
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No que tange os demais públicos de interesse, como proprietários e outros
interessados, Moore (1996, p. 136) cita condições que os definem ser “inovadores
no meio ambiente e no mercado maior”, além de não se relacionar com
ecossistemas concorrentes, quando possível; já, no ponto de vista da parte
interessada, sua participação deve ser considerada fundamental para os interesses
gerais; e, por fim, devem compartilhar da mesma moral. Em última dimensão, quanto
a valores sociais e política governamental, Moore (1996) avalia os ecossistemas de
negócios como alavancas de mudanças sociais e sustenta que é uma ação
estratégica avaliar os envolvimentos com o governo e com a sociedade.
Iansity e Levien (2004), Iyer, Lee e Venkatraman (2006) e Hagel et al. (2008),
por sua vez, concordam que um ecossistema é basicamente estruturado em
plataforma(s) de interação, distribuidor(es) central(is), e outros participantes que
criam e geram valor a partir da plataforma. No entanto, os pesquisadores utilizam
diferentes terminologias para esta definição. (KOKABHA, 2012).
Para tanto, a partir da revisão sistemática da literatura e considerando a
aplicação futura dos respectivos conceitos na etapa prática deste trabalho, de uma
forma geral, adotou-se a visão de Iansity & Levien (2004). Inclui-se, no entanto, as
contribuições de outros autores que aprofundam e aprimoram as definições proposta
por Iansiti & Levien (2004). Logo, o quadro 5 demonstra os respectivos papéis que
compõem um ecossistema de negócios:
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Quadro 5 - Atores que compõem um ecossistema de negócios
ATORES QUE COMPÕEM UM ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS:

Keystone

Jogadores
de Nicho

Dominadores

Hub
landlords

As empresas Keystone são organizações centrais, atuam como facilitadores e
suas ações causam impacto a todo sistema. Definem as estratégias a serem
seguidas, trabalhando em prol do aumento da estabilidade, diversidade e
produtividade do ecossistema, criando e compartilhando valor com os demais
participantes por meio da plataforma de negócios. Podem ainda, encorajar a
criação de novos nichos por intermédio da oferta de tecnologia para organizações
de terceiros. Todavia as empresas centrais devem estar atentas para não se
tornarem dominadoras e prejudicar o ecossistema.
As atividades dos participantes são orquestradas principalmente por estratégias da
Keystone. Orquestração adequada pode motivar os membros a participar e a
permanecer fiel ao ecossistema, aumentando sua estabilidade. Um dos principais
requisitos para o sucesso é que as empresas de todo o ecossistema compartilhem
o valor gerado pela keystone. Tais organizações centrais devem garantir que o
valor de suas plataformas cresce de acordo com o número de membros que a
utilizam. O papel de keystone pode ser ocupado por uma ou mais empresas
simultaneamente ou não.
Os jogadores de nicho constituem a maior massa do ecossistema de negócios e,
geralmente, têm relações limitadas com os demais elementos. São elementos
críticos da inovação, especialistas em determinados processos por meio dos quais
criam valor e complementam os outros participantes. A diversidade desses atores
aumenta a robustez da rede, que representa a resistência do ecossistema.
Observa-se a existência de três tipos de jogadores de nicho: o influenciado, o
especulador e o disciplinado. O influenciado rapidamente define o seu
comprometimento em relação à estratégia da empresa detentora da plataforma,
enquanto o especulador desenvolve os seus produtos para atender a diversas
plataformas. Por sua vez, o disciplinado é comprometido exclusivamente a uma
única keystone.
Classe de participantes a qual tenta ocupar e gerir maior parte do ecossistema,
extraindo o máximo de valor quanto for possível. Os efeitos de seu comportamento
são nocivos e podem resultar na minimização ou extinção de incentivos aos
demais membros. Uma vez que, o dominador controla parte da rede e torna-se o
único responsável pela maior parcela da criação e captura de valor. O ecossistema
que compreende dominadores pode perder diversidade e robustez. Os
dominadores são, geralmente, de porte superior ao da Keystone e atraem os
recursos do sistema, mas não funcionam reciprocamente.
Criam pouco ou nenhum valor para o ecossistema. Tem pouca presença física e,
mesmo sem controlar a rede, extraem do ecossistema mais valor quanto for
possível. Agem nocivamente, desestabilizando e prejudicando os demais
membros.

Fonte: Adaptado de Iansiti e Levien (2004), Hagel III, Brown e Davison (2008) e Kokabha
(2012).

Cabe agregar às definições citadas no Quadro 4, duas novas funções
introduzidas por Iyer, Lee e Venkatraman (2006), em sua pesquisa de softwares.
Para Iyer, Lee e Venkatraman (2006), existem ainda, broker e a ponte. O broker é o
agente intermediário: faz as conexões entre dois grupos de empresas. A empresa
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identificada como “ponte” é a ligação crítica à conexão global do ecossistema. Estas
funções são desempenhadas por organizações que interagem por meio de
aplicativos múltiplos ou individuais. (IYER; LEE; VENKATRAMAN, 2006). Todavia,
os autores Iyer, Lee e Venkatraman (2006) ressaltam que tais funções podem não
ser identificadas em todos os tipos de ecossistemas de negócios devido a forte
relação com as redes de softwares.
2.1.3 Fatores críticos para o sucesso de um ecossistema de negócios
A saúde de uma empresa pode afetar os demais membros de um
ecossistema. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Portanto, monitorar a saúde do ecossistema
pode orientar decisões e auxiliar na definição de estratégias que reduzam o risco de
ocorrer um desastre que venha a impactar a todos. (IANSITI; LEVIEN, 2004). De
acordo com Iansiti e Levien (2004), assim como nos ecossistemas biológicos,
existem três fatores críticos para o sucesso de um ecossistema de negócios:
- Produtividade: fator básico decisivo para o sucesso de qualquer tipo de
negócio. O índice que melhor representa a saúde de um ecossistema é a sua
capacidade de transformar consistentemente tecnologia e outras matérias-primas de
inovação, em novos produtos, com custos menores. Entre outros indicadores
aplicáveis, o retorno sobre o capital investido é um dado relativamente simples que
indica a produtividade do ecossistema. Os autores, Iansiti e Levien (2004), sugerem
três tipos de métricas para avaliar a produtividade, conforme demonstra o quadro 6.
Quadro 6 - Indicadores de produtividade.
Métrica
Fator total de
produtividade
Melhoria
da
produtividade
ao longo do
tempo
Entrega de
inovações

Importância / técnica
Utilizar técnicas tradicionais de análise de produtividade, pois a produtividade dos
ecossistemas pode ser relacionada à capacidade de seus participantes de
converter fatores de produção em trabalho útil.
Medir se os membros do ecossistema de negócios, e aqueles que utilizam os seus
produtos, apresentam melhoria da produtividade ao longo do tempo. Avaliar se as
empresas são capazes de produzir os mesmos produtos ou completar as mesmas
tarefas com redução progressiva dos custos.
Avaliar se o ecossistema efetivamente entrega novas tecnologias, processos ou
ideias aos seus membros. Identificar se esta entrega reduz os custos de implantar
as novidades, quando comparados à adoção direta, e propaga amplamente as
inovações, de forma a melhorar a produtividade de seus membros.

Fonte: Adaptado de Iansiti e Levien.
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- Robustez: em ecossistemas naturais é a capacidade de sobreviver quando
algo ameaça destruí-lo. No mundo empresarial, robustez representa a vantagem
competitiva de muitas fontes e a capacidade de se transformar quando o ambiente
sofre alterações. Em uma rede robusta as empresas gozam de relativa
previsibilidade, e as relações entre os membros são protegidas contra interferências
externas. Iansiti e Levien (2004) apresentam alguns indicadores (quadro 7) que, se
analisados em conjunto, podem demonstrar a robustez do EN:
Quadro 7 - Indicadores de robustez.
Métrica
Taxas de
sobrevivência
Persistência da
estrutura
ecossistêmica
Previsibilidade
Limite de
obsolescência
Continuidade de
use experience e
use cases

Importância / técnica
Participantes de EN desfrutam de altas taxas de sobrevivência, tanto ao longo do
tempo, quanto em relação a outros ecossistemas de negócios similares. A taxa
de sobrevivência é o indicador básico de qualquer ecossistema.
São contidas as mudanças nas relações entre os membros do ecossistema. Em
geral, a estrutura ecossistêmica não é afetada por choques externos. A maioria
das conexões entre empresas e entre tecnologias se mantem.
As mudanças na estrutura do ecossistema são previstas, não apenas contidas. O
local das mudanças na estrutura do ecossistema serão diferentes para diferentes
choques, mas o núcleo previsível permanece inalterado.
Não há abandono de capacidade obsoleta devido a uma perturbação. A maior
parcela da base instalada ou do investimento em tecnologia ou em componentes
permanece em uso após mudanças drásticas no ambiente de ecossistemas.
Avaliar se a experiência dos consumidores evolui gradualmente em resposta à
introdução de novas tecnologias no ecossistema, ao invés de se transformar
drasticamente. Recursos e ferramentas existentes serão aprimorados para a
aplicação nas novas tecnologias.

Fonte: Adaptado de Iansiti e Levien (2004).

- Criar Nichos: um ecossistema de negócios deve ter a capacidade de criar
nichos e oportunidades para novas empresas. Isto é a capacidade para suportar a
variedade de espécies, de aumentar substancialmente sua diversidade e de criar
novos nichos valiosos, podendo representar a capacidade de absorver interferências
externas e o potencial de inovação produtiva. A avaliação da saúde do ecossistema,
em relação a criação de nichos, pode ocorrer por duas métricas, demonstradas no
quadro 8:
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Quadro 8 - Indicadores de criação de nicho.
Métrica

Importância / técnica

Variedade

Número de novas opções, categorias, ferramentas para criar produtos
complementares, produtos e/ou negócios sendo criados dentro do ecossistema
em um determinado período de tempo.

Criação de valor

Valor geral das novas opções criadas.

Fonte: Adaptado de Iansiti e Levien (2004).

2.1.4 Ciclo de vida de um ecossistema de negócios
Em termos das fases de um ecossistema de negócios, Moore (1996)
identificou que o ciclo de vida consiste em quatro fases, apresentadas no quadro 9.
Quadro 9 - As fases da vida de um ecossistema
FASE

COMPROMISSO DOS MEMBROS DO ECOSSISTEMA

Nascimento (ou
pioneirismo)

As empresas devem buscar oportunidades de estabelecer cadeias de valor e
como gerar valor para o cliente

Expansão

As empresas devem fomentar os relacionamentos sinérgicos, capturando as
ideias de valor e ampliando-as para um grupo maior, reunindo os parceiros e
aliados em potencial.

Autoridade

Os processos e componentes para agregar valor estão estáveis e os lideres
devem direcionar e incentivar os parceiros a trabalhar em conjunto, em prol de
seus objetivos.

Renovação

Na quarta fase ocorre a renovação ou a extinção do ecossistema. A renovação
dar-se-á quando, da comunidade de negócios existente, emergir um novo
ecossistema a partir de novas ideias e inovações.

Fonte: Adaptado de Moore (1996).

Segundo Moore (1996) a fase do pioneirismo é a etapa que a organização
tem para unir suas capacidades de criar ofertas, as quais serão a fundamentação de
um ecossistema mais amplo. É o momento de identificar inovações específicas,
mesmo que embrionárias, pois estas inovações serão a origem de produtos
superiores àqueles já ofertados aos consumidores. (MOORE, 1996). Sendo
essencial, neste período, estabelecer as habilidades para desenhar e criar cadeias
de valor mais eficazes que as existentes atualmente. (MOORE, 1996). A
organização deve almejar fomentar e aprimorar uma cadeia de valor funcional e que
encadeia valor para os demais participantes do ecossistema em formação.
(MOORE, 1996).
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O sucesso na etapa inicial está, em parte, ligado na capacidade da empresa
em ser melhor que os demais na definição e na implementação de ofertas que os
clientes desejarem possuir. (MOORE, 1996). Entretanto, a firma deve proteger suas
ideias aprendendo o máximo que for possível dos outros. (MOORE, 1996).
Conforme o ecossistema amadurece, é necessário que o mesmo passe por
quatro testes fundamentais, os quais são considerados ferramentas para auxiliar
gerentes e líderes a focar o pensamento. (MOORE, 1996). Cada verificação
corresponde a uma respectiva fase do ciclo de vida de um ecossistema de negócios,
por exemplo, o primeiro teste deve ser aplicado à primeira etapa, o segundo teste à
segunda etapa e assim por diante. (MOORE, 1996). Além disso, as averiguações
propostas por Moore (1996) são um método de avaliar a robustez do ecossistema,
as contribuições de um determinado membro e podem prever desafios que venham
a surgir durante o ciclo de vida do ecossistema. Os testes apresentados a seguir, no
quadro 10, foram adaptados daqueles desenvolvidos por Moore (1996) e são
aplicáveis tanto em ecossistemas completos quanto em organizações individuais.
Quadro 10 - Testes fundamentais para verificação de um ecossistema de negócios
TESTE

OBJETIVO

O sistema e a sequencia de relacionamentos é
simbiótica? Além disso, resulta na criação de
algo com valor real e superior a todos aqueles
produtos e serviços já existentes no mercado?

Estabelecer
um
sistema,
com
sucessivos
relacionamentos simbióticos, os quais criam e
entregam valor real e superior aos demais já
disponíveis no mercado.

A expansão ocorre por meio do trabalho em
conjunto com clientes, mercados, aliados e
fornecedores? Nessa expansão o ecossistema
conquista o máximo da massa crucial?

Conquistar e estabelecer massa crucial conforme o
ecossistema amplia a sua abrangência sobre o
mercado e sobre os parceiros disponíveis, sejam eles
fornecedores, clientes, entre outros.

O ecossistema ou a organização, por meio do
que foi construído, assume a liderança em
relação à inovação e a co-evolução?

“Liderar a inovação e a co-evolução naquilo que se
construiu.”

A organização garante que mantém a melhoria
contínua de desempenho evitando se tornar
obsoleta?

Garantir que a organização “sustente a melhoria
contínua de desempenho e não se torne obsoleta”.

Fonte: Adaptado de Moore (1996).

2.1.5 Como criar um ecossistema de negócios
Karhiniemi (2009) identifica, em seu estudo, a partir da análise de
posicionamentos e ações adotados por empresas, dois meios pelos quais uma
empresa pode desenvolver um ecossistema de negócios. As propostas sugeridas
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por Karhiniemi (2009) foram adaptadas pela autora deste trabalho e são
apresentadas no quadro 11:
Quadro 11 - Caminhos para criar um ecossistema de negócios

Fonte: Adaptado de Karhiniemi (2009).

O novo EN, quando sem adaptação ao ambiente, cria uma proposta de
alavancagem operacional totalmente nova, gerando novos valores para o
ecossistema de negócios, atraindo novos membros e extraindo membros de outros
ecossistemas (KARHINIEMI, 2009). Neste caso, quando ocorre a adaptação de um
ambiente já existente, o processo se fundamenta em uma nova ou reformulada
proposta de alavancagem operacional (KARHINIEMI, 2009) que será adaptada para
um ambiente de negócios já existente, onde o valor pode ser criado ou extraído das
atividades. (KARHINIEMI, 2009).
Desta forma, Karhiniemi (2009) aponta, a partir dos cenários e dos métodos
identificados, duas alternativas para a criação de um ecossistema de negócios
partindo da avaliação de investimentos, ilustradas na Figura 4. A avaliação de

46

investimentos foi considerada neste trabalho, pois a mesma define se o caminho
mais eficaz é recriar um ecossistema de negócios, adaptado de um já existente, ou
criar um novo ecossistema, sem adaptações. (KARHINIEMI, 2009).
Figura 4 - Abordagem alternativa para criação de um ecossistema de negócios

Fonte: Karhiniemi (2009, p. 75).

Os três principais pontos dos dois roteiros propostos por Karhiniemi (2009)
são: criação de valor, estabelecimento do ecossistema e compartilhamento de valor.
Quanto a criação de valor, a inovação é uma das diferentes maneiras de gerar
valor econômico que possa ser compartilhado com os demais membros da estrutura
ecossistêmica. (KARHINIEMI, 2009). No entendimento de Iansiti and Levien (2004),
a criação de valor é uma alavanca operacional do ecossistema, sendo os valores
ampliados e compartilhados por intermédio da rede de parceiros.
O estabelecimento de um novo ecossistema, de acordo com Iansiti e
Levien (2004), pode acontecer a partir de uma keystone, pelo intermédio dos
processos e ativos compartilhados com a rede e pelos benefícios gerados por uma
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plataforma de negócios. A criação de uma eficiente alavanca operacional permite
que a organização keystone oferte valor suficiente para ser partilhado com os
demais membros em prol da manutenção da saúde do ecossistema (Karhiniemi,
2009). Para tanto, a definição de estratégias a serem seguidas é essencial para uma
empresa que deseja criar um novo ecossistema, sendo a líder da plataforma de
negócios. (GAWER; CUSUMANO, 2008). As plataformas de um ecossistema de
negócios, e suas estratégias, serão tratadas a seguir nas seções 2.2 e 2.2.1,
respectivamente.
Ademais, o novo ecossistema de negócios somente será saudável se houver
o compartilhamento de valor (KARHINIEMI, 2009). Entretanto, distribuir valor por
toda a estrutura ecossistêmica é visto como um desafio significativo, inclusive devido
aos custos envolvidos na operação. (KARHINIEMI, 2009). Na opinião de Karhiniemi
(2009), para viabilizar tal divisão de valores deve existir meios de igualmente
compartir os problemas e compartilhar, sustentar e balancear a criação de valor. Os
ecossistemas adotam diferentes métodos para criar e compartilhar valor (Karhiniemi,
2009). Em geral, quando as empresas líderes priorizam a saúde dos ecossistemas,
as formas mais aplicadas são (IANSITI; LEVIEN, 2004): operações compartilhadas,
licenciamento de propriedade intelectual, plataformas robustas, aplicativos de
interface fáceis de usar, entre outras.
Além do método proposto por Karhiniemi (2009), adotado nesta pesquisa,
existe, na literatura acadêmica, outras abordagens para investigação e modelagem
de ecossistemas de negócios. Entre estas, podemos citar: MOBENA – Metodologia
para análise de redes de ecossistemas de negócios, proposta por Battistella et al.
(2012), e BEAM – Framework para análise e modelagem de ecossistemas de
negócios, desenvolvida por Tian et al. (2008).
2.2 Plataforma de um ecossistema de negócios
Uma espécie individual de um ecossistema compartilha o destino da rede
como um todo. (IANSITI; LEVIEN, 2004). Isso ocorre por meio das "plataformas" de
serviços, ferramentas ou tecnologias, que os demais membros utilizam para
desenvolver e melhorar seu próprio desempenho. (IANSITI; LEVIEN, 2004). A
interação entre os integrantes de um ecossistema de negócios fomenta a complexa
rede ao redor de sua plataforma. (IANSITY; LEVIEN, 2004).
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Na visão de Gawer e Cusumano (2008), a plataforma fomenta uma indústria e
não apenas um produto, inovações complementares são fundamentais, sem essas a
plataforma se torna inútil. Por esse motivo, o controle total da plataforma não está
mais nas mãos do seu provedor Gawer e Cusumano (2008).
As empresa proprietárias de plataformas promovem a inovação complementar
de terceiros que utilizam recursos externos, para atender as necessidades dos
usuários e explorar os efeitos indiretos da rede. (LINDER; JARVENPAA;
DAVENPORT, 2003). A abordagem de inovação complementar deu origem ao
modelo de plataforma do ecossistema e tornou a mesma mais valiosa. (GAWER;
CUSUMANO 2002).
Em termos gerais, o termo plataforma de negócios pode ser definido como um
conjunto de componentes e ativos complementares, de uso comum às demais
empresas do ecossistema, que a utilizam para desenvolver produtos, tecnologias e
serviços complementares. (MUEGGE, 2013). A plataforma pode ser um ativo físico
ou intelectual (IANSITY; LEVIEN, 2004) e suas funcionalidades podem ser
ampliadas por meio aplicativos. (MUEGGE, 2013). Desta forma, é a peça principal
para organizar os parceiros em um ecossistema de negócios (MOORE, 1996) e para
lidar com as incertezas do mercado. (VAZ et al., 2013).
A utilização de plataformas têm beneficiado os consumidores e proporciona
aos ecossistemas, e às empresas deles participantes, uma vantagem competitiva
coletiva sobre as redes concorrentes. (IANSITI; LEVIEN, 2004). A dinâmica
influência da plataforma de negócios faz com que a competição passe a ser entre
ecossistemas, e não mais somente entre empresas. (RONG et al., 2013). Em geral,
pode-se afirmar que atinge o sucesso aquele que apresenta a plataforma com a
melhor estratégia e o melhor ecossistema. (CUSUMANO, 2010). Além disso, cabe
citar que a plataforma deve ser flexível e se adaptar aos fatores essenciais de cada
fase da vida de um ecossistema de negócios. (MOORE, 1996).
A adoção ao uso da plataforma é uma das características-chave para a
partida do ecossistema de negócios, podendo ser considerada como o início do
processo de criação de valor. (RONG et al., 2013). De modo que, a plataforma é
capaz transferir valor da empresa para a rede (LI, 2009), contribuindo e estimulando
o processo de criação de valor. (RONG et al., 2013). Tal conjunto de componentes e
ferramentas contribui ainda para a estrutura da rede de parceiros, a fim de incentivar
a co-criação de um novo valor e atingir o mercado global. (RONG et al., 2013). Com
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isso, o valor criado pela plataforma é capturado e compartilhado pelos parceiros da
rede. (LI, 2009).
Uma organização assume o papel de líder da plataforma de negócio quando o
seu produto passa ser a base para criação e operação de novos produtos e serviços
dos demais membros do ecossistema. (GAWER; CUSUMANO, 2002). Ademais, tais
líderes são dependentes do sucesso das inovações lançadas pelos outros
integrantes da rede, podendo, inclusive, se beneficiar sobre as vendas de produtos
dos seus parceiros (GAWER; CUSUMANO, 2002) e receber parte da receita gerada
(Kokabha, 2012).
No entanto, uma vez que a empresa se torna líder de uma plataforma de
negócios, a mesma deve entender que o sucesso não se torna sinônimo de
descanso e conforto. (GAWER; CUSUMANO, 2002). O líder deve encontrar
maneiras de trabalhar cooperativamente com as demais empresas a fim de
promover novas gerações de produtos complementares. (GAWER; CUSUMANO,
2002). Visto que, é a oferta de um grande número de produtos adicionais que
permite à plataforma agregar valor real. (GAWER; CUSUMANO, 2002). O acréscimo
nas vendas destes produtos complementares atua como um motivador para que as
empresas venham a introduzir novos produtos, resultando em maior demanda da
plataforma e estimulando a inovação, realimentando o ecossistema. (GAWER;
CUSUMANO, 2002). Assim, o provedor de plataforma deve definir estratégias para
atrair, motivar e reter tanto os desenvolvedores de novos produtos quanto seus
consumidores. (KOKABHA, 2012).
Segundo Rong et al. (2013) a plataforma de negócios assume três funções
essenciais para o sucesso do ecossistema: gerar valor, formular a rede e definir a
interface de interação. Para Rong et al. (2013), é por meio da interface de interação
que os membros do ecossistema podem construir seus próprios produtos. A partir da
cadeia de valor e da interface, é possível formular a rede para competir contra
ecossistemas concorrentes (RONG et al., 2013).
Contudo, para que um produto tenha o potencial de se tornar uma plataforma
de um ecossistema de negócios, Gawer e Cusumano (2008), por meio de sua
pesquisa voltada para áreas de tecnologia computacional e telecomunicação,
afirmam que o candidato deve atender a dois pré-requisitos. Para verificar se o
produto atende as duas condições, Gawer e Cusumano (2008) orientam um simples
teste a ser aplicado para cada pré-requisito. As condições propostas por Gawer e
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Cusumano (2008), bem como seus métodos de avaliação, são demonstrados no
quadro 12.
Quadro 12 - Testes fundamentais para verificação da plataforma de um EM
REQUISITO

TESTE

Solucionar
um
problema
tecnológico
fundamental para indústria ou realizar, pelo
menos, uma função essencial dentro do
sistema operacional.

Avaliar se o sistema global funcionaria sem o produto
ou tecnologia em questão. Caso o sistema não
funcione, podemos concluir que o produto executa
uma função fundamental.

Deve ser simples de conectar ou de ser
utilizado como base para a construção de
produtos/serviços e expansão do sistema de
operacional. Deve, ainda, permitir nova
utilização final, incluindo utilizações não
planejadas ou previstas.

Testar se o item em questão é fácil de conectar ou de
ser utilizado como base para construção de um novo
produto/serviço. Uma das opções é verificar se
empresas externas, que desenvolvem produtos
complementares à possível plataforma, tiveram
sucesso na construção de seus produtos/serviços.

Fonte: Adaptado de Gawer e Cusumano (2008).

2.2.1 Estratégias para plataforma de um ecossistema de negócios
A plataforma de negócios é percebida como um sistema em constante
evolução, por esse motivo a estratégia da liderança é crítica para o ecossistema
(Gawer e Cusumano, 2002). Estabelecer um ecossistema de negócios é de fato
especificar e aplicar opções estratégicas. (KARHINIEMI, 2009). Segundo Iansiti and
Levien (2004), a estratégia é baseada na compreensão da arquitetura do
ecossistema (identificar os limites entre tecnologia, produtos e organizações),
integração (identificar os membros do ecossistema cooperam por meio das
fronteiras) e gerenciamento de mercado (como as empresas operam por meio das
fronteiras na complexa dinâmica de mercado).
No entanto, normalmente, as empresas fracassam ao tentar estabelecer seus
produtos como plataformas da indústria. (GAWER; CUSUMANO, 2008). Para muitas
companhias o fracasso é devido à adoção de estratégias insuficientes ou
inadequadas para confrontar tanto os aspectos do negócio que cercam a liderança
de uma plataforma como a tecnologia utilizada. (GAWER; CUSUMANO, 2008).
Baseado na literatura existente, Rong et al. (2013) propõe três visões pelas
quais as estratégias de uma plataforma podem ser analisadas: tecnologia, serviços e
produtos aplicados à plataforma (tratados como aplicativos) e organização.
O framework de pesquisa conceitual apresentado por Rong et al. (2013, p.
80), exposto na figura 5, tem como objetivo analisar as estratégias da plataforma a
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luz das três dimensões em relação aos diferentes estágios do ciclo de vida de um
ecossistema de negócios.
Figura 5 - Framework conceitual

Fonte: Rong et al. (2013, p. 80).

No tocante a tecnologia, as estratégias de uma plataforma refletem a política
tecnológica da empresa, principalmente no que trata das atividades de
desenvolvimento de novos produtos (RONG et al., 2013). Se considerada a rápida
evolução da indústria de alta tecnologia, a própria tecnologia pode se tornar a
plataforma que facilita a expansão do mercado. (RONG et al., 2013).
Os líderes de plataformas usualmente fazem o uso de tecnologias de base
abertas o suficiente para permitir que terceiros venham fornecer produtos e serviços
complementares. (RONG et al., 2013). No entanto, a construção e melhoria de uma
plataforma demandam conhecimento, expertise e habilidades. (MUFFATTO;
ROVEDA, 2002).
Em relação aos aplicativos, diversos produtos e serviços, sustentados na
tecnologia da plataforma, são criados de forma eficiente (IANSITI; LEVIEN, 2004) e
entregues ao público consumidor. (RONG et al., 2013).
A plataforma demonstra duas frentes de trabalho: por um lado está a
plataforma de produto externo, que lida com os requisitos do mercado; no outro lado,
está a plataforma de produto interno, relacionada ao desenvolvimento interno de
produtos. (RONG et al., 2013). Para tanto, a estratégia a ser definida deve
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considerar as relações entre o ciclo de vida da plataforma, o ciclo de vida do produto
e o design do ciclo de vida do produto. (WORTMANN; ALBLAS, 2009).
Na visão da organização, a implementação de uma estratégia para a
plataforma tem implicações significativas. (PASCHE; PERSSON; LÖFSTEN, 2011).
Logo, as questões organizacionais, tais como as relações entre os membros de
equipes multifuncionais e as relações com a rede de fornecedores são fundamentais
para a estratégia de plataforma. (RONG et al., 2013). A criação e expansão de uma
plataforma explora os limites das empresas envolvidas (BURSTRÖM, 2011), e
significa desenvolver uma equipe multifuncional com tecnologia e desenvolvimento
de aplicativos. (MUFFATTO; ROVEDA, 2002).
As três dimensões supracitadas da estratégia de uma plataforma, em geral,
variam de acordo com o grau de incerteza da indústria. (RONG et al., 2013). Se a
indústria é incerta, as empresas adotam a estratégia menos aberta; se a indústria
apresenta um nível de menor incerteza, as empresas buscam obter uma resposta
rápida, assumindo a estratégia aberta. (RONG et al.,

2013). A variações

recomendadas por Rong et al. (2013) são apresentadas na figura 6.
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Figura 6 - Níveis das dimensões

Fonte: Adaptado de Rong et al. (2013).

A plataforma é considerada aberta quando não há restrições em relação a
participação de parceiros em seu desenvolvimento, comercialização ou uso
(Eisenmann, Parker e Van Alstyne, 2008). Ou quando, a cobrança de taxas para
licenciamento ou os requisitos de conformidade com os padrões técnicos são
aplicados uniformemente e de forma racional a todos os potenciais usuários da
plataforma (Eisenmann, Parker e Van Alstyne, 2008).
Segundo Eisenmann, Parker e Van Alstyne (2008) a decisão estratégica de
abrir ou restringir plataformas é crucial. Pois a abertura pode estimular a adoção de
terceiros, potencializando os efeitos de rede, reduzindo a dependência sobre
fornecedores e estimulando a produção de produtos e serviços diferenciados
(Eisenmann, Parker e Van Alstyne, 2008). Por outro lado, o custo de mudança é
reduzido, o que estimula a concorrência entre os fornecedores de plataformas
(Eisenmann, Parker e Van Alstyne, 2008).
A partir da análise das dimensões de uma plataforma, Rong et al. (2013)
propõem três diferentes estratégias, apresentadas no Quadro 13, a serem adotadas
pelas empresas provedoras de plataformas de um ecossistema de negócio
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Quadro 13 - Estratégias para plataformas de um ecossistema de negócio
TIPO DE
PLATAFORMA

Aberta

Dominante

Oportunista

FUNÇÃO / OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS

A keystone busca apoio
significativo a partir dos
parceiros, bem como deseja
co-evoluir com os mesmos.
Nutri o ecossistema de
negócios através de um
processo aberto e que
estimula contribuições dos
parceiros.

A tecnologia é desenvolvida em conjunto com os
parceiros e suas ferramentas de apoio estão abertas
a parceiros de terceiros;
A plataforma se mantém diversificada e a rede é
flexível para os retardatários;
Geralmente utilizada quando as empresas estão em
fase de pioneirismo e de expansão.

Visa controlar a direção de
desenvolvimento
do
ecossistema e ampliar os
volumes do produto.

A nível da tecnologia, as empresas mantém a
plataforma fechada para parceiros. No entanto,
abrem parcela desta tecnologia para estimular a
participação dos mesmos;
Em termos de desenvolvimento de produtos e
serviços, as empresas iniciam novos dispositivos
com parceiros, mas a aliança é fechada;
A estratégia visa dominar o mercado, quando o
ecossistema atinge a fase de autoridade e design de
produto é finalizado;
Se a indústria não é muito madura nesta fase pode
adotar uma estratégia de plataforma aberta.

Tem como objetivo encontrar
o melhor substituto para
renovar o ecossistema de
negócios.
Penetram no novo mercado,
considerando fatores como:
volume de mercado e se a
indústria
já
atingiu
a
maturidade.

No nível tecnológico, produtos substitutos são
ofertados para penetrar no mercado existente; Para
ampliar o seu volume, as empresas passam a apoiar
os demais integrantes da rede e demonstrar um
diferente grau de abertura; Utilizam esta estratégia
as empresas cujo ecossistema de negócios atingiu a
fase de renovação e/ou quando a totalidade das
indústrias já atingiu a maturidade.

Fonte: Adaptado de Rong et al. (2013).

2.2.2 Estratégias para ser tornar o líder de uma plataforma negócios
Para se tornar líder de uma plataforma de negócios, Gawer e Cusumano
(2008) definem duas estratégias: coring e tipping. Para Gawer e Cusumano (2008),
coring é a estratégia de criar uma nova plataforma onde ainda não existe uma,
enquanto tipping indica estabelecer um mercado para a plataforma da organização,
abordando como superar as plataformas concorrentes por meio da construção do
momento de mercado.
O líder de uma plataforma tem o compromisso de estimular economicamente
os demais membros do ecossistema, para que esses invistam, e permaneçam
investindo, na criação de inovações adicionais, (GAWER; CUSUMANO, 2008). Outra
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ação importante para aqueles que almejam tal liderança, é proteger a sua
capacidade de gerar lucro com suas inovações. (GAWER; CUSUMANO, 2008). No
entanto, o equilíbrio entre, proteger suas fontes de lucro e a propriedade intelectual,
enquanto permite que terceiros também lucrem a partir da plataforma, é um dos
maiores desafios a ser enfrentado pelo líder. (GAWER; CUSUMANO, 2008).
O quadro 14 resume as orientações dadas por Gawer e Cusumano (2008, p.
30), em relação às opções estratégicas, o que considerar quanto a ações de
tecnologia e ações de negócios:
Quadro 14 - Opções estratégicas para ser líder de uma plataforma

Fonte: Gawer e Cusumano (2008, p. 30).

Em geral, assumir a posição de liderança requer um conjunto de ações e
características que englobam (Gawer e Cusumano, 2008): uma visão de futuro
persuasiva, além da capacidade de criar um ecossistema forte, organizado,
estruturado e alinhado estrategicamente, com um modelo de negócio que satisfaça a
organização líder e os parceiros em potencial.
2.3 Tecnologia Impressão Tridimensional
Manufatura aditiva (AM) é definida como o processo de fabricação que ocorre
por meio da adição de materiais, geralmente em camadas sucessivas, a partir de um
modelo tridimensional. (ASTM, 2010). É também conhecida na literatura como
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processos aditivos, técnicas aditivas, manufatura por adição de camadas,
manufatura em camadas e fabricação freeform (formas livres) (Zhang, Hao e Mellor,
2013; Hopkinson, Hague e Dickens, 2003). Atualmente é possível encontrar
consistentes opções tecnológicas que utilizam a manufatura aditiva como método de
fabricação, entre eles está a impressão 3D (Zhang, Hao e Mellor, 2013; Lemu, 2012;
Hao et al., 2010).
A manufatura aditiva é um processo de fabricação que oferece flexibilidade e
oportunidades para a criação de novos produtos a baixo custo, sendo aplicável tanto
para prototipagem como na criação de produtos finais (Hopkinson, Hague e Dickens,
2003). Está fundamentada nos princípios de criação de geometrias tridimensionais
diretamente de softwares de desenho assistido por computador (CAD) (Hopkinson,
Hague e Dickens, 2003). A tecnologia opera por meio da leitura e corte do projeto
tridimensional em camadas, criando uma série de seções transversais, e, em
seguida, acumula os perfis bidimensionais um sobre o outro. (HOPKINSON,
HAGUE; DICKENS, 2003).
Existe um considerável número de métodos aplicáveis à manufatura aditiva,
os quais variam conforme a maneira que as camadas são depositadas para criar
uma peça e nos materiais que podem ser utilizados (ANDERSON; SHERMAN,
2007). Contudo, semelhanças podem ser apontadas entre as distintas técnicas de
manufatura aditiva, sendo possível identificar etapas básicas presentes em todos os
processos. (ZHANG; HAO; MELLOR, 2013).
A sequencia genérica é proposta por Gibson (2010) e envolve oito passos:
- Criar um modelo em CAD;
- Converter o modelo CAD para o formato STL (do inglês Standard
Triangulation Language);
- Transferir e manipular o arquivo STL na máquina AM;
- Fazer o setup da máquina;
- Construir o modelo;
- Fazer a remoção parcial e limpar o produto;
- Proceder com o pós-processamento do produto;
- Aplicar.
As características dos processos por manufatura aditiva resultam em diversos
benefícios (HOLMSTRÖM et al., 2010):
- Não há uso significativo de ferramentaria;
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- É viável e econômica a produção por pequenos lotes;
- É possível rapidamente alterar o design desejado;
- Permite a produção de produtos otimizados para a sua aplicação;
- Permite fabricar produtos customizados de forma econômica;
- Possibilidade de redução de resíduos;
- Potencial para cadeias de suprimentos simplificadas, redução dos prazos de
entrega, redução de estoques;
- Produz modelos personalizados.
Os estudos em relação a tecnologia de impressão 3D estão voltados para as
diversas aplicações e melhorias das características técnicas das máquinas e seus
processos produtivos (Lemu, 2012; Hao et al., 2010; Udroiu e Nedelcu, 2011).
2.3.1 Impressão Tridimensional com Chocolate
O método de impressão 3D que aplica chocolate como matéria-prima é
denominado de ChocALM, que significa manufatura aditiva em camadas de
chocolate (Hao et al., 2010). O processo de extrusão, que acontece durante a 3DP,
oferece flexibilidade e a capacidade de conservar formas, viabilizando a fabricação
de produtos em formatos que os métodos tradicionais de produção com chocolate
não permitem (Hao et al., 2010).
O comportamento do chocolate, no estado físico semissólido, o qual é
utilizado durante a impressão, apresenta algumas limitações para o design do
produto final. A principal dificuldade que o chocolate oferece, como matéria-prima da
manufatura aditiva, é a falta de padronização dos percentuais de manteiga de cacau
e partes sólidas do cacau nos produtos disponíveis no mercado (Townsend, 2012).
No entanto, o chocolate atende às necessidades da manufatura aditiva em
camadas, visto que, o mesmo, após a extrusão feita pela impressora, resfria
rapidamente permitindo que as próximas camadas sejam depositadas uma sobre as
outras (Hao et al., 2010).
2.3.2 Caraterísticas da impressora 3D de chocolate
A impressora 3D de chocolate Choc Creator 1, figura 7, é um equipamento
simples e versátil, que pode ser conectado e operado por computador e/ou
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notebook. (CHOC EDGE, 2013?). A matéria-prima é armazenada em uma seringa,
com capacidade de 10 ml, sendo que, a impressão ocorre pela extrusão do
chocolate. (CHOC EDGE, 2013?). Os parâmetros de extrusão do chocolate, como
velocidade, altura e espessura de linha, entre outros, são previamente definidos,
mas podem ser alterados enquanto a impressão está em andamento. (CHOC EDGE,
2013?). O processo é realizado por um motor de passo, acoplado ao cabeçote de
impressão. O cabeçote realiza movimentos nos eixos Z e Y, enquanto a plataforma,
onde o material é depositado, opera o movimento no eixo X. (CHOC EDGE, 2013?).
Figura 7 - Choc Creator 1

Fonte: Choc Edge (2013?).

O fabricante, Choc Edge (2013?), destaca as características da máquina:
- Simplicidade: a impressora é um equipamento compacto, simples e fácil de
utilizar;
- Precisão: o equipamento imprime linhas de chocolate com espessura de
0,5mm até 1,5mm. O processo computadorizado oferece repetitividade e
flexibilidade na manipulação de designs e parâmetros de impressão para atender
diferentes especificações;
- Versatilidade: diferentes tipos de chocolate podem ser utilizados, a
impressão pode ocorrer diretamente em barras de chocolate, bolos, biscoitos,
pratos, papéis culinários, entre outros produtos e substratos;
Informações técnicas:
- Plataforma de impressão: 175mm (X) x 175mm (Y) x 70mm (Z);
- Velocidade máxima linear: 2000mm/min;
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- É operada por meio do software livre ReplicatorG.
Ante ao estudo teórico realizado, foi possível construir os roteiros de
entrevistas, no intuito de levantar os dados necessários para alcançar os objetivos
propostos. Desta forma, o próximo capítulo apresenta o método de trabalho
realizado.
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3 MÉTODO DE PESQUISA
Expostos os conceitos teóricos sobre ecossistemas de negócios e impressão
tridimensional, este capítulo apresentará o método científico que servirá de base
para a realização desta pesquisa. Mostrará, portanto, o delineamento da pesquisa,
os critérios utilizados, bem como o método de trabalho para condução da
investigação e, por fim, a delimitação do estudo.
3.1 Delineamento
O delineamento de uma pesquisa requer conhecimento sobre o melhor
caminho a seguir para solucionar, por meios científicos, o problema estabelecido.
(MANFIO, 2013). Dresch (2013, p. 40) afirma que o desenvolvimento de pesquisa se
faz essencial para “o progresso da ciência e avanço do conhecimento científico”.
Saunders, Lewis e Thornhill (2012) apresentam o “modelo da cebola” para
enquadramento de um estudo, como uma forma de representar as questões
subjacentes à escolha do método de trabalho e dos procedimentos de coleta e
análise de dados. Saunders, Lewis e Thornhill (2012) percebem o processo de
pesquisa como uma “cebola”, abordando “camada a camada” as fases necessárias
para o planejamento do processo investigativo científico. (MANFIO, 2013). Em cada
nível surgem questões que orientam a linha metodológica a ser adotada.
(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012).
O modelo proposto por Saunders, Lewis e Thornhill (2012) é formado por seis
fases: filosofia, abordagem, estratégia, escolha do método, horizonte de tempo e,
por fim, técnica e procedimento para coleta e análise de dados, apresentados na
figura 8.
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Figura 8 - “Modelo da Cebola”

Fonte: Adaptado de Saunders, Lewis e Thornhill (2012)

Para Saunders, Lewis e Thornhill (2012) a filosofia de pesquisa representa a
maneira como o pesquisador percebe o mundo, pois as premissas da filosofia
escolhidas irão apoiar a estratégia de pesquisa. A seguir, acontece a definição da
abordagem para a pesquisa, o que contribui para assegurar a validade da mesma.
(MARCONI; LAKATOS, 2000). Na terceira camada, a estratégia de pesquisa é
eleita. Tal estratégia deve auxiliar o pesquisador na condução do trabalho a fim de
encontrar respostas ao problema proposto. Em seguida, ocorre a seleção de
técnicas a serem aplicadas quantitativa ou qualitativamente, as quais apoiarão a
última etapa a ser realizada. Na definição do horizonte de tempo, cabe alocar
cronologicamente a realização do estudo. Por fim, ocorre a escolha das técnicas
para coleta e análise de dados para determinar o resultado final.
Analisando a camada externa da “cebola”, no método de Saunders, Lewis e
Thornhill (2012), são identificadas quatro linhas filosóficas: positivismo, realismo,
interpretativismo e pragmatismo. Contudo, tais filosofias não são adequadas às
necessidades desta pesquisa. Posto que, o processo investigativo em questão é
sustentado no conhecimento multidisciplinar e procura produzir conhecimento que
possibilite a resolução de problemas reais. Lacerda et al. (2013), por sua vez,
propõem a reflexão metodológica, em relação à Filosofia da Pesquisa, a partir de
pressupostos filosóficos de três perspectivas: Positivista, Interpretativa e Design
Science. O quadro 15 compara as três perspectivas quanto à ontologia,
epistemologia, metodologia e axiologia.
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Quadro 15 - Pressupostos filosóficos de três perspectivas de pesquisa
Pressupostos filosóficos de três perspectivas de pesquisa
Crenças
Básicas
Ontologia

Epistemologia

Metodologia

Axiologia

Positivismo

Interpretativismo

Design Science

Múltiplas alternativas, situadas de
forma contextualizada em diferentes
ambientes
reais.
Habilitadas
sociotecnologicamente.
Conhecimento gerado a partir das
Subjetiva, ou seja,
valores e
decisões
tomadas:
construção
conhecimentos
objetivamente limitada dentro de um
emergem da
determinado contexto. Definições
interação pesquisador feitas de forma iterativa revelam o
- participante.
sentido (meaning) da realidade.
Participação,
Observação,
Desenvolvimento. Medir os impactos
qualitativa.
quantitativa e
dos artefatos no sistema como um
Hermenêutica,
estatística.
todo.
dialética.
Controle;
criação;
progresso
Verdade:
Entendimento:
universal e bonito;
(melhoria,
por
exemplo);
situado e descritivo.
previsão.
compreensão/entendimento.
Uma única
realidade,
conhecível e
probabilística.
Objetiva,
desapaixonada. O
observador é
imparcial na
busca da
verdade.

Múltiplas realidades
construídas
socialmente.

Fonte: Adaptado de Lacerda et al. (2013).

Lacerda et al. (2013, p. 744) afirmam que a Design Science busca “conceber
e validar sistemas que ainda não existem” para melhorar situações reais. Desta
forma, definiu-se pela Design Science como filosofia e pela Design Science
Research (DSR) como estratégia de pesquisa, dado que o objetivo deste trabalho é
a construção de um artefato. Ademais, a proposição de um modelo é um dos tipos
de artefatos identificados por Lacerda et al. (2013) para a DSR. Segundo Lacerda et
al. (2013, p. 749),
“Em atividades de design, modelos representam situações como problema
e solução. Ele pode ser visto como uma descrição, ou seja, como uma
representação de como as coisas são. Cientistas naturais muitas vezes
usam o termo ‘modelo’ como sinônimo de ‘teoria’, ou ‘modelos’ como as
teorias ainda incipientes. Na Design Science, no entanto, a preocupação é a
utilidade de modelos, não a aderência de sua representação à Verdade.
Não obstante, embora tenda a ser impreciso sobre detalhes, um modelo
precisa sempre capturar a estrutura da realidade para ser uma
representação útil.”

Quanto à Abordagem do Problema, no tocante à condução da DSR, Dresch
(2013) afirma que as abordagens tradicionais são consideradas limitadas, devido à
necessidade de se utilizar mais de um método científico em função da etapa a ser
desenvolvida e do objetivo a ser alcançado. (DRESCH, 2013). Logo, para o
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desenvolvimento deste trabalho as abordagens aplicadas são: Dedutiva e Abdutiva,
dependendo de cada etapa do método. Segundo Dresch (2013, p. 91-92),
“Isto é, se a etapa que está sendo desenvolvida exige atividades e um
raciocínio criativo para o pesquisador, o ideal é a aplicação do método
abdutivo. O método abdutivo é necessário, por exemplo, quando o
investigador está propondo possíveis soluções para resolver o problema
que está sendo estudado. Em contrapartida, se a etapa da pesquisa exige
um raciocínio mais lógico, o método dedutivo poderá ser empregado.”

Dentre às Estratégias de Pesquisas, comparadas no quadro 16, as
diferenças podem ser identificadas quanto a seus objetivos, avaliação de resultados,
o papel do pesquisador e a necessidade de uma base empírica. Conforme citado
anteriormente, a DSR apresenta o respaldo metodológico apropriado para a
realização deste estudo. Enquanto as técnicas tradicionais, como o Estudo de Caso
e a Pesquisa-Ação, norteiam-se pelas premissas das Ciências Naturais, Sociais e
Humanas. (LACERDA et al., 2013).
Quadro 16 - Comparação entre as estratégias de pesquisa
(continua)
Características

Objetivos

Design Science
Research
Desenvolver artefatos
que permitam soluções
satisfatórias
aos
problemas práticos.
Prescrever e Projetar

Principais
Atividades

- Conscientizar
- Sugerir
- Desenvolver
- Avaliar
- Concluir

Resultados

Artefatos (Constructos,
Modelos,
Métodos,
Instanciações)

Tipo de
Conhecimento

Como
as
deveriam ser

Papel do
Pesquisador
Base Empírica

Construtor e Avaliador
do Artefato
Não obrigatória

coisas

Estudo de Caso
Tradicional
Auxiliar
na
compreensão
de
fenômenos
sociais
complexos.
Explorar, Descrever e
Explicar
- Definir
Estrutura
Conceitual
- Planejar o(s) caso(s)
- Conduzir Piloto
- Coletar Dados
- Analisar Dados
- Gerar Relatório
Miguel (2007, p. 221)
Constructos
Hipóteses
Descrições
Explicações
Como as coisas são
ou como se
comportam
Observador
Obrigatória

Pesquisa-Ação Tradicional
Resolver ou explicar problemas
de um determinado sistema
gerando conhecimento para a
prática e para a teoria.
Explorar, Descrever e Explicar
- Planejar a Ação
- Coletar Dados
- Analisar dados e Planejar
ações
- Implementar Ações
- Avaliar Resultados
- Monitorar (Contínuo)
Turrioni & Mello (2010)
Constructos
Hipóteses
Descrições
Explicações
Ações
Como as coisas são ou como
se comportam
Múltiplo, em função do Tipo de
Pesquisa-Ação
Obrigatória
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(conclusão)
Características
Colaboração
PesquisadorPesquisado
Implementação
Abordagem

Design Science
Research

Estudo de Caso
Tradicional

Pesquisa-Ação Tradicional

Não obrigatória

Não obrigatória

Obrigatória

Não obrigatória
Qualitativa e/ou
Quantitativa

Não se Aplica

Obrigatória

Qualitativa

Qualitativa

Fonte: Lacerda et al. (2013, p. 754).

A construção do artefato, viabilizada pela DSR, torna-se relevante para a
indústria do chocolate, indústria da tecnologia 3D e para os demais desenvolvedores
de subprodutos, complementares ao produto original. Simon (1996, p. 05) define os
artefatos como,
“objetos artificiais que podem ser caracterizados em termos de objetivos,
funções e adaptações. [...] são normalmente discutidos, particularmente
durante a concepção, tanto em termos imperativos como descritivos”.

Quanto à Escolha de Técnicas, na DSR a pesquisa pode ser tanto
qualitativa quanto quantitativa ou, ainda, aplicar ambas as técnicas. (SAUNDERS;
LEWIS; THORNHILL, 2012; LACERDA et al., 2013). Optou-se por utilizar a técnica
qualitativa. Em função do Horizonte de tempo a pesquisa pode ser classificada
como transversal ou longitudinal. A pesquisa Transversal busca simultaneamente
obter informações sobre variáveis em contextos distintos. (COLLIS; HUSSEY, 2005).
Enquanto que os estudos Longitudinais são projetados para coletar informações
sobre variáveis em tempos diversos, aplicando basicamente técnicas qualitativas.
(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012). Neste trabalho, optou-se pelo horizonte
de tempo transversal, devido aos limites de tempo e recursos.
O quadro 17 demonstra resumidamente a linha metodológica adotada nesta
pesquisa para as cinco primeiras camadas do modelo de Saunders, Lewis e
Thornhill (2012). O núcleo da “cebola” questiona a escolha das técnicas para coleta
e análise de dados a serem aplicados pelo pesquisador. Estes aspectos serão
tratados especificamente em uma seção posterior.
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Quadro 17 - Linha metodológica adotada
ETAPAS
Filosofia
Abordagem
Estratégia
Escolha do método
Horizonte de tempo

PROCEDIMENTO ADOTADO
Design Science
Dedutiva e Abdutiva
Design Science Research
Qualitativa
Transversal

Fonte: Elaborado pela autora. (2014).

Na seção seguinte, será explicitada a Design Science Research. Nela, serão
apresentadas as características da estratégia escolhida pela autora para garantir
que o problema de pesquisa seja solucionado.
3.1.1 Design Science Research (DSR)
Segundo Lacerda et al. (2013), a DSR consiste em um processo robusto que
projeta artefatos visando solucionar problemas reais, avaliando a ferramenta
desenvolvida e comunicando os resultados obtidos. Lacerda et al. (2013), compilam
diversas propostas em um esquema para condução da Design Science Research,
apresentado na figura 9.
Figura 9 - Esquema de condução da Design Science Research

Fonte: TAKEDA et al., (1990); Vaishnavi e Kuechler, (2009), Manson, (2006); Peffers et al.,
(2008) (Apud LACERDA et al. 2013, p. 750).
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A partir da identificação de um problema, teórico ou prático, ocorre o início do
processo

da

DSR.

O

primeiro

passo

consiste

em

conscientizar-se.

“A

Conscientização diz respeito à compreensão da problemática envolvida”. (LACERDA
et al., 2013, p. 549). Segundo Lacerda et al. (2013, p. 749),
“O principal resultado da Conscientização é a definição e a formalização do
problema a ser solucionado, suas fronteiras (ambiente externo) e as
soluções satisfatórias necessárias.”

Para Simon (1996), o artefato é caracterizado pela combinação dos
elementos do ambiente interno para alcançar os objetivos no ambiente externo.
Conforme observado na figura 10, proposta por Lacerda et al. (2013, p. 748).
Figura 10 - Caracterização do Artefato

Fonte: Lacerda et al. (2013, p. 748).

É necessário, portanto, identificar objetivos e/ou metas necessários para que
o problema venha a ser considerado satisfatoriamente resolvido. (MANFIO, 2013). A
segunda etapa do processo é a Sugestão, a qual está relacionada às atividades de
desenvolver

alternativas

de

artefato

para

solucionar

o

problema.

Já

no

desenvolvimento ocorre a construção do artefato em si. (MANSON, 2006). O produto
da DSR deve oferecer conhecimento para aprimorar sistemas existentes, solucionar
problemas e gerar novas soluções e/ou artefatos. (VENABLE, 2006).
As próximas e últimas fases são a avaliação do artefato e conclusão do
processo. Na Avaliação é aplicado um rigoroso método para verificar o
comportamento do artefato construído no ambiente para o qual foi projetado e os
resultados obtidos. (LACERDA et al., 2013). Conforme orientado por Lacerda et al.
(2013, p. 751), para realizar a validação dos artefatos se faz necessário: i) explicitar
o ambiente interno, o ambiente externo e os objetivos clara e precisamente; ii)
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explicitar como o artefato pode ser testado; e iii) descrever os mecanismos que
medem os resultados.
A Conclusão trata da formalização do processo e da sua comunicação, por
meio da divulgação, às comunidades acadêmicas e de profissionais. (LACERDA et
al., 2013). O método de trabalho, utilizado no desenvolvimento desta pesquisa, será
apresentado na seção a seguir.
3.2 Método de Trabalho
O método de trabalho define o roteiro que norteará o pesquisador para o
alcance de seus objetivos, produzindo conhecimento verdadeiro e validado
cientificamente. (MARCONI; LAKATOS, 2010). Este estudo tem seu método de
trabalho sustentado nas etapas do Design Science Research. Para tanto, em
coerência com o problema proposto, a figura 11 ilustra os passos seguidos no
desenvolvimento desta pesquisa.
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Figura 11 - Método de Trabalho

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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As etapas do método de trabalho serão realizadas ao longo deste estudo,
sendo necessário, primeiramente, completar a etapa da conscientização para,
posteriormente, dar-se andamento às demais fases da pesquisa. Em paralelo à
sugestão, realizou-se a primeira tarefa do desenvolvimento: identificação da
proposta e da criação de valor. A partir disso, foi possível identificar o cenário de
oportunidades para a impressora no mercado gaúcho do chocolate e executar as
demais atividades a fim de proceder-se o seu desenvolvimento. As informações
coletadas no desenvolvimento e na avaliação do artefato retroalimentaram o fluxo e
incrementaram-no de acordo com a realidade do mercado gaúcho.
Inicialmente, na etapa de conscientização “o pesquisador deve identificar e
compreender o problema que deseja estudar e solucionar”. (DRESCH, 2013, p. 111).
Com o objetivo de entender e contextualizar o problema proposto neste trabalho,
considerou-se que uma pesquisa bibliográfica da literatura seria adequada a fim de
justificar a relevância do estudo e evidenciar possíveis lacunas. Para tanto, foi
utilizada a revisão sistemática da literatura, sugerida por Lacerda (2009) e
previamente analisada e apresentada na justificativa desta pesquisa. Por intermédio
da revisão da literatura, identificou-se a existência de uma lacuna no que se refere à
utilização

dos

conceitos

de

ecossistemas

de

negócios

para

impressoras

tridimensionais de chocolate. Sendo assim, conhecidos os elementos que formam o
ambiente interno, buscou-se projetar resultados que venham ser relevantes para o
ambiente externo, neste caso, para a Cadeia Produtiva do Chocolate no Rio Grande
do Sul.
No segundo passo da DSR, o pesquisador deve sugerir possíveis soluções
para o problema abordado. (DRESCH, 2013). Logo, a sugestão foi elaborada a
partir da conscientização do problema, onde se identificaram as oportunidades, os
conceitos da manufatura aditiva e as características da impressora 3D de chocolate.
A modelagem da Cadeia Produtiva do Chocolate no RS será elaborada por meio de
análise documental, apresentada na seção de coleta e análise dos dados.
Assim, inicia-se a fase do desenvolvimento, que tratará da construção do
artefato. Nesta etapa foram definidos os passos para a modelagem do ecossistema
de negócio para a impressora 3D de chocolate. Portanto, fez-se uso do roteiro
sugerido por Karhiniemi (2009), pois foi identificada a necessidade de criar um novo
ecossistema de negócios sem adaptação ao ambiente existente. Tal roteiro orientará
a criação do EN, o que se deve ser considerado relevante, pois parte da avaliação
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de investimentos que definem o caminho mais eficaz para iniciar um novo
ecossistema de negócios. Através da análise e da execução das ações sugeridas,
ocorrerá a definição do novo ecossistema. Logo, as etapas sugeridas por Karhiniemi
(2009) foram desdobradas na terceira fase da DSR:
a) Identificar a proposta de valor, como ocorrerá a criação e o
compartilhamento deste valor e avaliar a impressora como uma possível plataforma
de um EN: por intermédio de entrevista aberta com o criador da impressora Choc
Creator 1 e da análise das informações coletadas, será avaliado se a impressora
atende aos requisitos para se tornar a plataforma de negócios do ecossistema. Será,
ainda, construído o mapa das contribuições da impressora 3D de chocolate,
identificando

a

criação

e

o

compartilhamento

deste

valor

apresentados

detalhadamente na seção de coleta e análise de dados;
b) Estabelecer o ecossistema de negócios: sustentado na proposta de valor
identificada e a partir da aplicação das ferramentas demonstradas na figura.12 Tais
sub-etapas

ocorrerão

retroalimentar

as

simultaneamente,

demais.

As

sendo

ferramentas

que,

uma

utilizadas

sub-etapa

foram

pode

apresentadas

anteriormente na revisão da literatura, e as informações geradas pelas mesmas
viabilizarão a construção do ecossistema de negócios.
Figura 12 - Ações para estabelecer um ecossistema de negócios

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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c) Identificar indicadores que reflitam os fatores críticos de sucesso: A partir
dos parâmetros apontados por Iansiti e Levien (2004), serão identificados os
indicadores para medir e monitorar a saúde do ecossistema proposto.
d) Apresentar o modelo do Ecossistema de Negócios.
Após apresentada a estrutura genérica do Ecossistema de Negócios, a
mesma será avaliada em função da impressora 3D de chocolate, sendo esta a
plataforma da estrutura. Para tanto, será avaliada a aplicabilidade da máquina no
mercado gaúcho, além do o compartilhamento e a entrega do valor prometido em
todas as esferas da rede. A fase da avaliação tem como finalidade validar e
aprimorar o artefato criado de acordo com os critérios pré-estabelecidos na etapa de
sugestões, sendo desdobrada da seguinte maneira:
a) Entrevistas

abertas

com pessoas

especializadas

nos

segmentos

pertinentes, apresentados na próxima seção.
b) Análise das informações coletadas nas entrevistas.
Por fim, na etapa conclusiva, a estrutura proposta será adequada às
empresas, instituições e demais atores do mercado do chocolate no RS. Será
apresentado, portanto, um ecossistema de negócios para uma impressora 3D de
chocolate adequado a realidade do mercado gaúcho.
As duas rodadas de entrevistas utilizadas para levantar informações e citadas
nas etapas de desenvolvimento e avaliação, são tratadas com maior profundidade
na seção a seguir. O mesmo irá ocorrer com a interpretação dos dados obtidos.
Desta forma, o capítulo que segue irá apresentar a forma como ocorrerá a coleta e a
análise de dados para o desenvolvimento e a validação da ferramenta proposta.
3.3 Coleta de Dados
A coleta de dados, em geral, pode ser feita por meio de instrumentos, como:
observação, questionários, entrevistas e documental. Portanto, a coleta de dados foi
realizada em quatro momentos, a saber: análise do referencial teórico, análise
documental, primeira rodada de entrevistas e segunda rodada de entrevistas,
conforme exposto no quadro 18.
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Quadro 18 - Etapas da coleta de dados
ETAPA DA COLETA DE DADOS

OBJETIVO

Revisão sistemática da literatura

Formular questões para às entrevistas de coleta de dados.

Análise documental

Identificar a cadeia produtiva do chocolate no Estado do Rio
Grande do Sul e formular questões para a segunda rodada de
entrevistas de coleta de dados

Primeira rodada de entrevistas

Identificar a proposta de valor, como ocorrerá a criação e o
compartilhamento deste valor e avaliar a impressora como
uma possível plataforma de um EN.

Segunda rodada de entrevistas

Validar a aplicabilidade da máquina como plataforma da
estrutura ecossistêmica perante as percepções dos possíveis
atores da rede, validar que a estrutura ecossistêmica
proposta e os relacionamentos identificados alcançam a
solução do problema de pesquisa.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Primeiramente realizou-se a revisão sistemática da literatura e, na sequencia,
promoveu-se a análise documental, com a intenção de levantar dados que
permitissem mapear a cadeia produtiva do chocolate no Rio Grande do Sul. A
análise documental foi sustentada em documentos e estatísticas do setor, conforme
apresentados no quadro 19.
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Quadro 19 - Documentos analisados: Indústria Gaúcha do Chocolate
DOCUMENTO

ORIGEM

Dossiê técnico - Processamento de Chocolate
Associados ABICAB
ABICAB NEWS
Pesquisas e Estatísticas
Revista socioeconômica: Análise do mercado processador de cacau no Brasil
vista sob o modelo estrutura conduta desempenho
Mercado de Cacau
ECONOMIA – Reportagem: Gaúchos devem adquirir 9 milhões de ovos de
chocolate
CONSUMO – Reportagem: Gramado foca na tradição para vender chocolates
Na Estrada: Cacau
Importância Econômica e Evolução da Cultura do Cacau no Brasil e na
Região dos Tabuleiros Costeiros da Bahia entre 1990 e 2002

REDETEC
ABICAB
ABICAB
ABICAB
CEPLAC
CEPLAC
Correio do Povo
Jornal do Comércio
Canal Rural
Embrapa

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

A revisão da literatura permitiu a elaboração das perguntas a serem aplicadas
na primeira entrevista. Enquanto, os resultados da análise documental, em conjunto
com a revisão da literatura, fundamentaram a formulação de questões a serem
aplicadas na segunda etapa de entrevistas. A entrevista é um método conduzido
para coleta de dados que busca diagnosticar problemas ou investigar uma situação
específica. (DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). Posto isso, as entrevistas foram
executadas visando coletar as percepções de especialistas nacionais, conforme
apresentado nos quadros 20 e 21.
Quadro 20 - Primeira Rodada de Entrevistas
Quem

Importância

Experiência Perspectiva do EN Analisada

Docente da Universidade de
Exeter (Reino Unido), especialista
Dr. Liang em manufatura aditiva, inventor da
Hao
impressora 3D de chocolate Choc
Creator 1 e Diretor da empresa
Choc Edge Ltd.

8 anos

Representa a visão da comunidade
acadêmica,
em
relação
ao
desenvolvimento da tecnologia 3DP;
Representa a perspectiva de líder da
plataforma
de
negócio,
que
estabelece a visão a ser seguida
pelos demais participantes.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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Quadro 21 - Segunda Rodada de entrevistas
Quem

Importância

Experiência

Roberto
Wickert

Coordenador de Produtos Chocolates, na empresa Vonpar
Alimentos – Profissional com
amplo
conhecimento
do Mais de 8 anos
mercado
do
chocolate,
participante do comitê de
marketing da ABICAB.

Luis
Carlos
Caio
Tomazeli

Foi diretor do Sindicato da
Indústria da Alimentação do
Estado do Rio Grande do Sul,
presidente da Associação dos
Fabricantes de Chocolates de
Gramado, diretor e sócio do Mais de 30
Chocolate Prawer por 30 anos. anos
Atualmente,
é
diretor
da
Febrachoco (Feira Brasileira do
Mercado do Chocolate) e da
Chocolate
Montanhês,
de
Campos de Jordão.

Suse
Botelho
da Silva

Docente e coordenadora do
curso de bacharelado em Mais de 15
Engenharia de Alimentos da anos
UNISINOS

Perspectiva do EN Analisada
Representa a visão das empresas e
seus profissionais, quanto às
possibilidades
de
adoção
à
impressora 3D de chocolate nos
processos
produtivos,
no
desenvolvimento de novos produtos,
novas aplicações da impressora e
sua tecnologia. Bem como avalia a
possibilidade de criar um novo nicho
no mercado gaúcho do chocolate.
Representa fabricantes de chocolate
em escala industrial.
Representa a visão das empresas e
seus profissionais, quanto às
possibilidades
de
adoção
à
impressora 3D de chocolate nos
processos
produtivos,
no
desenvolvimento de novos produtos,
novas aplicações da impressora e
sua tecnologia. Bem como avalia a
possibilidade de criar um novo nicho
no mercado gaúcho do chocolate.
Representa fabricantes de chocolate
em escala artesanal e industrial.
Representa a visão da comunidade
acadêmica,
quanto
o
desenvolvimento
de
novas
tecnologias e métodos produtivos,
agregando
conhecimento
e
aprimorando processos na Indústria
de alimentos.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

O modelo de entrevista adotado em ambas as etapas foi do tipo Entrevista de
Profundidade, para que a autora, no papel de entrevistadora, pudesse explorar os
assuntos de forma mais ampla. A entrevista de profundidade é, segundo Malhotra
(2001, p. 163),
“uma entrevista não estruturada, direta, pessoal, em que um único
respondente é testado por um entrevistador altamente treinado, para
descobrir motivações, crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um
tópico”.

Desta maneira, optou-se pela abordagem qualitativa e definiram-se dois
roteiros com perguntas abertas e que pudessem ser respondidas. Cabe citar que os
dois roteiros estabelecidos para cada etapa de entrevistas são apresentados nos
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Apêndices A e B deste trabalho. Os formulários com as entrevistas transcritas bem
como os termos de consentimento de participação na pesquisa, são igualmente
apresentados nos Apêndices E, F, G, H e I.
As perguntas e os respectivos objetivos da primeira rodada de entrevistas são
apresentados a seguir, no quadro 22. O resultado da primeira entrevista será a
validação inicial da impressora como a plataforma do EN e a elaboração da proposta
de valor, para os demais participantes do ecossistema de negócios sugerido.
Quadro 22 - Primeira Rodada de Entrevistas - Perguntas e seus Objetivos
(continua)
QUESTÕES

OBJETIVOS

Pergunta 1 - Quais os motivos que o
levaram a desenvolver a máquina?
Pergunta 2 - Quais os objetivos que
desejava atingir com a impressora?
Pergunta 3 - Durante o planejamento do
produto: quais as oportunidades que você
vislumbrava para a impressora 3D? E
quais
problemas
somente
seriam
solucionados com a construção da
máquina?
Pergunta 4 - Quais os benefícios que a
impressora 3D de chocolate oferece ao
mercado?
Pergunta 5 - Quais os aspectos que
constituem a proposta de valor ofertada?
Pergunta 6 - Quais aspectos ou opcionais
a máquina poderia apresentar para
complementar a proposta de valor
ofertada, mas não apresenta por falta de
desenvolvimento?

Compreender os motivadores que levaram a
construção da impressora 3D de chocolate.
Compreender quais os objetivos que desejava atingir
com a construção da máquina.
Identificar oportunidades e problemas a serem
solucionados pela impressora 3D de chocolate.
Identificar, ainda, se a impressora 3D oferece uma
solução diferenciada para o seu mercado.
Entender os benefícios que o equipamento oferece ao
mercado em geral.
Entender os elementos que compõem a proposta de
valor.
Entender como os parceiros podem colaborar e auxiliar
na ampliação da proposta de valor.

Identificar a visão da empresa, tendo em vista que o
Pergunta 7 - Qual a visão da empresa ecossistema proposto deve ser norteado pela visão da
para a Choc Creator 1?
empresa líder. Tal visão deve ser compartilhada pelos
demais membros do ecossistema
Identificar se a impressora é capaz de sustentar as
parcerias que serão projetadas e quais os elementos
Pergunta 8 - A impressora Choc Creator 1 que estabelecem essa estrutura. Como, por exemplo,
fornece estrutura para a formação de identificar a estrutura oferecida à parceiros que buscam
alianças com os parceiros? Quais ampliar a capacidade da impressora de operar com
elementos que compõem essa estrutura? outros tipos de chocolates. Exemplo de estrutura:
parâmetros de impressão adaptáveis à materiais com
diferentes viscosidades, grupo de desenvolvedores que
atuam em conjunto com os parceiros etc.
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QUESTÕES

OBJETIVOS

Pergunta 9 - A impressora 3D Choc
Creator 1 soluciona um problema
tecnológico fundamental para indústria ou
realiza uma função essencial no sistema
operacional?

Avaliar se o sistema global funcionaria sem o produto
ou tecnologia em questão. Caso o sistema não
funcione, podemos concluir que a impressora 3D
executa uma função fundamental.

Pergunta 10 - A impressora 3D Choc
Creator 1 é simples de conectar ou de ser
utilizada como base para a construção de
produtos/serviços? É possível, ainda,
permitir nova utilização final que ainda não
planejada ou prevista?

Testar se a impressora 3D é fácil de conectar ou de ser
utilizada como base para construção de um novo
produto/serviço. Uma das opções é verificar se
empresas externas, que desenvolvem produtos
complementares à possível plataforma, tiveram
sucesso na construção de seus produtos/serviços.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

A segunda etapa de entrevistas procura avaliar e validar o artefato
desenvolvido, analisando as percepções dos especialistas da indústria gaúcha do
chocolate e do meio acadêmico. As informações coletadas são necessárias para
viabilizar a adequação da estrutura proposta à realidade do mercado em estudo. As
perguntas e os respectivos objetivos são apresentados a seguir, no quadro 23.
Quadro 23 - Segunda Rodada de Entrevistas - Perguntas e seus Objetivos
(continua)
QUESTÕES

OBJETIVOS

Entender como o profissional e a organização, a qual
Pergunta 1 - Como você e sua representa, percebem a impressora 3D de chocolate:
organização enxergam a impressora 3D se a vê como uma oportunidade, sendo um método
de chocolate?
produtivo aplicável, ou se não enxerga aplicabilidade
para a máquina.
Pergunta 2 – Em sua opinião, a Avaliar se a impressora 3D de chocolate é percebida
impressora 3D de chocolate é uma como uma ameaça ou oportunidade, e os elementos
ameaça ou oportunidade? Por quê?
que sustentam essa percepção.
Avaliar quais as oportunidades vislumbradas para a
Pergunta 3 – Em sua opinião, quais as
impressora. Avaliar se as oportunidades almejadas no
oportunidades de negócios que a
ecossistema de negócios são vislumbradas pelo
impressora 3D de chocolate oferece?
possível participante.
Pergunta 4 - Como a impressora 3D de Avaliar se a organização percebe como a impressora
chocolate
pode
agregar
valor
à pode agregar valor para o seu negócio, e validar se o
organização e seus respectivos negócios? compartilhamento de valor alcança a mesma.
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QUESTÕES

OBJETIVOS

Avaliar as possíveis limitações ou fatores limitantes
Pergunta 5 – Em sua opinião, quais as
que o profissional percebe para a máquina, buscando
possíveis limitações, ou os fatores
entender as possíveis barreiras a serem enfrentadas
limitantes, para a máquina?
pelo ecossistema de negócios proposto.
Avaliar como o entrevistado percebe o mercado
Pergunta 6 - Em sua opinião, o mercado gaúcho em relação a máquina, se há possibilidade de
gaúcho do chocolate tem espaço para o criar este nicho de mercado. Validar a viabilidade de se
equipamento e sua tecnologia?
construir um ecossistema de negócios na região para a
impressora 3D de chocolate.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Após serem coletadas, as informações serão analisadas e interpretadas nas
etapas subsequentes deste trabalho. O tratamento das informações obtidas na
primeira entrevista e a construção do modelo inicial do ecossistema de negócios
ocorrerão no capítulo 4, apresentado a seguir. O mapeamento da cadeia gaúcha do
chocolate e a adequação do EN à realidade local serão realizados no capítulo 5. A
análise das respostas às entrevistas da segunda rodada acontecerá no capítulo 6.
3.4 Análise dos Dados
Em relação à análise de dados está vinculada ao tipo de informação
recebida e o conhecimento do pesquisador sobre as ferramentas disponíveis.
(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2012). Segundo Gil (1999, p. 168),
“a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma
que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para
investigação.”

Souza Júnior, Melo e Santiago (2010) afirmam que o tratamento dos dados
coletados busca a compreensão das informações geradas, confirmando ou
refutando os pressupostos da pesquisa. Segundo Miles e Huberman (1994), quando
se trata de pesquisas qualitativas, a análise dos dados é constituída de três etapas:
- Redução dos dados: processo de seleção, alinhamento, simplificação,
abstração e transformação das informações obtidas. A redução dos dados ocorre
continuamente ao longo de todo o projeto;
- Apresentação dos dados: consiste na organização das informações, de tal
forma que favoreça a tomada de decisões e permita análises conclusivas;
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-

Delineamento

e

verificação

da

conclusão:

etapa

que

valida

os

procedimentos adotados, identifica a adoção de padrões, possíveis explicações,
configurações e fluxos de causa e efeito, verifica os resultados obtidos e os compara
à teoria estudada.
Assim, a análise das informações oriundas desta pesquisa será realizada de
acordo com o conteúdo. Desta forma, o tratamento e a categorização dos dados
visará produzir conhecimento útil ao estudo, buscando a compreensão dos
fenômenos estudados.
3.5 Delimitação
O ecossistema de negócios a ser modelado neste trabalho é específico para a
técnica de manufatura aditiva de impressão tridimensional, que utiliza chocolate
como matéria-prima de impressão. A máquina em que se baseia este estudo, é a
Choc Creator 1, da empresa inglesa Choc Edge Ltd.
Tendo em vista que a impressora 3D Choc Creator 1 utiliza chocolate como
matéria-prima, o estudo será aplicado no mercado do Sul do Brasil, especificamente
no Estado do Rio Grande do Sul. A delimitação foi assim definida, pois na região são
realizadas tradicionais festas e feiras do mercado do chocolate no país.
Face ao exposto na presente seção, fica esclarecido como ocorrerão as
próximas etapas deste estudo, bem como a abrangência do mesmo. Desta forma, o
capítulo subsequente tratará de analisar os resultados da primeira rodada de
entrevistas e de realizar os demais procedimentos necessários à construção do
modelo de ecossistema de negócios.
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4 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS
Este capítulo versará sobre a construção do modelo de ecossistema de
negócios. Para tal, será elaborado o mapa das contribuições oportunizadas pela
máquina, no qual irá se identificar a sua proposta de valor. Do mesmo modo,
também serão apontados os possíveis atores do ecossistema e a relação
estabelecida entre os mesmos, bem como as estratégias adotadas pela empresa
central e para a plataforma de negócios. Por fim, serão identificados os indicadores
que refletem os fatores críticos de sucesso de um EN, além da avaliação dos
requisitos atendidos pela máquina para que a mesma possa a assumir a posição de
plataforma de negócios.
4.1 Proposta de Valor e Contribuições Centrais
Em entrevista com o criador da impressora 3D de chocolate Choc Creator 1,
Dr. Liang Hao (2014), foi possível identificar a proposta de valor da máquina e
como acontece a criação e o compartilhamento deste mesmo valor, aos demais
membros da rede. A entrevista igualmente confirmou a sua aplicabilidade como uma
possível plataforma de um ecossistema de negócios. As respostas da entrevista com
o Dr. Hao foram estratificadas no quadro 24, de acordo com os objetivos de cada
questão.
Quadro 24 - Respostas às Perguntas da Entrevista com Dr. Hao
OBJETIVO
Motivadores que levaram a
construção da impressora
Objetivos que desejava
atingir
Oportunidades
e
problemas
solucionados
pela impressora

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA ENTREVISTA

“Produzir repetidamente produtos de chocolates com estruturas
complexas e delicadas, as quais não são executáveis pelos métodos
tradicionais.”

Benefícios oferecidos

“Criar repetidamente produz designs precisos, frágeis e delicados.”

Elementos que compõem a
proposta de valor

“É fácil de usar, o usuário não precisa ser um especialista para utilizar
a máquina ou criar um desenho; O desenho/modelo pode ser
personalizado; Oferece repetitividade e precisão; Induz a criatividade;
Pode ser aplicado em rede, ou seja, um computador pode controlar
mais de uma impressora simultaneamente; O modelo a ser construído
pode ser criado em programas diferentes, em qualquer lugar do
mundo, para imprimir basta fazer o upload para o software operacional
da máquina; Os softwares utilizados são gratuitos e livres.”

“Desenvolver o mercado da tecnologia de impressão 3D de chocolate.”
“Desenvolver tecnologia e aplicações da impressão 3D de chocolate.”
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RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA ENTREVISTA

OBJETIVO
Como os parceiros podem
colaborar na ampliação da
proposta de valor

“A proposta de valor pode ser ampliada a partir da melhoria técnica do
equipamento, dos softwares utilizados e no desenvolvimento de novas
aplicações.”

Visão da empresa
keystone

“Se tornar global, ser a empresa número um, especializada em
impressão 3D de chocolate e em soluções de vanguarda. Desenvolver
o serviço de impressão 3D.”

Capacidade de sustentar
as parcerias projetadas

“A estrutura para suportar parcerias está baseada nos softwares
utilizados e em acordos formais de parceria.”

Funcionamento do sistema
global sem a impressora

“A máquina oferece capacidade única de aplicação da tecnologia de
impressão 3D de chocolate. Sem a Choc creator 1 a tecnologia de
impressão 3D com chocolate permanece limitada.”

Facilidade de conexão e
uso da impressora como
base para construção de
um novo produto/serviço.

“A impressora é fácil de ser utilizada para a construção de novos
produtos e sua tecnologia pode ser expandida.”

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

As afirmações do entrevistado, em relação aos dois últimos objetivos do
quadro 24, demonstram que a Choc Creator 1 atende aos requisitos estabelecidos
por Gawer e Cusumano (2008). Posto que, a impressão 3D de chocolate, ou seja, o
sistema global, não aconteceria sem a máquina. Na mesma entrevista, Dr.Liang Hao
afirma ainda que o equipamento “oferece capacidade única de aplicação da
respectiva tecnologia”. Além do mais, Dr. Hao também indica que, a Choc Creator 1
é simples de ser utilizada como base para o desenvolvimento de novos produtos e
destaca as possibilidades de expansão da tecnologia. Isso posto, conclui-se que a
máquina observada neste estudo pode ser percebida como a plataforma de um
ecossistema de negócios.
Além disso, a entrevista possibilitou o reconhecimento da visão e os objetivos
almejados pela empresa Keystone, bem como os elementos que integram a
proposta de valor, seus benefícios e a estrutura ofertada pelo equipamento. Em
decorrência desta compreensão, foi possível conceber o respectivo mapa das
contribuições proporcionadas pela impressora 3D de chocolate aos demais membros
do ecossistema modelado, conforme figura 13. As contribuições centrais
demonstram como ocorre a geração e o encadeamento deste valor. Para tanto,
optou-se pelo Software Cmap Tools como ferramenta a ser utilizada.
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Figura 13 - Mapa das Contribuições da Impressora 3D de Chocolate

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

As contribuições centrais apontadas na figura 13 desdobram a proposta de
valor sendo que, cada benefício, ao atingir um integrante do ecossistema, entrega
parte da promessa inicial. Sendo assim, torna-se possível perceber que o valor
prometido é compartilhado e passa a ser expandido ao fomentar o ecossistema
mediante sua contribuição para a pesquisa e desenvolvimento, tanto por meio de
melhorias quanto via novas aplicações. Neste caso, o aprimoramento dos métodos
produtivos contribui para que haja geração de empregos, melhorias de processos,
conhecimento, renda e lucro. Da mesma forma, a opção do fabricante em utilizar
softwares de base livre e gratuita faculta, a usuários e desenvolvedores, a opção de
criar outras criações não planejadas ou vislumbradas originalmente.
A próxima seção trata de apontar as decisões estratégicas adotas pela
empresa central e para a plataforma de negócios. A definição da estratégia é
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essencial para estabelecer o grau de envolvimento dos demais integrantes da rede
ecossistêmica com o desenvolvimento da plataforma.
4.2 Definições Estratégicas do Ecossistema de Negócios
Embora a indústria se encontre em fase inicial de desenvolvimento e
apresente, assim, um maior nível de incerteza, no que tange às estratégias da
empresa central, a Choc Edge, decidiu por adotar o tipo de plataforma aberta. Este
tipo de estratégia irá permitir uma resposta rápida dos envolvidos, além agregar
apoio de parceiros para que, juntos, possam co-evoluir. Assim sendo, o quadro 25
apresenta as estratégias para a plataforma em relação às dimensões de tecnologia,
aplicativos e organização.
Quadro 25 - Estratégias Adotadas em cada Nível de Dimensão
DIMENSÃO

ESTRATÉGIA

Tecnologia

(3) Aberta - quando todas as empresas se envolvem

Aplicativos

(3) Diversificada - quando todas as empresas se envolvem

Organização

(3) Flexível – controlada por muitas empresas, sem dominadores

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Tal estratégia reflete a intenção da empresa em disseminar e expandir os
valores alavancados pela plataforma. Logo, a keystone permite o envolvimento dos
demais participantes do ecossistema no desenvolvimento da tecnologia de
impressão 3D, da máquina e da oferta principal. Nutrindo a rede e estimulando as
contribuições dos demais membros.
Na

seguinte

seção

serão

analisadas

as

dimensões

da

estrutura

ecossistêmica, apresentando os possíveis atores e as relações entre os mesmos. De
igual modo, serão explorados os possíveis processos existentes, a oferta central e a
arquitetura organizacional.
4.3 Dimensões e Participantes do EN
Para tratar das questões empresariais, foram analisados detalhadamente
quais são os agentes e como estes estão interligados face dimensões de um
ecossistema de negócios, quadro 26. A forma de atendimento para cada dimensão
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está sustentada nas definições estratégicas e no mapa das contribuições da
impressora 3D de chocolate.
Quadro 26 - Dimensões de um ecossistema de negócios
(continua)
DIMENSÕES DO EN

FORMAS DE ATENDIMENTO
- Alianças em pesquisa e desenvolvimento
de novas aplicações;
Clientes diretos:
- Fornecimento: Produtos de chocolate
- Universidades;
- Indústria farmacêutica;
personalizados (brindes, decoração de
- Empresas diversas;
alimentos, entre outros); Produtos com
- Indústria de alimentos;
estrutura precisa, complexa e delicada;
- Prestadores de serviços de
Matéria-prima de impressão; Peças de
alimentação;
reposição; Códigos de impressão.
- Indústria de lazer e entretenimento; - Prestação de serviço de impressão de
- Comércio especializado em
produtos de chocolate e de criação de
Cliente: Interesse
chocolate;
designs;
e participação do
- Comércio em geral;
- Oferece a oportunidade de o consumidor
cliente
- Indústria confeiteira;
criar seus próprios produtos, reproduzindo o
mesmo item diversas vezes (se necessário);
- Consumidor.
- Assistência técnica.
Clientes indiretos:
- Produtos e serviços criados a partir da
- Consumidor;
utilização da impressora;
- Sociedade;
- Geração de: emprego, renda, lucro,
- Sindicatos e associações;
arrecadação pelo pagamento de taxas e
- Investidores e proprietários;
impostos, conhecimento, melhoria do
- Indústria;
equipamento e do processo de impressão;
- Academia.
- Criação de um novo nicho de mercado.
Mercado: Rio Grande do Sul
- Desenvolvimento e/ou melhoria de peças e
partes da máquina;
Componentes do mercado:
- Indústria
de
alimentos, - Melhorias no processo de impressão 3D
principalmente
fabricantes
de (controle de variáveis, aquecimento do bico
chocolate;
de impressão, resfriamento da plataforma
de impressão, entre outros);
- Indústria metal-mecânica;
Mercado:
- Indústria plástica;
- Melhoria no design do equipamento;
Fronteiras de
- Indústria eletroeletrônica;
- Desenvolvimento de novos designs e
mercado e
novas aplicações para o chocolate;
- Indústria de software;
órgãos
- Comércio e varejo;
- Desenvolvimento de novos métodos
envolvidos
- Prestação de serviços;
produtivos para a fabricação de alimentos e
testes de formulações;
- Indústria criativa e de design;
- Indústria de medicamentos;
- Desenvolvimento de softwares de designs
- Academia;
e de operação da impressora;
- Órgãos governamentais;
- Atendimento à legislação pertinente;
- Criação de um novo nicho de mercado.
- Organizações reguladoras.
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DIMENSÕES DO EN

FORMAS DE ATENDIMENTO

Ofertas: arquitetura
de produtos e
serviços

Oferta central:
- Produzir repetidamente e com
precisão produtos de chocolates
com estruturas complexas e
delicadas;
- Uso em rede, global e
simultâneo;
- Desenvolvimento de novas
aplicações: gerando renda, lucro,
empregos, melhoria de processos
e conhecimento.

Processos:
arquitetura de
processos
organizacionais

Processos iniciais:
- Processo
para
criação
de
produtos de chocolate e de
produtos
complementares
à
impressora;
- Suporte ao cliente na criação de
seus produtos;
- Suporte aos clientes na pesquisa
e desenvolvimento de novos
produtos;
- Canais de distribuição de fácil
acesso;
- Fornecimento: Produtos de
chocolate personalizados;
Produtos com estrutura precisa,
complexa e delicada; Matériaprima de impressão; Peças de
reposição; Códigos de impressão.

Organizações:
arquitetura
organizacional

Arquitetura organizacional
inicial:
- Suporte à pesquisa e
desenvolvimento;
- Plataforma aberta para o
desenvolvimento de novos
produtos;
- Desenvolvimento de rede de
parceiros;
- Monitoramento da saúde do
ecossistema.

- Estratégias de atuação como uma
empresa aberta que envolve os integrantes
do ecossistema no desenvolvimento da
máquina e de produtos complementares à
mesma;
- Contratos de parcerias em pesquisa e
desenvolvimento, incentivando o registro de
propriedade intelectual, quando possível;
- Monitoramento dos fatores críticos de
sucesso.

Públicos de interesse:
- Investidores;
- Proprietários;
- Associações;
- Sindicatos;
- Demais interessados.

- Criação de um novo nicho de mercado;
- Demanda pela organização e fomento do
setor;
Demanda
por
regulamentação
e
fiscalização do setor;
- Geração de: emprego, renda, lucro,
arrecadação pelo pagamento de taxas e
impostos, conhecimento, melhoria do
equipamento e do processo de impressão;
Melhoria
de
processos
pelo
desenvolvimento de novas aplicações;

Públicos de
interesse:
proprietários e
outros interessados

- Loja online como canal de distribuição para
realizar o fornecimento de produtos, peças,
matéria-prima, códigos de impressão;
- Uso de softwares de base livre e gratuita
como um canal de distribuição que permite
o desenvolvimento de softwares adequados
à necessidade do cliente;
- A impressora pode ser utilizada em rede e
de forma simultânea, ou seja, um mesmo
computador pode opera mais de uma
máquina ao mesmo tempo, e com aplicação
global, podendo criar o design em qualquer
lugar do mundo;
- Contratos de parcerias como um canal de
distribuição que estabelece alianças de
pesquisa e desenvolvimento de novas
aplicações e melhorias no equipamento e
em seus processos;
- Capacidade técnica da impressora;
- A impressora oferece a oportunidade de o
consumidor criar seus próprios produtos;
- Prestação de serviço de impressão;
- Prestação de serviços de criação de
designs;
- Prestação de serviço de assistência
técnica.
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DIMENSÕES DO EN

Valores sociais e
política
governamental

Órgãos governamentais e
organizações reguladoras:
- Regulamentadores em vigilância
sanitária;
- Instituições de Controle de
Qualidade e Inspeção;
- Instituições de regulamentação
em Ciência e Tecnologia;
- Instituições de pesquisa e
desenvolvimento;
- Demais instituições.
Visão social:
- Sociedade.

FORMAS DE ATENDIMENTO
- Criação de um novo nicho de mercado;
- Demanda pela organização e fomento
do setor;
- Demanda por regulamentação e
fiscalização do setor;
- Geração de emprego e renda;
- Geração de lucro;
- Geração de arrecadação pelo
pagamento de taxas e impostos;
- Geração de conhecimento;
- Melhoria de processos;
- Contratos de parcerias para
estabelecer alianças de pesquisa e
desenvolvimento.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Partindo da compreensão das dimensões, principalmente pela definição da
arquitetura organizacional e das fronteiras de mercado, foi possível identificar os
demais participantes do ecossistema de negócios, destacados no quadro 27.
Adicionalmente a esta compreensão, também foram consideradas as características
da impressora 3D de chocolate.
Quadro 27 - Demais espécies do ecossistema de negócios
AGENTES

POSSÍVEIS ATORES
Fabricantes de peças e partes, de chocolate, desenvolvedores de softwares,
Fornecedores diretos
designers.
Cadeia produtiva do chocolate e do cacau, indústria metal-mecânica,
Fornecedores
dos
indústria plástica, indústria eletroeletrônica, indústria de software, indústria
meus fornecedores
criativa.
Outros fornecedores de matéria-prima, de peças e partes, outros designers,
Fornecedores
desenvolvedores de aplicativos e plug-ins, fornecedores de substratos de
complementares
impressão.
Concorrentes em desenvolvimento, fabricantes de chocolates finos e
Concorrentes
delicados, de chocolate para decoração e de máquinas de enchimento e
envase.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Desta forma, no primeiro nível, na dimensão do Cliente, buscou-se identificar
os participantes que podem perceber e ser beneficiados pelo potencial da
impressora, estando esta em sua primeira versão. Em relação às fronteiras de
mercado e órgãos envolvidos, consideraram-se no Rio Grande do Sul as indústrias
pertinentes que, direta e indiretamente, podem participar do ecossistema. O Rio
Grande do Sul ainda está isolado quanto a utilização de métodos 3D para a
fabricação de produtos de chocolate. A oferta central identificada trata dos
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benefícios gerados pelo equipamento e oferece estrutura para ser expandida,
alimentando o ecossistema. A dimensão dos processos organizacionais identifica
aqueles que viabilizam a entrega da proposta de valor inicial. Em relação a
arquitetura organizacional, buscou-se estabelecer uma estrutura que sustente as
alianças de parcerias, o monitoramento da saúde do ecossistema e a proteção dos
participantes. No que tange os demais públicos de interesse, procurou-se alinhar o
plano desses públicos com os objetivos dos demais participantes. Na última
dimensão, quanto a valores sociais e política governamental, avaliaram-se como as
contribuições da plataforma de negócios podem beneficiar a sociedade e o governo.
Na próxima seção ocorrerá a construção do modelo de ecossistema de
negócios. Para tanto, os elementos constituintes serão primeiramente avaliados de
forma individual e, por fim, será exibida a estrutura completa e unificada.
4.3 MODELO DO ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS
O modelo do novo ecossistema de negócios foi fundamentado na
representação proposta por Moore (1996, p.40), figura 3. Para a elaboração do
modelo pretendido se adotou novamente o Software Cmap Tools, como ferramenta
de trabalho. A escolha partiu da compreensão de que, além de somente apontar
quem seriam os possíveis participantes, seria necessário também identificar os
relacionamentos existentes entre os atores do ecossistema. Assim, os conectores
foram utilizados para identificar as relações entre cada elemento, bem como o
compartilhamento do valor gerado. Desta forma, na figura 14, será apresentada a
primeira visão da construção do modelo.
Figura 14 - Construindo o Modelo – Visão 1

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Embora os integrantes da estrutura modelada possam ou não ser membros
de outros ecossistemas de negócios, a visão inicial (figura 14) representa que todos
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os elementos participantes desta estrutura estão conectados dentro dos limites da
rede. A segunda visão da construção do modelo é demonstrada na figura 15.
Figura 15 - Construindo o Modelo – Visão 2

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

A figura 15 destaca os participantes do último nível da rede, os quais se
relacionam com a empresa expandida. Segundo Moore (1996), a empresa
expandida compreende, além do negócio central, fornecedores dos meus
fornecedores, fornecedores complementares, clientes diretos e indiretos, e
comunidades-padrão. Desta forma, a empresa expandida ultrapassa os limites da
empresa central e engloba demais atores que agregam valor e beneficiados pelo
EN. Participam deste nível as organizações concorrentes que compartilham os
atributos gerados pela empresa expandida, em uma relação de competição e
cooperação. Encontram-se, ainda, os públicos de interesse, os quais organizam e
fomentam a empresa expandida, mas que, em contrapartida, são beneficiados pela
geração de lucro e renda. O último elemento da segunda visão são os órgãos
governamentais e as organizações reguladoras, as quais regulamentam e
inspecionam a operação e os processos da empresa expandida. E, em
compensação, são beneficiados pela geração de conhecimento e de arrecadação
devido ao recolhimento de taxas e impostos.
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A construção do modelo segue com a terceira visão exposta na figura 16, que
aborda o segundo nível da estrutura. Com isso, são expostos os participantes da
empresa expandida e os respectivos relacionamentos com o negócio central.
Figura 16 - Construindo o Modelo – Visão 3

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os atores do segundo nível podem se envolver diretamente com o negócio
central. Visto que, por exemplo, os fornecedores complementares desenvolvem
produtos e/ou serviços complementares à plataforma de negócio, a qual é
compreendida no negócio central, reforçando a importância da mesma, fortalecendo
o núcleo da estrutura e, consequentemente, todo o EN. Outro exemplo são os
clientes diretos, que podem auxiliar a empresa central a aprimorar a plataforma.
Neste sentido, os integrantes do respectivo nível fazem parte da empresa central e
deixam de serem percebidos como elementos individuais. Dada a possibilidade dos
mesmos

re-encadearem

os

valores

gerados

pela

impressora

3D,

em

relacionamentos recíprocos e mutuamente benéficos. Dentre os participantes da
respectiva esfera, estão os agentes apresentados no quadro 28.
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Quadro 28 - Participantes do segundo nível da estrutura ecossistêmica
AGENTES

RELAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS
São alcançados pelas contribuições centrais por intermédio dos
canais de distribuição. Os clientes diretos podem se envolver com
Clientes diretos
o desenvolvimento e melhoria da plataforma de negócios.
Podendo, simultaneamente, competir e cooperar com a
plataforma.
Consomem os produtos e serviços gerados clientes diretos. São
beneficiados pelo negócio central e, em contrapartida, geram
Clientes dos meus clientes
demanda para os clientes diretos e, consequentemente, para a
plataforma central.
Padronizam os processos e operações do negócio central. A
definição de requisitos do novo método pode limitar e/ou retardar o
Comunidades-padrão
desenvolvimento de concorrentes, auxiliando na proteção dos
participantes.
Fornecem matéria-prima e serviços para os fornecedores diretos.
Fornecedores dos meus
São beneficiados pelas novas necessidades de fornecimento
fornecedores
demandas pela impressora 3D de chocolate.
São beneficiados pelo negócio central, por intermédio da criação
de mercado. Fornecem produtos e/ou serviços complementares à
Fornecedores de produtos e/ou
plataforma, reforçando a importância da mesma, fortalecendo o
serviços complementares
núcleo da estrutura e, consequentemente, todo o EN por meio da
expansão do valor ofertado inicialmente.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Com isso, atinge-se o primeiro nível do ecossistema, o negócio central. Para
Iansity & Levien (2004), o núcleo da estrutura, abrange a empresa keystone e sua
plataforma, por intermédio das contribuições centrais ofertadas. Moore (1996)
destaca que, o negócio central compreende ainda, os canais de distribuição,
responsáveis por entregar os valores aos demais integrantes, e os fornecedores
diretos, os quais participam diretamente da construção e melhoria da plataforma.
Desta forma, a quarta e última visão da construção do modelo é alcançada,
representada figura 17 e oferece a visão completa da representação do ecossistema
de negócios.
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Figura 17 - Construindo o Modelo – Visão 4

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Nos conceitos apresentados por Moore (1996), o negócio central é ultrapassa
os limites tradicionais das atividades de um negócio. Pois, Moore (1996) entende
que os fornecedores diretos, os canais de distribuição e as contribuições centrais
são os responsáveis por garantir que a criação e entrega dos valores prometidos.
Além disso, Moore (1996) cita que, uma empresa dificilmente conseguirá
desenvolver um produto totalmente inovador, estabelecendo um novo mercado, sem
o apoio e parceria dos demais integrantes do ecossistema. Nesse sentido, a
percepção de que os fornecedores diretos são parte do negócio central, demonstra a
importância e o papel do agente no estabelecimento da rede. O mesmo acontece
para os canais de distribuição, os quais devem viabilizar e facilitar a conexão da
plataforma com os demais atores.
Posterior a análise de cada nível da estrutura ecossistêmica e dos seus
respectivos integrantes, explorou-se a composição individual dos elementos. Desta
forma, para cada um dos agentes apontados foram definidos os possíveis atores e
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os relacionamentos com os demais participantes e/ou com os outros níveis da rede.
Tendo em vista que, as contribuições centrais foram tratadas anteriormente em
conjunto com a proposta de valor. Assim sendo, sequencialmente, são analisados os
fornecedores diretos, figura 18.
Figura 18 - Fornecedores Diretos

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os fornecedores diretos, por sua vez, geram os insumos e serviços que irão
viabilizar a criação das contribuições centrais. Entre os principais fornecedores se
encontram os fabricantes de peças e de partes, os fabricantes de chocolate e,
também, os desenvolvedores de softwares e designers. Ademais, os insumos e
serviços necessários são a matéria-prima, conhecimento e tecnologia, serviços
diretos, produtos diretos e produtos e serviços adicionais, os quais são essenciais
para a construção e operação da impressora 3D. A partir do equipamento, serão
gerados os benefícios a serem entregues aos demais elementos do ecossistema
pelos canais de distribuição. Tais canais de distribuição são observados na figura 19.
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Figura 19 - Canais de Distribuição

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os canais de distribuição foram os meios encontrados para entregar aos
demais participantes da estrutura as contribuições centrais ofertadas pela plataforma
de negócios. Dentre tais meios estão: os contratos de parceria (que estabelecem as
alianças para pesquisa e desenvolvimento), os softwares (de base livre e gratuita), a
loja online (canal para venda de produtos e serviços) e o registro de propriedade
intelectual. Tais canais conseguem atingir a todos os integrantes da rede, garantindo
que parte do valor prometido inicialmente seja de fato entregue. De igual forma,
reforçam os relacionamentos mutuamente benéficos, pois as melhorias geradas e a
expansão da rede retornam à plataforma, aprimorando e fortalecendo a mesma.
Os fornecedores dos meus fornecedores são apresentados na figura 20.
Entre os mesmos estão empresas integrantes de diversas indústrias e de outros
ecossistemas de negócios.
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Figura 20 - Fornecedores dos meus Fornecedores

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os fornecedores dos meus fornecedores são aqueles que fornecem matériaprima e serviços aos fornecedores diretos, viabilizando a produção de outros
produtos e serviços. Podem estar incluídas nesta categoria as empresas da cadeia
produtiva

do

chocolate

e

do

cacau

e

das

indústrias

metal-mecânicas,

eletroeletrônica, de plásticos, de softwares e criativa.
Os clientes diretos da plataforma de negócios, figura 21, atuam em diferentes
segmentos, da indústria de alimentos à indústria de lazer e entretenimento. Isso
acontece devido a ampla aplicabilidade da máquina, que pode ser utilizada tanto na
prestação de serviços quanto na fabricação de produtos de chocolate.
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Figura 21 - Clientes Diretos

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Conforme destacado, os clientes diretos podem ser desde as universidades e
indústria farmacêutica à indústria de alimentos e prestadores de serviços de
alimentação. Parte destes clientes buscam, essencialmente, alianças para alcançar
melhorias nos processos de impressão e na impressora em si, além do
desenvolvimento de novas aplicações da máquina e de sua tecnologia. Outra
parcela dos clientes procura as contribuições e os benefícios ofertados pela
plataforma de negócios. Dentre estes benefícios e contribuições, encontram-se a
geração de renda e lucro, aumento de vagas para empregos, melhorias de
processos e de conhecimento. E, por fim, o consumidor final. Este, nessa situação,
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pretende apenas usufruir dos produtos e serviços gerados pelos clientes diretos
(figura 22).
Figura 22 - Clientes dos meus Clientes

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Entre os clientes dos meus clientes encontram-se as associações e
sindicatos, os investidores e proprietários, a sociedade, a indústria, a academia e o
consumidor final. Todos beneficiados pelas contribuições centrais oriundas da
plataforma do ecossistema de negócios.
Adicionais à impressora 3D de chocolate estão os itens complementares,
ofertados pelos fornecedores de produtos e/ou serviços complementares, figura 23.
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Figura 23 - Fornecedores de Produtos e/ou Serviços Complementares

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os fornecedores de produtos e/ou serviços complementares podem ser
também os fornecedores de matéria-prima, de peças e partes, outros designers,
desenvolvedores de aplicativos e plug-ins, fornecedores de substratos de impressão.
Tais integrantes da rede podem desenvolver e disponibilizar produtos e serviços
como: aplicativos e plug-ins para design e criação de modelos a serem impressos,
códigos de impressão (não apenas os modelos, mas com os parâmetros de
processo já definidos e programados), peças de reposição e substratos de
impressão. Em relação aos substratos de impressão, diferentes bases para
impressão podem ser utilizadas, de acordo com a necessidade do cliente. Cabe
destacar que, tais produtos e serviços, serão comercializados tanto para clientes
diretos quanto para clientes indiretos.
As

comunidades-padrão,

figura

24,

são

aquelas

organizações

que

padronizam as operações e os processos do negócio central. Definindo assim,
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padrões a serem adotados com o objetivo de atender a determinados critérios de
qualidade em processos, produtos e serviços.
Figura 24 - Comunidades-padrão

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Na sequencia, foram analisados os possíveis órgãos governamentais e
organizações

reguladoras

(figura

25).

Conforme

destacado

no

respectivo

fluxograma, tais entidades podem ser: instituições de controle de qualidade e de
inspeção, instituições de regulamentação em ciência e tecnologia, bem como
regulamentadores em vigilância sanitária, órgãos de pesquisa e de desenvolvimento,
além de demais instituições pertinentes. Esses personagens podem agir de formas
distintas sobre a empresa expandida, regulamentando e inspecionando suas
operações, a partir de requisitos da legislação, ou então, incentivando pesquisas que
visam gerar melhorias e novas aplicações.
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Figura 25 - Órgãos Governamentais e Organizações Reguladoras

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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Do mesmo modo, foram explorados os possíveis integrantes dos públicos de
interesse, figura 26, entre os quais se encontram os investidores, proprietários,
associações e sindicatos. Tais públicos são atraídos à empresa expandida pela
possibilidade da criação, organização e expansão do nicho de mercado, visando a
oportunidade de lucro e renda. O mercado seria fomentado pela venda de produtos
e serviços, pela divulgação em feiras e eventos e demais canais de comunicação e
pela criação de melhorias e novas aplicações.
Figura 26 - Públicos de Interesse

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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Por

fim,

a

figura

27,

demonstra

detalhadamente

as

organizações

concorrentes. Entre estas estão: os concorrentes em desenvolvimento (que buscam
a possibilidade de criar processos e/ou que gerem atributos similares), fabricantes
de chocolates finos e delicados, fabricantes de chocolate para decoração e
fabricantes de máquinas para enchimento e envase (as quais poderiam ser
adaptadas).
Figura 27 - Organizações Concorrentes

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

A análise individual dos atores permitiu identificar detalhadamente os
componentes necessários em cada um dos níveis do ecossistema. Sendo assim, na
próxima seção, todos os elementos apontados serão conectados, oportunizando a
visualização completa da estrutura criada.
4.4 VISÃO GERAL DO ECOSSISTEMA
Subsequente

ao

minucioso

exame

de

cada

agente

da

estrutura

ecossistêmica, os elementos foram interligados almejando permitir a visualização da
rede como um todo. Assim, o apêndice C ilustra o modelo do ecossistema de
negócios completo. Evidenciando os níveis existentes e o papel de cada integrante
do ecossistema, bem como as relações e os processos projetados. Cabe citar que,
no modelo proposto, uma mesma entidade pode realizar dois papéis diferentes. Por
exemplo, o consumidor, pode ser tanto um cliente direto, quanto um cliente dos
meus clientes. Ademais, a visão geral da rede proporciona a oportunidade de se
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observar que as contribuições centrais e, por consequência, os valores criados são
disseminados a todos os participantes, independente do nível de atuação.
Na última seção deste capítulo serão apontados os possíveis indicadores
para monitorar a saúde do ecossistema. Tais indicadores deverão refletir os fatores
críticos de sucesso.
4.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso devem ser acompanhados por intermédio do
monitoramento de indicadores que refletem a saúde da rede ecossistêmica. Assim
sendo, adotaram-se os três parâmetros apontados por Iansiti e Levien (2004):
produtividade, robustez e criação de nicho (ou variabilidade). Para tanto, avaliou-se
quais seriam os indicadores com possível aplicabilidade para o ecossistema
projetado, demonstrados no quadro 29.
Quadro 29 - Indicadores para os fatores críticos de sucesso.
FATOR

MÉTRICA
Fator total de
produtividade

Produtividade

Melhoria da
produtividade
Entrega de
inovações
Taxas de
sobrevivência

Robustez

Criar Nichos

Persistência da
estrutura
ecossistêmica

Variedade
Criação de valor

IMPORTÂNCIA / TÉCNICA
- Nos parceiros que adotam a máquina como método produtivo
em detrimento ao utilizado anteriormente: Medir o desempenho
da produtividade das empresas que adotaram a impressora 3D
de chocolate.
- Nos parceiros que adotam a máquina como método produtivo
em detrimento ao utilizado anteriormente: Medir e comparar a
produtividade a partir da adoção da máquina em relação ao
método utilizado anteriormente.
- Medir as novas aplicações desenvolvidas;
- Medir as melhorias na máquina;
- Medir as melhorias no processo de impressão;
- Taxa de sobrevivência dos participantes no ecossistema.
- Medir impactos financeiros gerados por fatores externos;
- Medir existência de processos concorrentes;
- Avaliar se a estrutura ecossistêmica é afetada por choques
externos.
- Medir as novas aplicações desenvolvidas;
- Medir os novos produtos e serviços complementares;
- Medir o desenvolvimento de softwares e outras ferramentas
para criar produtos complementares.
- Medir o retorno financeiro das novas opções criadas.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os indicadores citados no quadro 28 podem não ser aplicáveis a todos os
participantes do ecossistema. Como também, devem ser adequados à realidade de
cada entidade.
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Estando definidos os fatores críticos de sucesso e o modelo do ecossistema
de negócios, é necessário mapear o cenário do mercado gaúcho do chocolate.
Desta forma, o próximo capítulo busca organizar a realidade a partir do modelo
projetado.
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5 ORGANIZANDO A REALIDADE A PARTIR DO MODELO
A presente seção trata de adequar o modelo de ecossistema de negócios
projetado à realidade da cadeia produtiva do chocolate no Rio Grande do Sul.
Identificando assim os possíveis personagens que podem assumir os papéis
apontados no modelo desenvolvido. Portanto, se procederá com o mapeamento do
mercado gaúcho em questão e, posteriormente, serão expostas as organizações
vislumbradas para cada posição da estrutura.
5.1 Cadeia Produtiva do Chocolate no Estado do Rio Grande do Sul
Segundo a ABICAB (MOREIRA, 2014?), a produção nacional de chocolate
cresceu aproximadamente 36%, no período de 2008 a 2013. O consumo aparente,
por sua vez, demonstrou aumento mais expressivo, superando os 60% de acréscimo
no mesmo período. Conforme é possível observar no gráfico 1, o qual apresenta as
estatísticas do segmento do chocolate.
Gráfico 1 - Chocolate: Produção, consumo aparente, exportação e importação
(incluindo chocolate em pó) – Em volume (mil toneladas).

Fonte: Moreira [2014?]
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Embora a cadeia produtiva do chocolate gaúcho parta da cadeia brasileira do
cacau, uma vez que a produção agrícola do cacau esteja concentrada, em sua
maioria, nos Estados da Bahia, Amazonas e do Pará.(CUENCA; NAZÁRIO, 2004).
Sendo o Rio Grande do Sul, o estado que apresenta o maior consumo per capita do
país, chegando a 2% superior à média nacional. (VIGNA, 2012). Percebe-se assim
que o fato do Estado não apresentar as plantas industriais para o beneficiamento e
processamento das amêndoas do cacau não se torna um empecilho para que ocorra
o seu consumo. (RURALBR, 2011?).
Da moagem das amêndoas secas, por meio de processos industriais ou
caseiros, são obtidos subprodutos essenciais, como a manteiga de cacau (base do
chocolate), o liquor (a essência escura, responsável pelo sabor e pela cor do
chocolate) e o cacau em pó. (ZUGAIB et al, 2006). A posterior fabricação do
chocolate envolve, além dos subprodutos, ingredientes como: açúcar, leite em pó
integral e desnatado, sal, essências, corantes, entre outros. (RURALBR, 2011?).
Para elaborar a cadeia produtiva do chocolate, desconsiderou-se a cadeia do
cacau, bem como o mapeamento de produtores do fruto, atravessadores e
cooperativas. Apontou-se apenas a entrada das amêndoas de cacau como início do
roteiro do chocolate. Tomou-se esta decisão, pelo fato que o roteiro produtivo do
fruto já foram amplamente estudados pela Embrapa (CUENCA; NAZÁRIO, 2004) e
por autores como Zugaib et al. (2006). Desta forma, a análise dos documentos do
setor viabilizou o mapeamento da cadeia gaúcha e brasileira, sintetizada na figura
28.
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Figura 28 - Cadeia Produtiva do Chocolate

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

A cadeia produtiva do chocolate no Brasil compreende, além das demais
etapas identificadas na figura 28, a recepção e a transformação das amêndoas do
cacau nos subprodutos que darão origem ao chocolate. Isso acontece, pois o cacau
não é cultivado no Estado do Rio Grande do Sul, como também, não existem plantas
para o beneficiamento das amêndoas. (CUENCA; NAZÁRIO, 2004). As indústrias
transformadoras, que produzem os insumos do chocolate, estão localizadas em
outros estados da Federação. (RURALBR, 2011?). As demais atividades
demonstradas (figura 28) também são identificadas no roteiro nacional do chocolate.
Visto que, em diferentes locais do país existem fábricas de chocolate, indústrias
alimentícias, comércio especializado, prestações de serviços e eventos que ocorrem
em função do chocolate, bem como a venda do produto do varejo e no comércio em
geral. (RURALBR, 2011?).
Em relação à cadeia gaúcha, o mapa aponta a existência de empresas de
diferentes portes, bem como a importância de outras indústrias alimentícias
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fornecedoras dos demais insumos necessários para a produção do chocolate.
(VIGNA, 2012). Entre elas estão, as indústrias açucareira, de ingredientes e de
laticínios, tais empresas são representadas por linhas pontilhadas porque seus
produtos são utilizados, em geral, por todos os fabricantes de chocolate,
independente do porte. (VIGNA, 2012). Os fabricantes rio-grandenses atuam tanto
na produção do chocolate para venda em grande escala quanto na fabricação
artesanal. (VIGNA, 2012). Nessa, em menores quantidades. O diagrama expõe
ainda, o papel do chocolate oriundo do comércio especializado, destacando a
importância dos seus produtos e derivados na prestação de serviços e na indústria
do lazer e entretenimento. (VIGNA, 2012). Na indústria gaúcha, os subprodutos do
cacau são transformados por empresas de pequeno, médio e grande porte. (VIGNA,
2012). As organizações estão divididas em fábricas de chocolate caseiro,
localizadas, em geral, na região serrana e atuam no comércio especializado do
chocolate. (VIGNA, 2012). E em empresas que produzem produtos por meio de
processos industriais, abrangendo o varejo e o comércio em geral. (ABICAB, 2012?).
Partindo da identificação da cadeia do chocolate no Estado gaúcho, procurouse posicionar as empresas da região no modelo de ecossistema de negócios
proposto. Contudo, alguns materiais e produtos, utilizados pela impressora 3D em
questão, não foram encontrados na região delimitada neste estudo. Além disso,
alguns itens não respondem às barreiras geográficas, como no caso dos
desenvolvedores de softwares, os quais podem estar localizados em qualquer lugar
do globo. Destarte, considerou-se que os possíveis personagens, quando não
disponíveis em solo gaúcho, poderão ser encontrados em outros Estados do País ou
podem ter abrangência global, se assim for necessário.
No tocante às contribuições centrais, estas permanecem as mesmas, visto
que a plataforma de negócios permanece sendo a impressora Choc Creator 1. Tal
qual ocorre com os meios de distribuição, face ao fato de que estabelecer contratos
de parcerias, o uso de softwares e da loja online são canais independentes dos
locais de atuação e transpõem as demarcações territoriais. Assim, inicia-se a análise
a partir do núcleo da estrutura ecossistêmica.
Os fornecedores diretos, no quadro 30, foram identificados com base nos
parceiros associados à ABICAB (2012?), nas empresas presentes na primeira
edição da Febrachoco - Feira Brasileira do Mercado de Chocolate (2014?) e em
pesquisa realizada em sites de busca. Assim sendo, foram considerados possíveis
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fornecedores diretos aqueles que, a princípio, teriam condições de atender aos
requisitos técnicos do equipamento. Quanto aos designers e fabricantes de peças e
partes, o Estado gaúcho apresenta uma ampla rede de empresas e profissionais, em
diversas cidades. Já, em relação aos fornecedores de chocolate, é necessário que a
matéria-prima apresente uma composição específica, sendo o chocolate preparado
para o uso profissional a formulação adotada. No entanto, cabe citar que, a máquina
opera com outras composições: o critério de seleção foi aplicado visando padronizar
a qualidade do chocolate utilizado. Para os desenvolvedores de softwares se
entendeu que, entre outras organizações, as empresas presente no Polo
Tecnológico São Leopoldo - Tecnosinos (2009?), de São Leopoldo/RS, podem se
tornar personagens atuantes no ecossistema modelado.
Quadro 30 - Fornecedores Diretos
AGENTE
DO EN

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA

CIDADE

Diversas
cidades do RS
Epolímeros Comércio e Empresa fabricante de peças usinadas. Porto
Indústria Ltda.
(EPOLÍMEROS..., 1997-2013?).
Alegre/RS
Empresa atua nos segmentos de
Porto
Metaltex
Componentes e Automação Industrial.
Alegre/RS
Fabricantes
(METALTEX, 2014?).
de peças e
Demais empresas de
Ampla rede de empresas fabricantes de Diversas
partes
peças plásticas
peças plásticas usinadas.
cidades do RS
usinadas
Demais empresas de Ampla rede de empresas fabricantes de Diversas
plásticos injetáveis
bicos e ponteiras plásticas.
cidades do RS
Demais fabricantes de Ampla
rede
de
empresas
que Diversas
motores de passo
desenvolvem produtos para automação.
cidades do RS
Representantes
Apresenta
linha
de
chocolates
Nestlé Professional
em
diversas
profissionais. (NESTLÉ, 2013?).
cidades do RS
Representantes
Fabricantes
Atual fornecedor de chocolates para a
Barry
Callebaut
em
diversas
de chocolate
impressora. (CHOC EDGE, 2013?).
cidades do RS
Metalúrgicas

Ampla rede de empresas.

Demais fabricantes
chocolate

Empresas que fabricam chocolates para Diversas
uso profissional.
cidades do RS

Empresas do Pólo
Tecnológico São
Ampla rede de empresas e profissionais.
Desenvolve Leopoldo – Tecnosinos.
dores
de Demais empresas de
softwares
software e
Ampla rede de empresas e profissionais.
desenvolvedores
individuais
Empresas e
Designers
Ampla rede de empresas e profissionais.
profissionais de design

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

São
Leopoldo/RS

Global
Diversas
cidades do RS
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Passando para o segundo nível do ecossistema projetado, primeiramente
analisaram-se os possíveis clientes diretos, quadro 30. Dentre estes, estão os
comércios especializados em chocolate, que são lojas, disseminadas pelo Estado,
as quais comercializam produtos nacionais e importados. Em relação aos fabricantes
artesanais, levou-se em consideração que a cidade de Gramado é vista como
referência no setor, sendo a maior produtora de chocolates artesanais da América
Latina. (MERCADO..., 2014?). Desta forma, foram apontadas as organizações com
maior destaque, conforme consta no quadro 30, na coluna justificativa para escolha.
Quanto à indústria farmacêutica, consideraram-se as empresas associadas à
SINDIFAR – Sindicato da Indústria dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio
Grande do Sul, e que atuam com medicamentos infantis e para pessoas com
diabetes. (SINDIFAR, 2014?). Em referência às universidades, citaram-se aquelas
que têm envolvimento direto com o chocolate ou que demonstraram de alguma
forma interesse na tecnologia em questão. Perante as indústrias de alimentos,
destacou-se a Vonpar Alimentos S/A, pois tal firma, fabricante de chocolate em
grande escala, demonstrou interesse na tecnologia, conforme entrevista realizada, a
ser apresentada na próxima seção. Para os demais clientes diretos avaliou-se que o
Estado conta com uma ampla rede de clientes em potencial.
Quadro 31 - Clientes Diretos
(continua)
AGENTE DO
EN

Universidades

Indústria
farmacêutica

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

Escola de Chocolataria Castelli Escola Superior de
Hotelaria.
PUCRS
Pontifícia
Universidade Católica do
Rio Grande do Sul

Escola especializada em chocolate
e chocolataria gourmet.
(CASTELLI, 2014?).
A instituição já investe em estudos
na área da manufatura aditiva.
(NUNES, 2014).
Profissional da instituição
UNISINOS – Universidade demonstrou interesse na
do Vale do Rio dos Sinos. tecnologia, conforme entrevista
realizada. (ENTREVISTA 4, 2014).
Kley Hertz S/A Indústria e
Fabricante de medicamentos.
Comércio;

CIDADE
Canela/RS

Porto Alegre/RS

São
Leopoldo/RS
Porto Alegre/RS

Multilab
Indústria
e
Comércio de Produtos Fabricante de medicamentos.
Farmacêuticos;

Porto Alegre/RS

Laboratórios
Brasil S/A.

Porto Alegre/RS

Libra

Demais
empresas
indústria farmacêutica

do
da

Fabricante de medicamentos.

Fabricante de medicamentos que
Diversas cidades
investem
em
pesquisa
e
do RS
desenvolvimento.
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(continua)
AGENTE DO
EN

Indústria
alimentos

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

CIDADE

Profissional
da
organização
Vonpar Alimentos S/A – demonstrou
interesse
na
Porto Alegre/RS
Chocolates Neugebauer
tecnologia, conforme entrevista
de
realizada. (ENTREVISTA 3, 2014).
Demais
empresas
indústria de alimentos

da

Ampla rede de empresas.

Diversas cidades
do RS

Marta Rossi e Silvia
Uma das empresas organizadoras
Zorzanello
Feiras
e
Gramado/RS
da Chocofest. (MARTA..., 2013?).
Empreendimentos

Indústria
de
lazer
e
entretenimento Liga Turismo

Empresa
organizadora
da
Febrachoco
Chocolatino. Gramado/RS
(FEBRACHOCO, 2014?).
Diversas cidades
Demais empresas da indústria de lazer e entretenimento.
do RS

Comércio
especializado
em chocolate

Lojas especializadas em Empresas
que
comercializam Diversas cidades
chocolate
produtos nacionais e importados.
do RS

Chocolates Lugano

Empresa
de
chocolates
artesanais, a qual já produz
Gramado/RS
chocolates
personalizados.
(LUGANO, 2014?).

Caracol Chocolates

Empresa de chocolates artesanais
com melhor desempenho na
pesquisa Top Of Mind, da Revista
Amanhã, no Estado Rio Grande do
Gramado/RS
Sul. (TOP OF MIND, 2013?). A
empresa
também
desenvolve
produtos
na
linha
gourmet.
(CARACOL, 2014?).

Fabricantes de
chocolates
artesanais

Chocolates Prawer

Chocolateria Mr. Brown

Primeira empresa a produzir
chocolate artesanal no Brasil. Gramado/RS
(PRAWER, 2012?).
Empresa
especializada
em
chocolate gourmet e produtos Porto Alegre/RS
personalizados. (REIS, 2013).

Demais empresas especializadas em chocolate artesanal e Diversas cidades
chocolataria gourmet. (ABICAB, 2012?).
do RS
Restaurantes, cafeterias

Ampla rede de empresas.

Prestadores de
Empresas que trabalham
serviços
de
Ampla rede de empresas.
com serviços de buffet
alimentação
Mercado em desenvolvimento.
Espaços gourmet
(ABICAB, 2012?).
Indústria
Confeitarias e padarias
Ampla rede de empresas.
confeiteira

Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS

110
(conclusão)
AGENTE DO
EN
Indústria
confeiteira
Comércio
geral
Empresas
diversas

Consumidor

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES
Fábricas de pães e bolos

em

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA
Ampla rede de empresas.

Comércio em geral, que
inclui a venda de produtos Ampla rede de comerciantes.
de chocolate.
Empresas diversas que
podem utilizar a máquina
Ampla rede de empresas.
para fabricar os seus
produtos.
Pessoas
que
buscam
fabricar produtos para Ampla rede de consumidores.
consumo próprio.

CIDADE
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Sequencialmente foram identificados os clientes dos meus clientes, ou
clientes indiretos, quadro 32. Entre os integrantes do grupo, julgou-se que o
consumidor pode ser qualquer pessoa que adquire os produtos desenvolvidos pelos
clientes diretos. Em referência à sociedade, além da oferta de produtos, a qual foi
atendida pela visão do consumidor, tem-se a criação de empregos, beneficiando os
trabalhadores locais. Quanto aos sindicatos e associações, foram considerados
àqueles vinculados à indústria do chocolate. Para os investidores e proprietários,
entendeu-se que a abrangência é global, pois tais atores podem ultrapassar as
barreiras geográficas estipuladas. No que tange o meio acadêmico, entendeu-se que
as universidades, as quais atuam como clientes diretos, também assumem a
posição de clientes indiretos ao se beneficiar dos novos métodos produtivos
desenvolvidos e pela geração de conhecimento. Sendo que, os benefícios são
relevantes para a academia independente da sua localização. Da igual forma, a
indústria global pode se beneficiar indiretamente dos benefícios ofertados pela
impressora 3D de chocolate. Por fim, no que toca o Governo, julgou-se que
diferentes órgãos governamentais, em nível Municipal, Estadual e Nacional, são
beneficiados e percebidos como clientes indiretos da rede.
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Quadro 32 - Clientes dos meus Clientes
AGENTE DO
SAI

POSSÍVEIS PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

Consumidor

Pessoas que compram os produtos Ampla rede de
desenvolvidos pelos clientes diretos. consumidores.

Sociedade

Trabalhadores

ABICAB – Associação Brasileira da
Indústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados

SIA – Sindicato das Indústrias da
Alimentação do Estado do Rio
Grande do Sul

Sindicatos
associações

Trabalhadores que se
beneficiam pela geração
de empregos.
Associação
para
a
organização e fomento
das
indústrias
do
chocolate e do cacau.
(ABICAB, 2014?).
Sindicato
dos
Trabalhadores,
beneficiado pela geração
de emprego e renda.
(SIA, 2014?).

CIDADE
OU
ABRANGÊNCIA
Diversas
do RS

cidades

Diversas
do RS

cidades

São Paulo/SP

Porto Alegre/RS

Fomentar e organizar o
e ACHOCO – Associação da Indústria e mercado do chocolate da
Comércio de Chocolates Caseiros de
Gramado/RS
região. (PREFEITURA...,
Gramado
2014?).
STIPANPA – Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria, Fabricação e Distribuição em
Panificação
e
Confeitaria,
Massas
Alimentícias e Biscoitos, Produtos de
Cacau e Balas, Laticínios e Produtos
Derivados, Torrefação e Moagem do
Café, Doces e Conservas Alimentícias e
do Mate de Porto Alegre

Sindicato dos
Trabalhadores,
beneficiado pela geração
Porto Alegre/RS
de emprego e renda.
(SINDICATO..., 20042012?).
Escola especializada em

Escola de Chocolataria - Castelli chocolate e chocolataria
gourmet. (CASTELLI,
Escola Superior de Hotelaria.
2014?).
A instituição já investe em
PUCRS - Pontifícia Universidade estudos na área da
manufatura aditiva.
Católica do Rio Grande do Sul
(NUNES, 2014).

Academia

Canela/RS

Porto Alegre/RS

Profissional da instituição

UNISINOS – Universidade do Vale do demonstrou interesse na
tecnologia, conforme
Rio dos Sinos.
entrevista realizada.

São Leopoldo/RS

(ENTREVISTA 4, 2014).

Demais universidades que trabalham Beneficiados pela geração
com pesquisa e desenvolvimento da de conhecimento e
melhorias de processos.
manufatura aditiva
Governo

Órgãos governamentais

Global

Beneficiados pela geração Municipal,
de conhecimento, emprego Estadual e
e renda.
Nacional

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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Em

consideração

aos

fornecedores

de

produtos

e/ou

serviços

complementares as escolha são apresentadas no quadro 33. No que trata dos
desenvolvedores de aplicativos e plug-ins novamente considerou-se que as
empresas presente no Pólo Tecnológico São Leopoldo - Tecnosinos (2009?) podem
vir a serem personagens do ecossistema projetado. Contudo, em relação aos
demais fornecedores complementares, decidiu-se por não nomear possíveis
participantes. Essa decisão foi tomada em função da grande quantidade de
empresas e profissionais que podem se tornar parte do ecossistema de negócios.
Quadro 33 - Fornecedores de Produtos e/ou Serviços Complementares
AGENTE DO EM

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES
Metalúrgicas

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA
Ampla rede de empresas.

Demais empresas de Ampla rede de empresas
peças
plásticas fabricantes de peças plásticas
usinadas
usinadas.

Outros
fornecedores
de Demais empresas de Ampla rede de empresas
fabricantes de bicos e ponteiras
peças e partes
plásticos injetáveis
plásticas.

Outros
fornecedores
matéria-prima

de

Fornecedores
substratos
impressão

Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS

Ampla rede de empresas que
Demais fabricantes de
desenvolvem produtos para
motores de passo
automação.

Diversas cidades
do RS

Demais fabricantes
chocolate

Empresas fabricantes de
chocolate.

Diversas cidades
do RS

Empresas do Pólo
Tecnológico São
Leopoldo - Tecnosinos

Ampla rede de empresas e
profissionais.

São
Leopoldo/RS

Ampla rede de empresas e
profissionais.

Global

Ampla rede de empresas e
profissionais

Global

Desenvolvedores
de aplicativos e Demais empresas de
plug-ins
software e
desenvolvedores
individuais
Outros Designers

CIDADE OU
ABRANGÊNCIA

Empresas e
profissionais de design

Demais fabricantes
chocolate
Fabricantes de placas
decorativas
de Fabricantes de
de cerâmicas
Fabricantes de
alimentos
Outros fabricantes de
substratos de
impressão

Empresas que fabricam barras e
placas de chocolate.
Ampla rede de empresas
Ampla rede de empresas
Ampla rede de empresas
Ampla rede de empresas

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Diversas
do RS
Diversas
do RS
Diversas
do RS
Diversas
do RS

cidades
cidades
cidades
cidades

Diversas cidades
do RS
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Quanto aos fornecedores dos meus fornecedores (quadro 34), principalmente
em relação à cadeia produtiva do cacau, foi possível nomear alguns dos atores em
potencial. Desta forma, foram indicadas as principais empresas processadoras das
amêndoas do cacau no Brasil. Para os desenvolvedores de softwares, novamente
foram indicados os participantes do Polo Tecnológico São Leopoldo - Tecnosinos
(2009?), reforçando a sua importância. Quanto ao fornecimento de produtos
derivados do petróleo para a indústria plástica, a empresa apontada foi a Braskem,
devido a presença da mesma, no mercado gaúcho. (BRASKEM, 2014?). Em relação
às indústrias de ingredientes alimentícios, decidiu-se por não denominar as mesmas
devido à variedade de ingredientes que podem ser utilizados e a consistente rede de
empresas, do respectivo setor. Igualmente ocorreu com os fornecedores das demais
indústrias, devido ao grande número empresas existentes no Estado.
Quadro 34 - Fornecedores dos meus Fornecedores
(continua)
AGENTE DO EN

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES
Indústrias de
Ingredientes
Alimentícios

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA
Ampla rede de empresas
variedade de produtos.

Cadeia produtiva
do chocolate e do ADM Cocoa-Joanes
cacau
Barry Callebaut
Delfi Cacau Brasil

Ilheus/BA
São Paulo/SP
Itabuna/BA
das

Ampla rede de empresas.

Diversas cidades
do RS

Ampla rede de empresas

Diversas cidades
do RS

de

Fabricante de matéria-prima para
a indústria plástica. (BRASKEM, Triunfo/RS
2014?)

Braskem
Fabricantes
equipamentos
eletroeletrônicos

Goiana/GO

Empresa processadora de cacau Embu
(MERCADO..., 2014?).
Artes/SP

Indeca

Indústria
eletroeletrônica

e Diversas cidades
do RS

Empresa processadora de cacau e
produtora
de
chocolate
e
compound. (RURAL BR, 20112014?).
Empresa processadora de cacau.
(ARCHER..., 2014?).
Empresa processadora de cacau e
produtora de chocolate. (ZUGAIB
et al., 2006).
Empresa processadora de cacau.
(CARNEIRO et al, 2008).

Cargill

Metalúrgicas,
fabricantes de
Indústria
metalferramentaria,
mecânica
fornecedores de
serviços
Fabricantes
máquinas,
ferramentaria
Indústria plástica

LOCAL

de
Ampla rede de empresas

Diversas cidades
do RS
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POSSÍVEIS
PARTICIPANTES
Empresas do Pólo
Tecnológico São
Indústria
de Leopoldo - Tecnosinos
software
Desenvolvedores de
softwares, linguagem e
plataforma
Empresas e
Indústria
profissionais da
criativa
indústria criativa
AGENTE DO EN

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

LOCAL

Ampla rede de empresas e
profissionais

São
Leopoldo/RS

Ampla rede de empresas e
profissionais

Diversas cidades
do RS

Ampla rede de empresas e
profissionais

Diversas cidades
do RS

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Ao atingir o terceiro e último nível da estrutura ecossistêmica, iniciou-se pela
avaliação dos possíveis concorrentes (quadro 35) que o ecossistema possa vir a
enfrentar devendo, o mesmo, estar protegido para possíveis situações competitivas.
No Estado do Rio Grande do Sul não se constatou a existência de nenhum
concorrente direto, ou seja, fabricantes de máquinas que desenvolvam o mesmo
processo que a Choc Creator 1 realiza. Apenas foram notados fabricantes de moldes
e de equipamentos com processos similares, que podem ser percebidos como
concorrentes indiretos. Em função da fabricação de moldes para chocolate, uma
ampla gama de empresas pode ser encontrada. Para identificar os fabricantes de
equipamentos, os quais podem ser considerados concorrentes indiretos, foi utilizada
novamente a listagem de parceiros associados à ABICAB (2014?) e das empresas
presentes na primeira edição da Febrachoco (2014?). O mesmo acontece com os
fabricantes de chocolates decorativos, com a produção de transfers e demais itens
decorativos. No tocante à produção de chocolates finos e delicados, constatou-se a
presença de empresas que produzem copinhos de chocolate e de microempresários
disseminados na região.
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Quadro 35 - Concorrentes
AGENTE DO EN

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

CIDADE OU
ABRANGÊNCIA

Concorrentes em Não foram identificadas empresas que apresentem produtos diretamente
desenvolvimento
concorrentes à impressora.
Chocolates Lugano
Fabricantes de
chocolates finos e
delicados

Cacau Show
Demais fabricantes de
chocolates finos e
delicados

Fabricantes de
chocolate para
decoração

Fabricantes de itens
decorativos de
chocolate

Fabricantes de
moldes para
chocolate

Fabricantes de
diferentes moldes para
chocolate
Cacautec

Hebleimar

JAF INOX
Fabricantes de
máquinas de
enchimento e
envase

LIMAQ

Finamac

Brasil RT

Empresa produz copinhos de
chocolate. (LUGANO, 2014?).
Empresa produz copinhos de
chocolate. (CACAU SHOW,
2013?)
Ampla rede de fornecedores, no
entanto somente micro empresas
foram identificadas.
Ampla rede de empresas
fabricantes de transfers para
chocolate e demais itens
decorativos.
Ampla rede de empresas
fabricantes de moldes para
chocolate.
Empresa fabricante de maquinário
industrial para chocolates.
(CACAUTEC, 2014?)
Empresa fabricante de
equipamentos para Fabricação de
Chocolate. (HEBLEIMAR, 2014?)
Empresa desenvolvedora e
fabricante de tecnologia para
cacau e chocolate. (JAF INOX,
2014?)
Empresa especializada na
fabricação de máquinas
destinadas a indústria alimentícia.
(LIMAQ..., 2014?).
Empresa especializada na
fabricação de máquinas
destinadas a indústria alimentícia,
com alto investimento em
tecnologia. (FINAMAC, 2014?).
Atua na aplicação de
equipamentos e tecnologia
destinados à indústria alimentícia
e agroalimentar. (BRASIL RT,
2014?)

Gramado/RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Diversas cidades
do RS
Curitiba/PR

Piracicaba/SP

São Roque/SP

Limeira/SP

São Paulo/SP

São Paulo/SP

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Em relação aos órgãos governamentais e organizações reguladoras, de
acordo com o quadro 36, foram identificadas as principais entidades envolvidas no
ecossistema. Desta forma, foram consideradas entidades pertinentes ao setor,
estas, abrangentes os níveis Municipal, Estadual, Federal e Global.
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Quadro 36 - Órgãos Governamentais e Organizações Reguladoras
POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

AGENTE DO EN

Regulamentadores ANVISA - Agência
em
vigilância Nacional de Vigilância
sanitária;
Sanitária
Instituições
Controle
Qualidade
Inspeção;

ABRANGÊNCIA

Responsável por estabelecer,
promover e fiscalizar requisitos
que
garantam
a segurança Federal
sanitária de produtos e serviços.
(ANVISA, 2014?)

de
Realizar atividades metrológicas e
INMETRO - Instituto
de
de avaliação da conformidade de
Nacional de Metrologia,
Federal
e
produtos.
(INMETRO,
1993Qualidade e Tecnologia
2012?).

Instituições
de
MCTI - Ministério da
regulamentação
Ciência, Tecnologia e
em
Ciência
e
Inovação
Tecnologia

Instituições de
pesquisa e
desenvolvimento

Demais
instituições

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

Organização responsável pela
coordenação da execução dos
programas
e
ações
que
Federal
consolidam a Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
(MINISTÉRIO..., 2012?).

EMBRAPA – Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária

Selecionada
pelas
pesquisas
realizadas
com
o
cacau. Federal
(EMBRAPA, 2014?).

CNPq - Conselho
Nacional de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico

Busca promover a pesquisa
científica e tecnológica e fomentar
Federal
a formação de pesquisadores
brasileiros. (CNPQ, 2014?).

FINEP - Financiadora
de Estudos e Projetos

Tem o papel de fomentar o
desenvolvimento econômico e
social do Brasil por meio do Federal
investimento
público.
(FINEP,
2012?).

FAPERGS - Fundação
de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio
Grande do Sul

Procura fomentar a pesquisa,
promovendo
a
inovação
tecnológica do setor produtivo, o
Estadual
intercâmbio
e
a
divulgação
científica, tecnológica e cultural.
(FAPERGS, 2014?).

Demais organizações

Demais entidades que buscam Estadual
regulamentar e organizar o setor.
Nacional

e

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Quanto

às

comunidades-padrão

(quadro

37)

foram

apontadas

as

organizações nos âmbitos nacional e internacional que padronizam processos e
operações. Além disso, apontou-se a possível existência de demais empresas que
atuam no mesmo segmento, no entanto, não foram identificadas no decorrer deste
estudo.
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Quadro 37 - Comunidades-padrão
AGENTE DO EN

Comunidadespadrão

Demais
instituições

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

ABRANGÊNCIA

ISO - International
Organization for
Standardization

Organização Internacional para
Padronização. (ISO, 2014?).

Global

ABNT - Associação
Brasileira de Normas
Técnicas

Instituição responsável pela
normalização técnica no Brasil.
(ABNT, 2006?).

Federal

Demais organizações
de padronização de
processos e operações

Demais entidades que padronizam Estadual e
atividades e processos.
Nacional

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Em relação aos públicos de interesse, os possíveis participantes são
apresentados no quadro 38. Igualmente como aconteceu com os órgãos
governamentais e organizações reguladoras, foram identificadas as principais
entidades de acordo com as necessidades da rede. Desta forma, foram
considerados os públicos de interesse pertinentes ao setor.
Quadro 38 - Públicos de Interesse
(continua)
AGENTE DO EN

Associações

Sindicatos

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES
ABICAB - Associação
Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e
Derivados.

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA
Busca fomentar o
desenvolvimento e o
aprimoramento das
indústrias do setor.
(ABICAB, 2014?).

ACHOCO - Associação da
Indústria e Comércio de
Chocolates Caseiros de
Gramado

Fomentar e organizar o
mercado do chocolate da
região. (PREFEITURA...,
2014?).

Gramado/RS

SIA - Sindicato das Indústrias
da Alimentação do Estado do
Rio Grande do Sul

Sindicato dos
Trabalhadores, beneficiado
pela geração de emprego e
renda. (SIA, 2014?).

Porto Alegre/RS

ABRANGÊNCIA

Federal
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AGENTE DO EN

Sindicatos

Investidores

Proprietários

Demais
interessados

POSSÍVEIS
PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA PARA
ESCOLHA

ABRANGÊNCIA

STIPANPA - Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria,
Fabricação e Distribuição em
Panificação e Confeitaria,
Massas
Alimentícias
e
Biscoitos, Produtos de Cacau
e Balas, Laticínios e Produtos
Derivados,
Torrefação
e
Moagem do Café, Doces e
Conservas Alimentícias e do
Mate de Porto Alegre

Sindicato dos
Trabalhadores, beneficiado
pela geração de emprego e
renda. (SINDICATO...,
2004-2012?).

Porto Alegre/RS

Investidores da impressora
3D de chocolate e de todas
as
demais
empresas
envolvidas no EN
Proprietários da Choc Edge e
de todas as demais empresas
envolvidas no EN
Demais públicos de interesse

Buscando o lucro e o
retorno do investimento feito Global
nos respectivos negócios.
Buscando o lucro e a
expansão dos respectivos Global
negócios.
Pessoas e organizações
beneficiadas pelos atributos
Estadual
gerados
pela
empresa
expandida.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

A análise individual de cada agente do ecossistema de negócios, em relação
à realidade gaúcha, viabilizou a identificação dos possíveis atores no Estado do Rio
Grande do Sul. A investigação a partir dos documentos do setor demonstrou a
necessidade e o espaço para o estabelecimento, na região, de outras empresas
pertinentes ao ecossistema. Visto que, muitas organizações e instituições não são
representadas localmente.
Posteriormente a adequação do modelo de proposto à realidade estadual, os
elementos foram conectados, permitindo visualizar a estrutura desenvolvida para a
região estudada. Assim, o apêndice D ilustra o modelo do ecossistema de negócios
completo para o Estado do Rio Grande do Sul. Evidenciando a utilidade do artefato
modelado.
Na próxima seção deste capítulo serão apontados os potenciais riscos e
ganhos ofertados aos participantes do ecossistema de negócios proposto. A
avaliação visa demonstrar os benefícios e as fraquezas do modelo.
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5.2 Ganhos Potenciais X Riscos Potenciais
A rápida adoção às novas tecnologias pode colocar uma organização à frente
dos concorrentes, garantindo um lugar de destaque no mercado. No entanto, se o
próprio mercado não adere à novidade e não gera demanda, as organizações que
investiram antecipadamente irão amargar o prejuízo do mau negócio. Desta forma,
se faz necessário avaliar os ganhos e riscos potenciais aos quais as organizações
serão expostas com a participação no ecossistema de negócios. Para tanto, o
quadro 39 demonstra os ganhos e riscos potenciais aos possíveis participantes da
rede.
Quadro 39 - Ganhos Potenciais X Riscos Potenciais aos Possíveis Participantes
GANHOS POTENCIAIS
-

Proteção contra novos entrantes no
mercado;
Novas oportunidades de negócio;
Expansão do mercado consumidor;
Apoio para o desenvolvimento de novos
produtos e métodos;
Acréscimo de faturamento;
Automatização de processos;
Ganhos de produtividade, em alguns
processos;
Flexibilidade produtiva;
Redução no custo com testes de novos
produtos;
Baixos custos da máquina, rápidos
retornam de investimento;
Redução com custos de ferramentaria.

RISCOS POTENCIAIS

-

-

-

-

Contratos de parcerias, com
exclusividade, podem limitar negócios
com outras empresas;
Tecnologia pode não ser mais eficiente
que os métodos tradicionais, no que
tange a produtividade;
Os clientes podem não se interessar
pelos produtos personalizados e ocorrer
a perda do investimento;
Perdas por dificuldades técnicas;
Aumento do tempo de processo;
Redução de produtividade em alguns
processos;

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

O quadro 39 demonstra que os ganhos potenciais superam os riscos, em
quantidade. Contudo, cabe avaliar, para cada organização, se é possível assumir os
riscos potenciais em ordem de atingir os ganhos.
Frente ao exposto nesta seção, percebe-se que é possível adequar o modelo
do ecossistema projetado à realidade das empresas e organizações do estado do
Rio Grande do Sul. Para tanto, a seção subsequente pretende analisar criticamente
o ecossistema de negócios proposto.
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6 ANÁLISE CRÍTICA DO ECOSSISTEMA MODELADO
O sexto capítulo deste estudo versa sobre a análise crítica do ecossistema
modelado. A apreciação da estrutura está dividida em duas perspectivas, a primeira
busca explorar e avaliar as informações coletadas pela segunda rodada de
entrevistas. Na segunda perspectiva é realizado um balanço de ameaças e
oportunidades da impressora e da tecnologia de impressão 3D de chocolate.
6.1 Análise das Entrevistas
"Entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos
para tentar compreender nossa condição humana". (Fontana & Frey, 1994,
p.361).

A análise das entrevistas versará pergunta a pergunta. Os elementos
apontados pelos entrevistados serão analisados sobre a ótica do referencial teórico.
Bem como, suas percepções em relação ao equipamento e sua aplicabilidade no
modelo projetado, serão avaliadas de acordo com o objetivo de cada questão.

Respostas à pergunta 1: Como as organizações e seus profissionais
percebem a impressora 3D de chocolate?
Quadro 40 - Respostas à pergunta 1
ENTREVISTADO
1
2
3

ELEMENTOS IDENTIFICADOS
O cliente pode personalizar o seu alimento;
Nova maneira de consumir chocolate;
Pode mudar a forma como os consumidores se relacionam com o produto e a
forma como a empresa vê o seu negócio;
Pode revolucionar o mercado;
Possível para pequenas e grandes empresas;
Aplicável em empresas artesanais, de pequeno e médio porte, mercados de
alta gastronomia, cafés, de pequeno e médio porte.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Conforme apontam os elementos identificados, quadro 40, todos os
entrevistados confirmam a aplicabilidade da máquina e de sua tecnologia. O
entrevistado 2 destacada que tal inovação pode “revolucionar o mercado”. Da
mesma forma, o primeiro entrevistado afirma que o equipamento abre espaço para
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mudar a relação do consumidor com o produto e como a empresa percebe o
negócio.
Em relação à entrega do valor prometido, o entrevistado 1 cita “o consumidor
não tem tempo de preparar o alimento do início ao fim, desta forma, ele busca
alimentos semiacabados, nos quais pode ‘dar o seu toque final’, ou seja, fazer o
acabamento, personalizando o item conforme o seu desejo”. Em sua afirmativa o
entrevistado 1 confirma a entrega de uma das contribuições centrais: a possibilidade
de fazer produtos personalizados. Em acordo com as definições de Iansiti and
Levien (2004), pois o valor gerado pela impressora atinge o cliente direto (o
entrevistado) e alcança o consumidor, o qual assume o papel do cliente do meu
cliente. Com isso, pode-se constatar que a resposta do entrevistado 1 confirma sua
possível posição dentro da estrutura. O mesmo acontece com os elementos
identificados nas respostas da terceira entrevistada, pois a mesma afirma que a
máquina é aplicável para empresas artesanais, mercados de alta gastronomia e
cafés, sendo estes possíveis clientes diretos.
O entrevistado 1 declara que “a impressora pode trazer flexibilidade para a
empresa e seus produtos, atributo o qual, atualmente, a sua linha produtiva não
oferece.” Logo, pode-se concluir que o ecossistema cria e entrega benefícios reais,
superiores aos demais valores disponíveis no mercado. Desta forma, as afirmações
do entrevistado 1 demonstram que o ecossistema modelado atende aos requisitos
estabelecidos por Moore (1996) no teste fundamental de verificação, quadro 40,
quando o mesmo avalia a fase de nascimento da estrutura.
Além disso, os profissionais e as organizações, os quais assumiriam o papel
de clientes diretos, apresentam um comportamento positivo em relação ao
equipamento e sua tecnologia. Demonstram o interesse em ver o seu
desenvolvimento, em acordo com as afirmativas de Moore (1996), o mesmo destaca
que os clientes ideais são aqueles dispostos a colaborar com a evolução do produto.

Respostas à pergunta 2: Em sua opinião, a impressora 3D de chocolate é
uma ameaça ou oportunidade? Por quê?
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Quadro 41 - Respostas à pergunta 2
ENTREVISTADO

1

2
3

ELEMENTOS IDENTIFICADOS
OPORTUNIDADE
Possibilidade de abrir novos mercados;
Possibilidade
de
oferecer
novos
produtos;
Pode mudar a relação que o cliente tem
com o produto.
Pode criar novas alternativas para o
negócio do chocolate.

AMEAÇA
Para empresas que não estão
atentas
a
movimentação
de
mercado.
Ameaça processos tradicionais.

Oportunidade principalmente para as
O
entrevistado
pequenas e médias empresas que
ameaças.
trabalham com chocolate artesanal.

não

apontou

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

De acordo com os elementos identificados no quadro 41, todos os
entrevistados apontam a impressora 3D de chocolate como uma oportunidade. O
entrevistado 1 destacada que o equipamento pode “criar novas alternativas para o
negócio do chocolate”. De igual forma, o entrevistado 2 cita a possibilidade de “abrir
novos mercados”. Adicionalmente, o primeiro entrevistado afirma que o equipamento
abre espaço para “mudar a relação do consumidor com o produto e como a empresa
percebe o negócio”. Confirmando a visão de Kurman e Lipson (2013), o qual declara
que a tecnologia 3DP causará transformações em diversos setores da sociedade.
Na mesma direção, o entrevistado 1 observa que a impressora 3D de chocolate
pode ser uma ameaça às empresas que não estiveram “atentas a movimentação de
mercado”.
Na perspectiva dos EN, Moore (1996) define que ser necessário descobrir
alguns mercados demarcados ou relativamente escondidos para a construção de um
ecossistema de negócios. O entrevistado 1 comenta que a impressora 3D de
chocolate “possibilita a abertura de novos mercados”, deixando claro em sua fala
que o mercado em questão ainda não está demarcado. Mostrando assim, a
aplicabilidade dos conceitos estudados para a construção da rede ao redor da Choc
Creator 1.

Respostas à pergunta 3: Em sua opinião, quais as oportunidades de negócios
que a impressora 3D de chocolate oferece?
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Quadro 42 - Respostas à pergunta 3
ENTREVISTADO

ELEMENTOS IDENTIFICADOS
Flexibiliza a linha de produção, criando produtos personalizados;

1

Possibilidade de criar novos produtos (produtos artesanais e chocolate para a
impressão);
Utilização em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

2

Cria uma nova onda de negócios como micro indústrias de chocolate.
Consumidor: possibilidade de fabricar o seu próprio chocolate;
Empresas de chocolate artesanal, automatizando processos;
Serviços de alta gastronomia;

3

Utilização em pesquisa e desenvolvimento de novas composições de chocolate;
Produção de chocolates personalizados;
Entretenimento em eventos.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os elementos identificados nas falas dos três entrevistados confirmam as
possibilidades vislumbradas para a impressora 3D de chocolate e apontadas no
modelo projetado. Além disso, demonstram que os benefícios gerados são
atraentes, inclusive, em sua versão primitiva, atendendo às orientações de Moore
(1996). Na mesma direção, deve-se lembrar da afirmativa de Karhiniemi (2009), pois
o mesmo declara que o novo EN, quando sem adaptação ao ambiente, deve criar
uma proposta de alavancagem operacional totalmente nova. Aliado ao requisito
apontado, o entrevistado 2 indica que a proposta de alavancagem operacional do
equipamento é nova ao destacar que a impressora “cria uma nova onda de negócios
como micro indústrias de chocolate.”
As respostas dos três entrevistados demonstram que a impressora 3D pode
assumir a posição de plataforma e de keystone, de acordo com o almejado no
modelo de ecossistema proposto. Isso pode ser concluído, pois, conforme citam
Iansiti e Levien (2004), o estabelecimento de um novo ecossistema pode acontecer
a partir de uma keystone, pelo intermédio dos processos e ativos compartilhados
com a rede e pelos benefícios gerados por uma plataforma de negócios. A entrega
de benefícios por meio dos processos projetados também é percebida através das
oportunidades identificadas pelos entrevistados. A exemplo disso, pode-se apontar a
afirmativas dos entrevistados 1 e 3, quando os mesmos indicam que o equipamento
pode ser utilizado para pesquisa e desenvolvimento de novos produto e de novas
composições de chocolate. Tais afirmativas demonstram ainda, que a oferta de valor
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é suficiente para ser partilhado com os demais membros, expandindo a proposta de
valor e alimentando a manutenção da saúde do ecossistema, em acordo com
Karhiniemi (2009).

Respostas à pergunta 4: Como a impressora 3D de chocolate pode agregar
valor à organização e seus respectivos negócios?
Quadro 43 - Respostas à pergunta 4
ENTREVISTADO

ELEMENTOS IDENTIFICADOS
Abre novos mercados;

1

Muda a relação com o consumidor;
Muda a maneira de fazer negócio.
Acelera o processo de fabricação;

2

Reduz custos;
Amplia o potencial de consumo.

3

Agrega inovação;
Traz flexibilidade para a produção de produtos de chocolate.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Ao serem questionados sobre como a impressora 3D de chocolate pode
agregar valor à organização e seus respectivos negócios os entrevistados apontam
a mesma oferece soluções para problemas enfrentados. Frente a isso, entende-se
que o equipamento atende aos requisitos estabelecidos por Moore (1996) para
estabelecer um novo EN. Além disso, indicam que a impressora é capaz transferir
valor da empresa para a rede, em acordo com o que é defendido por Li (2009).
Ademais, as oportunidades citadas pelo entrevistado 3 apontam que a
máquina agrega inovação e traz flexibilidade a produção de produtos de chocolate.
Em concordância com Rong et al. (2013), pois, com isso, a mesma contribui para a
estrutura da rede e incentiva a co-criação de valor.
Pode-se observar também, que as respostas do entrevistado 2 estão
alinhadas com as afirmações de Li (2009). Logo, quando tal entrevistado cita que a
impressora pode “reduzir custos” e “ampliar o potencial de consumo”, indicando que
o valor criado pela plataforma é capturado e compartilhado pelos parceiros da rede.

Respostas à pergunta 5: Em sua opinião, quais as possíveis limitações, ou os
fatores limitantes, para a máquina?
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Quadro 44 - Respostas à pergunta 5
ENTREVISTADO

ELEMENTOS IDENTIFICADOS
Escala de produção;
Padronização;

1

Embalamento dos produtos;
Requisitos da legislação.
Composição dos chocolates;

2

Uso de recheios.
Requisitos da legislação sanitária;
Deficiências técnicas de proteção do alimento e controle do ambiente de
impressão;
Processos semelhantes já utilizados;

3

Temperatura do ambiente:;
Capacidade produtiva;
Falta de testes para aplicação em escala;
Resistência de empresas de pequeno e médio porte a inovações.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Considerando as limitações observadas pelos entrevistados, fica claro que o
equipamento ainda está em uma fase embrionária, demandando melhorias
específicas. No entanto, em acordo com o que é definido por Moore (1996), mesmo
que embrionárias, pois as inovações oportunizadas pela impressora são superiores
àquelas já ofertadas aos consumidores. A conscientização das limitações permite
identificar as possíveis barreiras que serão futuramente enfrentadas pelo
ecossistema no decorrer do seu desenvolvimento, conforme cita Moore (1996).

Respostas à pergunta 6: Em sua opinião, o mercado gaúcho do chocolate tem
espaço para o equipamento e sua tecnologia?
Quadro 45 - Respostas à pergunta 6
ENTREVISTADO

ELEMENTOS IDENTIFICADOS

1

Tem amplo espaço no mercado em geral.

2

Sim, há possiblidade e potencial para essa inovação.

3

Sim, tem espaço e futuro no mercado gaúcho.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).

Os entrevistados são unanimes ao afirmar que o mercado gaúcho tem
potencial para a inovação. Validando a possibilidade de criar este nicho de mercado
e de se construir um ecossistema de negócios na região para a impressora 3D de

126

chocolate. A receptividade dos entrevistados é importante, pois confirma a
oportunidade observada neste estudo e aponta a utilidade do modelo desenhado,
em conformidade com os critérios da DSR, apontados por Lacerda et al. (2013).
Após a análise das entrevistas realizadas, se faz necessário comparar as
ameaças e oportunidades geradas com o advento da impressora 3D de chocolate.
Desta forma, a próxima seção apresenta o balanço de ameaças e oportunidades da
impressora e da tecnologia de impressão 3D de chocolate.
6.2 Balanço de Ameaças e Oportunidades
A revisão da literatura e a análise das entrevistas permitiu a compreensão das
ameaças e oportunidades geradas pela impressora e pela tecnologia de impressão
3d de chocolate, apresentadas no quadro 46. As ameaças indicam os possíveis
limitadores da tecnologia e as possíveis barreiras a serem enfrentadas no futuro. As
oportunidades, por sua vez, demonstram os benefícios oriundos da adoção da
tecnologia que ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
Quadro 46 - Ameaças X Oportunidade

-

AMEAÇAS
Não existem estudos suficientes para
avaliar se o método produtivo por
impressão 3D é mais eficiente e barato
que os métodos tradicionais;

-

OPORTUNIDADES
Empresas e profissionais são facilmente
atraídos pela flexibilidade ofertada pela
impressora;

-

Mercado da tecnologia de impressão 3D
está em alta, atraindo atenção de
investidores, pesquisadores e clientes;

Impressora ainda em fase embrionária /
demanda melhorias;

-

Empresas tendem a automatizar
processos;

-

Micro e pequenos empresários podem
ser receosos a novas tecnologias;

-

A impressora está a frente dos seus
concorrentes;

-

Carência de investimentos para o
desenvolvimento da tecnologia;

-

A impressora soluciona um problema
real dos seus clientes;

-

Requisitos da legislação sanitária.

-

-

Limitações técnicas podem abrir
espaços para concorrentes;

A impressora oferece recursos únicos e
interessantes;

-

Possibilidade de expandir as
contribuições ofertadas pela máquina;

-

Espaço para realizar melhorias;

-

Estrutura para sustentar parcerias.

-

Parceiros dispostos a realizar estudos
quanto a novas aplicações.

-

Faltam testes e estatísticas quanto à
capacidade produtiva da impressora;

-

-

-

Dificuldades em garantir que parte
fundamental do valor não venha ser
copiada por outros;
Provável alvo futuro de concorrentes.

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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Entre as ameaças identificadas, pode-se afirmar que as limitações técnicas
que podem abrir espaços para concorrentes e as dificuldades em garantir que parte
fundamental do valor não venha ser copiada por outros são os principais problemas.
Visto que, na literatura estudada Moore (1996) aponta que a plataforma de negócios
deve garantir a proteção contra futuros concorrentes. Com isso, observa-se que a
impressora e sua tecnologia estão expostas aos riscos do mercado e devem
desenvolver barreiras contra avanços de competidores em prol de conquistar
clientes.
No tocante às oportunidades cabe dizer que, a estrutura utilizada pela
máquina oferta valores inovadores aos clientes, além de sustentar parcerias que
busquem o aprimoramento do equipamento e da tecnologia. Além disso, a
impressora está a frente dos seus competidores, podendo obter lugar de destaque
no mercado.
Sendo assim, conforme destaca Peltoniemi (2005), ao participar de um
ecossistema de negócios a empresa estará protegida, podendo superar problemas
que a levariam ao fracasso. Portanto, entende-se que, ao adotar uma estrutura
ecossistêmica, a empresa central poderá minimizar as ameaças e desenvolver as
oportunidades geradas pela impressora 3D de Chocolate.
Com isso, percebe-se que a impressora é um produto capaz de sustentar um
ecossistema de negócios, oferecendo benefícios a quem adota a sua tecnologia e às
demais organizações envolvidas. No entanto, as dificuldades observadas, destacam
a necessidade de estudo e melhorias a serem aplicadas para garantir que o
equipamento venha se estabelecer no mercado. Para tanto, a seção subsequente
apresenta as considerações finais deste trabalho com objetivo de finalizar a
pesquisa desenvolvida, avaliando se os objetivos almejados foram alcançados.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais conclusões encontradas neste estudo são abordadas no
presente capítulo, sendo assim, o encerramento se realiza pela verificação da
resolução do problema de pesquisa e o cumprimento dos objetivos propostos. A
Avaliação dos limites do modelo projetado e as proposições para trabalhos futuros
envolvendo o tema utilizado na presente pesquisa complementam o estudo.
O objetivo principal desta pesquisa foi propor um modelo de ecossistema de
negócios para uma impressora 3D de chocolate para a cadeia produtiva gaúcha.
Ampliando assim, o estudo da manufatura aditivada a luz dos conceitos
estabelecidos para os ecossistemas de negócios. Para tanto, o escopo foi
desdobrado em quatro objetivos específicos, que são:
a) identificar os possíveis membros de um ecossistema de negócios, as
relações existentes entre os participantes;
b) identificar fatores críticos para o sucesso de um ecossistema de negócios;
c) identificar elementos que tornem a impressora 3D de chocolate a
plataforma de um ecossistema de negócios;
d) modular a cadeia produtiva do chocolate do Brasil e do Rio Grande do Sul.
O primeiro objetivo específico foi alcançado por intermédio da aplicação de
diferentes

ferramentas

citadas

na

revisão

da

literatura

e

ao

longo

do

desenvolvimento de todo o trabalho. A partir das Dimensões de um EN,
apresentadas por Moore (1996, p. 139), foi possível apontar os diferentes nichos
participantes e seus respectivos atores. O advento do uso desta ferramenta também
viabilizou identificar as ações necessárias para desenvolver a rede em condições
ideais para a fase de nascimento, conforme recomenda Moore (1996).
As

relações

existentes

entre

os

participantes

foram

estabelecidas

considerando as premissas estratégicas adotadas e a partir do mapeamento das
contribuições ofertadas pela impressora. Desta forma, foi necessário definir as
estratégias para a empresa keystone e para a plataforma de negócios por meio dos
níveis de dimensões e das opções estratégicas indicadas por Rong et al. (2013).
Visto que, segundo Rong et al., as estratégias da plataforma são fundamentais para
as relações entre os membros. Quanto ao mapeamento das contribuições ofertadas
pela impressora este permitiu a visualização do compartilhamento de valores
buscando garantir que os benefícios alcançariam todos os participantes da estrutura.
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Para construir o mapa utilizou-se de entrevista com o criador do equipamento, da
análise dos dados coletados e da construção do mapa conceitual das contribuições
por meio do software Cmap Tools.
O segundo objetivo específico foi alcançado mediante a identificação dos
fatores críticos para o sucesso de um EN. Iansiti e Levien (2004) declaram que
produtividade, robustez e criação de nicho (ou variabilidade) são parâmetros mais
críticos para a saúde do ecossistema e que devem ser monitorados. Portanto, após
a construção do modelo, foram sugeridos indicadores que reflitam a saúde do
ecossistema.
Em função de assumir a posição da plataforma de negócios, tratando do
terceiro objetivo específico, foi possível identificar elementos que tornem a
impressora 3D de chocolate a plataforma de um ecossistema de negócios. Visto
que, de acordo com os requisitos de Gawer e Cusumano (2008), a impressão 3D de
chocolate não aconteceria sem a máquina. Como também, o equipamento é simples
de ser utilizado como base para o desenvolvimento de novos produtos e sua
tecnologia pode ser expandida. No entanto, se considerarmos as estratégias para os
líderes de plataforma, conforme determinam Gawer e Cusumano (2002), a
organização falha ao não proteger a propriedade intelectual da maquina e de sua
tecnologia. Pois, conforme apresentado por Moore (1996), o ecossistema é dinâmico
e os integrantes podem mudar de função dento da mesma rede. Com isso, a Choc
Edge pode perder espaço, deixando de ser uma empresa Keystone para se tornar
apenas um jogador de nicho. Além disso, a carência de proteção é uma falha grave,
que pode expor todos os membros da rede.
Por fim, no que tange o quarto objetivo especifico, o mesmo foi alcançado por
intermédio da construção e delineamento da cadeia produtiva do chocolate do Brasil
e do Rio Grande do Sul. Na cadeia desenhada foram identificadas as diferenças
entre o roteiro existente na cadeia produtiva gaúcha e no fluxo que abrange o âmbito
federativo. Logo, foi possível destacar que no cenário local não há o beneficiamento
de amêndoas do cacau, sendo a estrutura regional dependente da rede Federal.
Ademais, o atendimento aos objetivos específicos viabilizou a construção do
modelo do ecossistema de negócios para a impressora 3D para a cadeia produtiva
gaúcha, alcançando o objetivo geral deste trabalho. O roteiro Karhiniemi (2009, p.
75)

destacou

a

necessidade

da

proposta

de

valor

e

a

promessa

de

compartilhamento do mesmo como esteio para o desenvolvimento de um novo
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ecossistema de negócios. O modelo construído ao redor das contribuições ofertadas
pela impressora 3D de chocolate foi baseado na representação apresentada por
Moore (1996, p. 40).
Por fim, espera-se que este trabalho contribua como uma ferramenta
estratégica para as empresas voltadas para a manufatura aditiva, a fim de estruturar
redes e parcerias que venham fomentar o desenvolvimento da tecnologia. Espera-se
também que o tema chame a atenção de gestores para a necessidade de parcerias
multidisciplinares entre empresas, universidades e governo para pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias.
7.1 Limitações do Modelo
O modelo proposto é limitado quanto aos personagens localmente
identificados, visto que, seria importante consultar cada entidade apontada e avaliar
a respectiva participação no ecossistema de negócios projetado. Adicionalmente, o
modelo está restrito a visão do pesquisador que o desenvolveu, sustentado na
revisão da literatura e de documentos do setor, e a partir das entrevistas realizadas.
Além disso, a rede foi idealizada para a primeira fase do ciclo de vida de um
ecossistema de negócios, o pioneirismo, sendo limitado às condições e aos
requisitos da referida etapa.
7.2 Trabalhos Futuros
Para

o desenvolvimento de

trabalhos futuros

indica-se expandir o

ecossistema estudado, dado ao fato de que o modelo proposto foi projetado sob a
perspectiva da fase do nascimento de uma estrutura ecossistêmica. Sendo, o
pioneirismo a primeira etapa do ciclo da vida de um ecossistema de negócios. Desta
forma, recomenda-se ampliar o modelo considerando o amadurecimento da rede
para as fases de expansão, autoridade e renovação. Com isso, seria possível avaliar
a aplicação dos fatores críticos de sucessos apontados, permitiria validar se as
ameaças

identificadas

poderiam

ser

contornadas

e

como

os

processos

estabelecidos podem ser aprimorados. Bem como, seria possível analisar como o
valor inicialmente ofertado pode, de fato, ser expandido pelos demais participantes
da rede.
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APÊNDICE A - ROTEIRO 1
Primeira Rodada de Entrevistas:

a) Foi desenvolvido material explicativo apresentando resumidamente os
conceitos dos ecossistemas de negócios, o questionário da entrevista, incluindo os
objetivos de cada pergunta. Decidiu-se por enviar ao entrevistado os objetivos de
cada pergunta, levando em consideração a diferença da língua e possíveis
problemas de interpretação. Tendo em vista que, o trabalho foi desenvolvido em
português, o material para entrevista está em inglês, como também a entrevista fora
realizada em inglês.

b) Envio de e-mail ao entrevistado, incluindo o material explicativo
desenvolvido, explicativo com um dia de antecedência. Nesta comunicação fora
apresentada brevemente a pesquisa, seus objetivos e suas etapas, destacando a
ausência de pesquisas que abordam o tema do trabalho. Apresentou-se também,
superficialmente, os passos para coleta de informações e os objetivos de cada
rodada de entrevistas.

c) Após alinhamento de agendas, a entrevista foi realizada via SKYPE
(software de comunicação pela internet), sendo o áudio gravado por meio de um
aplicativo.

d) As respostas foram transcritas e analisadas.
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APÊNDICE B - ROTEIRO 2
Segunda Rodada de Entrevistas:

a) Foi desenvolvido material explicativo apresentando brevemente:
- A pesquisadora e o estudo em desenvolvimento;
- Os objetivos da entrevista;
- Os conceitos da manufatura aditiva;
- A impressora 3D de chocolate e suas características;
b) O material explicativo, quando possível, foi enviado, via e-mail, com
antecedência, aos entrevistados;
c)

Após

alinhamento

de

agendas,

as

entrevistas

foram

realizadas

pessoalmente, via SKYPE (software de comunicação pela internet) ou via ligação
telefônica. Sendo que, o áudio das conversas, sempre que possível, foi gravado por
meio de um aplicativo.
d) No momento da entrevista, primeiramente o material explicativo era
apresentado e, quando necessário, esclarecidas as dúvidas dos entrevistados;
e) Posteriormente, as perguntas foram aplicadas, sendo que, a cada questão
fora explicado verbalmente o objetivo da mesma;
d) As respostas foram transcritas e analisadas.
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APÊNDICE C - ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS - VISÃO GERAL

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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APÊNDICE D - ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS - VISÃO GERAL DO RS

Fonte: Elaborada pela autora (2014).
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 1
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 2
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 3
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 4
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 5
(continua)
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(conclusão)

