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RESUMO  

O objetivo desse trabalho é compreender por que startups e PMEs sobrevivem mais do que 5 

anos. Para alcançar a sustentabilidade é importante que o empreendedor tenha motivações de 

características decisivas para empreender e por sua ação as empresas sejam capazes de detectar 

oportunidades e ameaças no ambiente em que operam, se adaptarem a essas mudanças, 

respondendo com novos produtos, serviços e inovação em seu modelo de negócios. Foi feito 

um estudo longitudinal numa empresa do setor de máquinas e equipamentos, desde sua 

fundação (1993). Nesse estudo avaliamos em detalhe seis inovação do modelos de negócio da 

empresa e as motivações apresentadas pelo empreendedor em cada inovação. A conexão entre 

o sucesso na da identificação da ameaça e oportunidade, da capacidade de implementação da 

inovação nos modelos de negócio tem relação com as motivações do empreendedor, em cada 

fase da vida da empresa. 

Palavras-Chave: Modelo de Negócios; Inovação em Modelo de Negócios; PME; 

Sustentabilidade de PMEs.  

INTRODUÇÃO 

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são a maioria das empresas, dos empregos e dos 

salários pagos no Brasil. Segundo o IBGE, em 2020, as PMEs representavam 91,0% das 

empresas registradas no Brasil, onde trabalhavam 92,1% das pessoas assalariadas com 89,7% 

dos salários pagos. A sustentabilidade das PMEs é importante para a economia. De acordo com 

a pesquisa Sobrevivência de Empresas (2020) realizada com base em dados da Receita Federal, 

a taxa de mortalidade de empresas no Brasil, após 5 anos é de 29% nas MEI1 , 21,6% nas ME2  

e 17% nas EPP3.  

REVISÃO TEÓRICA  

O EMPREENDEDOR 

A palavra empreendedor é de origem francesa, “entre-preneur”. O termo vem evoluindo através 

da abordagem econômica e da abordagem comportamentalista A abordagem econômica 

entende que o empreendedor é aquele que aproveitava as oportunidades com a premissa de 

 
1 MEI - Microempreendedor Individual - receita bruta anual de até R$ 81 mil  
2 ME - Microempresa - receita bruta entre R$ 81mil e R$ 360 mil  
3 EPP - Empresa de Pequeno Porte - receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.  



 

 4 

obter lucros, assumindo os riscos envolvidos (FILION, 1999). Para Schumpeter (1942) o 

empreendedor é responsável pelo processo de destruição criativa: destruir o velho para se criar 

novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. 

A abordagem comportamentalista busca entender quais são as atitudes, comportamentos e 

motivações que levam uma pessoa a ser empreendedor e manter a sustentabilidade do 

empreendimento. No campo das motivações, quatro orientações de motivações generalistas, 

conhecidas por M.A.R.E., foram propostas por Fromm (1986), deixando uma lacuna que foi 

coberta por Coda (2000) entre orientações generalistas e orientações no ambiente de trabalho. 

No campo de comportamentos, Cameron et al. (2014) previram a existência de 12 perfis de 

comportamento associados ao “Competing Value Framework” (CVF), esses perfis foram 

mapeados e descritos, de acordo com as orientações M.A.R.E. (CODA, 2016; CODA et al., 

2022) (ver apêndice x). 

Figura 01 – Esquema dos perfis motivacionais e comportamentais M.A.R.E 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A construção do novo, inicia-se com a hipótese do empreendedor sobre o que os clientes 

querem e quanto estão dispostos a pagar por um novo produto ou serviço (TEECE, 2010), essa 

é a motivação empreendedora de investigar oportunidades de negócios e novos mercados 

(CODA, 2000). A seguir o empreendedor vai organizar o empreendimento (operações, 

processos e rotinas), para atender essas necessidades de forma rentável (sustentável), essa é a 

característica de produtor na motivação empreendedora (CODA et al., 2022), criando o modelo 

de negócios inicial da empresa, o passo inicial para testar sua hipótese e a base para a evolução, 

via inovação do modelo de negócios. “O projeto do modelo de negócios é uma decisão chave 

para um novo empreendedor” (ZOTT; AMIT, 2010, p. 216). 

  

motivações
comportamentos
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MODELO DE NEGÓCIOS  

Modelo de negócios é a forma pela qual uma empresa entrega valor aos clientes, incita os 

clientes a pagar por esse valor e converte esses pagamentos em lucro (TEECE, 2010), sendo 

uma representação de como uma empresa conduz os negócios, como ela fornece valor às partes 

interessadas e como ela liga os mercados de fatores e produtos (ZOTT; AMIT, 2010).  

Para a maioria dos pesquisadores os modelos de negócio têm três dimensões principais: 

proposta de valor, criação e captura de valor (TEECE, 2010)  A proposta de valor é o centro de 

um modelo de negócios e é a partir dela que a empresa cria produtos ou serviços para um 

segmento específico de clientes  fornecendo soluções que atendem às suas necessidades 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). A criação de valor acontece no processo de inovação 

(TEECE, 2010) um esforço intencional, dentro nos limites da empresa (HOLMSTRÖM; 

ROBERTS, 1998) para introduzir uma oferta de produto/serviço com características que 

atendam as necessidades dos clientes melhor do que as ofertas atualmente disponíveis (ZOTT; 

AMIT, 2013). A criação de valor está ligada a decisões de investimento em recursos ou a 

eficiência das estruturas organizacionais (FJELDSTAD; SNOW, 2018). A captura de valor é 

como uma empresa ganha receita com o valor criado por sua proposta de valor (SPIETH; 

SCHNEIDER, 2016)).  

O valor é a unidade de análise de um modelo de negócios e sob essa perspectiva Meirelles 

(2019) propôs o Ciclo do Valor e Desenvolvimento do Modelo de Negócio, uma abordagem 

de processos, com uma estrutura definida a partir da interação entre as decisões estratégicas de 

descobrir e reconhecer oportunidades (criação de valor), implementar (configuração de valor) 

e obter retornos (apropriação de valor). “... as decisões estratégicas não são apenas diretrizes 

para descobrir e reconhecer oportunidades (criação de valor), mas também para implementar 

(configuração de valor) e lucrar com elas (apropriação de valor).  Todas estas decisões são 

construídas em conjunto através de interações com múltiplas partes interessadas (ver figura 

02).   
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Figura 02 - Ciclo do Valor e o Desenvolvimento do Modelo de Negócios 

, 

Fonte: adaptado pelo autor de Meirelles (2019) 

EVOLUÇÃO MODELO DE NEGÓCIOS  

As empresas operam em um ambiente em constante mudança. O modelo de negócio inicial 

rapidamente estará desatualizado, e as empresas atuam inovando, dependendo da intensidade 

da variação do ambiente, com inovação de processos, produtos ou serviços e/ou de modelo de 

negócios (MASSA; TUCCI, 2013). Os objetivos da inovação dos modelos de negócios são 

proteger a empresa de ameaças do ambiente externo ou explorando oportunidades de atender 

necessidades não atendidas dos clientes atuais ou atrair uma nova base de clientes. 

A inovação em modelo de negócios é dinâmica e requer competências gerenciais específicas 

para lidar com mudanças e inovações em uma organização (DEMIL; LECOCQ, 2010), sendo 

necessário o empreendedor ter as motivações e características necessárias para perceber a 

mudança, moldar oportunidades e ameaças no mercado, inovar o modelo de negócios para 

aproveitar as oportunidades ou gerenciar as ameaças e implementar a reconfiguração dos ativos 

intangíveis e tangíveis (TEECE, 2018). A perspicácia empreendedora, típica das PMEs, 

impulsiona a inovação dos modelos de negócios (AMIT; ZOTT, 2012; CAVALCANTE, 2014; 

CHILD et al., 2017).  

O ciclo do valor nos permite visualizar as decisões estratégicas do empreendedor e as suas 

implicações no modelo de negócios da empresa e através dessa visualização pode-se analisar 

as motivações e características do empreendedor e uma sequência temporal de ciclos do valor, 

representando a evolução do modelo de negócios, via inovação, nos permite analisar a evolução 

das motivações e características do empreendedor.  

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de 

forma rentável
• Produto qualidade superior a preços 

competitivos
• Capital próprio e lucros reinvestidos

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido 

por qualidade elevada e preço competitivo.
• Empresas produtoras e usuárias de 

equipamentos rotativos
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA) 

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: EUA “make to order”, importação e faturamento
• Estrutura organizacional de baixo custo fixo
• Valor de troca base do sistema de compensações

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação: “inter company”
• Logística: terceirizada)
• Administração: própria (front office, tesouraria, 

crédito e cobrança) e terceiros (contabilidade) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e 

empresas com equipamentos rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal  (EUA) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas vendas
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Para compreender por que PMEs sobrevivem por mais que 5 anos no Brasil, foi realizado um 

estudo de caso único, exploratório e longitudinal da evolução modelo de negócios de uma 

empresa sob a perspectiva do valor.  O método de estudo de caso  foi selecionado por possuir 

uma natureza qualitativa, permitindo analisar e interpretar documentos, narrativas e 

depoimentos obtidos por entrevistas (EISENHARDT, 1989; YIN, 2001). O método de estudo 

utilizado foi o estudo de caso longitudinal, que permite uma perspectiva dinâmica da evolução 

da inovação do modelo de negócios, sob a perspectiva do valor ao longo do tempo (VAN DE 

VEN; POOLE, 2005), descrevendo, analisando e explicando o que acontece, porque acontece 

e como acontece, numa sequência de ações coletivas e individuais (PETTIGREW, 1997), 

estabelecendo relações causais, para compreender por que PMEs sobrevivem mais do que 5 

anos no Brasil. O estudo tem natureza exploratória pois o objetivo é levantar a presença de 

variáveis, caracterizando-as e descritiva pois busca o entendimento dos fenômenos, através de 

dados primários (entrevista de campo) e secundários (relatórios de desempenho da empresa 

pesquisada). Foi selecionada uma empresa do setor de máquinas e equipamentos, na qual o 

empreendedor está a frente dos negócios por 28 anos, desde a fundação da empresa no Brasil. 

A empresa tem dados históricos e abertura para compartilhar sua história e dados. A coleta de 

dados foi realizada através de entrevistas com o empreendedor. As entrevistas foram transcritas 

e organizadas. O relato final das entrevistas foi submetido e aprovado pelo entrevistado.  

A EMPRESA E SEU MERCADO  

A Flexaseal Engineered Seals and Systems, LLC foi fundada por Hank Slauson em 1983, em 

Ormond Beach, Florida, como um fabricante de selos de fole metálico soldado. Selos 

mecânicos são componentes que incorporam princípios hidráulicos para vedar todo tipo de 

equipamento que possua um eixo e uma carcaça. São usados para conter praticamente todo o 

“vazamento” dos fluidos lubrificantes do eixo, aumentando a vida útil e confiabilidade do 

equipamento onde está instalado. O mercado brasileiro é estimado em R$ 330 milhões4, sendo 

80% de venda de selos mecânicos e 20% em serviços de recuperação de selos mecânicos.  

A missão da Flexaseal5 é: “Fornecer a nossos clientes e usuários finais produtos da mais alta 

qualidade. Acreditamos que os elementos essenciais a este processo são a cortesia e o pronto 

 
4 Vendas liquidas  
5 www.flexaseal.com  
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atendimento ao cliente, entregas rápidas e confiáveis, treinamento de produtos, literatura 

informativa e pesquisas na fábrica, e suporte de engenharia especializada.”  

Em 1993 a Flex-A-Seal inicia sua operação no Brasil, numa sociedade do fundador americano 

com um empresário brasileiro.  

INOVAÇÃO NO MODELO DE NEGÓCIOS PELO CICLO DO VALOR  

O objetivo da empresa no Brasil é conquistar o mercado de forma rentável e desde sua fundação 

a Flex-A-Seal fez 6 inovações em seu modelo de negócios 

O modelo de negócios inicial (ver figura 03) foi a importação de produtos dos Estados Unidos. 

Os produtos tinham qualidade e durabilidade superior aos produzidos pela concorrência no 

Brasil e preço competitivo devido ao Real ser uma moeda forte naqueles dias. A empresa era 

enxuta para manter os custos fixos baixos. 

O objetivo de crescer, conquistando o mercado, de forma rentável transformou-se, ao longo do 

tempo, em uma das principais regras de decisão de inovação do modelo de negócios, quando 

aproveitando oportunidades e trabalhando as ameaças foram detectadas no mercado e no 

ambiente externo.  

Figura 03 - Ciclo do valor inicial do modelo de negócios  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

O CENTRO DE SERVIÇOS (1998)  

Após 5 anos, os produtos vendidos pela Flex-A-Seal atingiram o limite de sua vida útil. A 

prática na indústria é que os fornecedores a recuperem os selos, porém a empresa não tinha 

recursos técnicos para prestar esse serviço no Brasil. Para eliminar essa desvantagem 

competitiva foi instalado um centro de serviços no Brasil, com um funcionário.   

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de 

forma rentável
• Produto qualidade superior a preços 

competitivos
• Capital próprio e lucros reinvestidos

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido 

por qualidade elevada e preço competitivo.
• Empresas produtoras e usuárias de 

equipamentos rotativos
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA) 

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: EUA “make to order”, importação e faturamento
• Estrutura organizacional de baixo custo fixo
• Valor de troca base do sistema de compensações

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação: “inter company”
• Logística: terceirizada)
• Administração: própria (front office, tesouraria, 

crédito e cobrança) e terceiros (contabilidade) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e 

empresas com equipamentos rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal  (EUA) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas vendas
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Figura 04 – Ciclo do Valor da Evolução #1 do modelo de negócios (centro de serviços)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

A CRISE CAMBIAL - 1999  

Em Janeiro de 1999, o Brasil enfrente uma crise nas reservas internacionais e o Banco Central 

modifica sua atuação sobre o cambio.  A moeda americana valorizou-se 69% em Janeiro, 

terminando o ano valorização de +49%. A vantagem de custos havia desaparecido e se 

transformado em uma desvantagem.  

“[...] tivemos um grande dilema sobre o futuro da empresa, o que deveríamos fazer ? Algum 

dia importar voltaria a ser viável ? [...]".  

Os empresários decidem fabricar no Brasil, a empresa fazia a parte inicial do processo 

produtivo nos Estados Unidos, o produto semiacabado era enviado para o Brasil ser terminado 

no centro de serviços ou produção terceirizada por encomenda. Com essa estratégia a empresa 

evitou investir em equipamentos complexos no Brasil. 

“[...] o desafio de qualidade com terceiros foi um pesadelo, nunca atingiam as dimensões e 

tolerâncias, prejudicando a qualidade do produto [...]”.  

Para minimizar essa dificuldade internalizam uma parte do processo produtivo, adquirindo um 

equipamento com capital próprio. 

  

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de forma 

rentável
• Produto qualidade superior a preços 

competitivos + serviços de recuperação (#1)
• Capital próprio e lucros reinvestidos

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido 

(qualidade elevada e preço competitivo)
• Empresas produtoras e usuárias de 

equipamentos rotativos
• Serviços de Recuperação de Selos 

Mecânicos (#1)
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: EUA “make to order”, importação e faturamento.
• Recuperação Selos por solicitação (#1) 
• Estrutura organizacional de baixo custo fixo.
• Valor de troca base do sistema de compensações. 

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor 

(produtos e serviços (#1) 
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 

DECISÕES ESTRATÉGICAS)
• Importação de produtos “inter company”
• Logística - terceirizada
• Administração – própria (front office, tesouraria, 

crédito e cobrança) e terceiros (contabilidade)

• Site para recuperação selos mecânicos (#1) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1)
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e 

empresas com equipamentos rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas 

vendas e serviços de recuperação (#1)
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Figura 05 – Ciclo do Valor da Evolução #2 do modelo de negócios (produção local)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

OS DILEMAS DO CRESCIMENTO – 2000  

A empresa cresceu 87% em 1999. Para resolver os problemas de qualidade com terceiros, que 

continuava baixo, colocando em risco a imagem da empresa. Os empresários decidem 

internalizar a produção.  

“[...] tivemos um dilema de decidir qual o portifólio iríamos investir para o próximo salto de 

crescimento. Produtos de baixa diferenciação, baixo valor e alto volume ou produtos 

especializados de alto valor. Essa decisão tem grande impacto no futuro da empresa, pois é 

praticamente irreversível, pois teríamos que investir em máquinas [...].” 

O estratégia escolhida foi a especialização, no segmento de selo mecânico de fole metálico, 

sendo pioneiros na produção no Brasil, uma posição de vantagem competitiva no mercado, pois 

esse produto até então era importado pelos concorrentes para revenda. 

As decisões desse ano são implementadas ao logo dos próximos anos.  Entre 2001 e 2007 a 

empresa cresceu 649%, enquanto o PIB cresceu 27%. O cambio apesar de alguns altos e baixos 

teve um comportamento favorável para o modelo de negócios da empresa. O efeito dos 

investimentos e custos fixos foi sentido no DRE da empresa. Comparando 2007 com 2001, a 

margem bruta cresceu 9pp e a margem liquida após impostos caiu 15pp.  

  

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação de produtos “inter company”
• Produção no Brasil – terceirizada (#2)
• Logística - terceirizada
• Administração – própria (front office, tesouraria, 

crédito e cobrança) e terceiros (contabilidade)
• Site para recuperação selos mecânicos  (#1) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de forma 

rentável
• Produto qualidade superior a preços 

competitivos (mantido pela redução exposição 
cambial) (#2) + serviços de recuperação (#1) 

• Capital próprio e lucros reinvestidos

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido 

(qualidade elevada e preço competitivo)
• Empresas produtoras e usuárias de equipamentos 

rotativos
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1)
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: 1ª fase nos EUA “make to order”, importação, 

produção 2ª fase no Brasil (por encomenda - terceiros) (#2)
• Recuperação Selos (por solicitação) (#1)
• Estrutura organizacional de baixo custo fixo
• Valor de troca base do sistema de compensações

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor (produtos 

e serviços #1)
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1)
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e 

empresas com equipamentos rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas 

vendas e serviços de recuperação (#1) 
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Figura 06 - Ciclo do valor da evolução #3 do modelo de negócios (crescimento)  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

DEFENDER A POSIÇÃO NO MERCADO E CONTINUAR CRESCENDO (2007-2008)  

O modelo de negócios foi consolidado e o crescimento demandou mais espaço. Em 2007 a 

empresa mudou para um novo site.  Os distribuidores, que trabalhavam com os selos mecânicos 

Flex-A-Seal começaram a importar e vender selos mecânicos de baixa complexidade, 

comprados na China.  

 “[...] como continuar crescendo e defender a posição no mercado com a variável China ? [...]”  

A China é responsável por 2/3 da produção global de carbeto de silício e detém 2/3 das reservas 

mundiais de tungstênio, principais matérias primas para a produção de selo mecânico.    

O empresário foi para a China e lá desenvolveu duas parcerias:  

Fornecimento das matérias primas - garantindo fornecimento competitivo para a produção de 

selos mecânicos de alta complexidade no Brasil.  

Produção na China de selos mecânicos de baixa diferenciação e alto volume, com boa 

qualidade, preços competitivos, desenvolvendo assim portfolio da empresa.  

Ter selos de baixa diferenciação a preços competitivos, com a marca e serviços Flex-A-Seal, 

gerou vantagem competitiva em relação aos distribuidores.  

Esse modelo de negócios sustenta o desenvolvimento da empresa até 2016. Entre 2008 e 2015 

a empresa cresceu 37%, enquanto o PIB cresceu 19%. Em 2015 o cambio mudou de patamar. 

Os efeitos dos investimentos e custos fixos e do modelo China são sentidos no DRE da empresa. 

Comparando 2015 com 2007, a margem bruta cresceu 10pp e a margem liquida após impostos 

caiu 21pp, sendo 8pp em 2015.  

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido por 

qualidade (#3) elevada e preço competitivo.
• Empresas produtoras e usuárias de equipamentos 

rotativos
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1)
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: 1ª fase nos EUA “make to order”, 

importação, produção 2ª fase no Brasil (própria #3)
• Recuperação Selos (por solicitação) (#1)
• Aumento dos custos fixos (pessoas e máquinas) (#3)
• Valor de troca base do sistema de compensações

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação de produtos “inter company”
• Produção no Brasil –própria (#3)
• Logística - terceirizada
• Administração – própria (front office, tesouraria, 

crédito e cobrança) e terceiros (contabilidade)
• Novo site acomodando produção e recuperação (#3)
• Crescimento áreas de administrativa  (#2 e #3) e 

produtiva (#3)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de forma 

rentável
• Produto qualidade superior a preços 

competitivos (mantido pela redução exposição 
cambial) (#2) + serviços de recuperação (#1) 

• Capital próprio, lucros reinvestidos e início 
financiamento externo (#3)

• Alocação de capital próprio e terceiros em 
investimentos / capital de giro (#3)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados (#3)
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos 
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e 

empresas com equipamentos rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas 

vendas e serviços de recuperação (#1) 

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor (produtos e 

serviços #1)
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 
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Figura 07 - Ciclo do valor da evolução #4 do modelo de negócios (China) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

A CRISE ECONÔMICA NO BRASIL E CHOQUE DE GESTÃO (2015-2018)  

O crescimento da empresa aumentou a complexidade, a pontualidade de entrega de produtos 

estava abaixo dos padrões da indústria.   

“[...] a precisão do estoque e dos custos eram baixas, o DRE era impreciso e demorado, a 

precificação era inadequada e demorada [...]"  

Todos esses pontos foram atacados nesse período em um choque de gestão, melhorando 

processos, procedimentos, rotinas e controles. Entre 2016 e 2018 a empresa cresceu 13%, 

enquanto o PIB caiu 1%. Nesse período o cambio subiu constantemente. Comparando 2018 

com 2015, a margem bruta caiu 5pp e a margem liquida após impostos subiu 6pp.  

Figura 08 - Ciclo do valor da evolução #5 do modelo de negócios (gestão da crise econômica) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação de produtos “inter company”

• Produção no Brasil –própria3 + produtos e matérias primas 

(China) (#4)
• Logística - terceirizada

• Administração – própria (front office, tesouraria, crédito e 

cobrança) e terceiros (contabilidade)

• Novo site acomodando produção e recuperação e 

administração (#4)
• Crescimento área de administrativa (#3) e produtiva (#4)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de forma rentável

• Produto qualidade superior a preços competitivos 

(mantido pela redução exposição cambial) (#2) + 

serviços de recuperação (#1) 

• Capital próprio, lucros reinvestidos e manutenção 

início financiamento externo (#3 e #4)

• Alocação de capital próprio e terceiros em 

investimentos / capital de giro (#3 e #4)

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido por 

qualidade (#3) elevada e preço competitivo (#4)
• Aumento do portfolio selos para as necessidades 

dos clientes (fecha espaço da concorrência) (#4)
• Empresas produtoras e usuárias de equipamentos 

rotativos

• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos 

(#1)

• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: 1ª fase nos EUA “make to order”, importação, produção 2ª 

fase no Brasil (própria #3)

• Compra “make to stock” da China e colocação marca Flex-A-Seal (#4)
• Recuperação Selos (por solicitação) (#1)

• Aumento dos custos fixos (pessoas e máquinas) (#3 e #4) 

• Valor de troca base do sistema de compensações

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados (#3) + 

baixa especialização (China) (#4)
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos1

• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e 

empresas com equipamentos rotativos 

• Sócio: Flex-A-Seal (EUA) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas 

vendas e serviços de recuperação (#1) 

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor (produtos 

e serviços #1)

• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido por 

qualidade (#3) elevada e preço competitivo (#4)
• Aumento do portfolio selos para as necessidades 

dos clientes (fecha espaço da concorrência) (#4)
• Empresas produtoras e usuárias de equipamentos 

rotativos
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos1
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: 1ª fase nos EUA “make to order”, importação, produção 2ª 

fase no Brasil (própria #3).
• Compra “make to stock” da China e colocação marca Flex-A-Seal (#4)
• Recuperação Selos (por solicitação) (#1)

• Controle (#5) dos custos fixos (pessoas e máquinas) (#3 e #4) e capital 
de giro (estoque) (#5)

• Valor de troca base do sistema de compensações.

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação de produtos “inter company”
• Produção no Brasil –própria (#3) + produtos e matérias primas 

(China) (#4)
• Logística - terceirizada
• Administração – própria (front office, tesouraria, crédito e 

cobrança) e terceiros (contabilidade)
• Novo site acomodando produção e recuperação e 

administração (#4)
• Ajustes área de administrativa (#3 e #5) e produtiva (#4 e #5)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de forma rentável
• Produto qualidade superior a preços competitivos 

(mantido pela redução exposição cambial) (#2) + 
serviços de recuperação (#1) 

• Capital próprio, lucros reinvestidos e manutenção 
início financiamento externo (#3 e #4)

• Alocação de capital próprio e terceiros em 
investimentos / capital de giro (#3 e #4)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados (#3) + baixa especialização (China) (#4)
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1)
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e empresas com equipamentos 

rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA) 

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas 

vendas e serviços de recuperação (#1) 

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor (produtos e serviços #1)
• Aumento qualidade da gestão da empresa (processos e procedimentos 

– administrativos e operacionais) (#5)
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios 
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NOVAS OPORTUNIDADES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO 

(2019 – 2020)  

O empresário identificou a oportunidade de incrementar sua proposta de valor com serviços 

para os clientes. Assim foi criado o Programa de Melhoria da Confiabilidade,  colocando em 

todas as máquinas que tinham seus produtos um QR code. Quando o técnico da Flex-a-Seal 

visita a planta, o QR code é lido e ele da entrada dos dados observadas. Os dados são enviada 

para o banco de dados da empresa em nuvem e é disponibilizado, para o cliente, via relatórios 

relatórios, informações para a gestão da manutenção dos selos dos equipamentos, contribuindo 

para aumentar a confiabilidade e disponibilidade do equipamentos e consequentemente da 

fábrica. A empresa entrava no mundo digital em nuvem, mostrando seu pioneirismo.  

Figura 09 - Ciclo do valor da evolução #6 do modelo de negócios (novos negócios) 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Nos 28 anos de existência, a empresa inovou com 6 vezes seu modelo de negócio (tabela 01). 

Tabela 01 - Ameaças e oportunidades detectadas pelo empresário ao longo dos anos  

ANO AMEAÇAS E 
OPORTUNIDADES  AMBIENTE QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

1998  Necessidade de reparo dos 
selos vendidos  Mercado (a)  Desvantagem competitiva, concorrência oferece 

esse serviço  

1999  Crise Cambial  Externo  Transformou vantagem competitiva em 
desvantagem  

2000  Como de crescer  Mercado (o)  Como explorar o mercado  

2007  Competição com produtos 
chineses  Mercado (a)  Como competir com a produtos chineses de 

forma rentável  
2015  Crise econômica no Brasil  Externo  O que fazer para enfrentar a crise  
2019  Novas oportunidades  Mercado (o)  Como explorar novas oportunidades   

Fonte: elaborado pelo autor       (a)meaça / (o)portunidade 

CRIAÇÃO DE VALOR
• Selos Mecânicos de alto valor percebido por 

qualidade(#3) elevada e preço competitivo (#4).
• Aumento do portfolio selos para as necessidades dos 

clientes (fecha espaço da concorrência) (#4)
• Prestação de serviços e digitalização (#6)
• Empresas produtoras e usuárias de equipamentos 

rotativos
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1 e #6)
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

CONFIGURAÇÃO DO VALOR
• Produção: 1ª fase nos EUA “make to order”, importação, produção 2ª 

fase no Brasil (própria #3)
• Compra “make to stock” da China e colocação marca Flex-A-Seal (#4)
• Recuperação Selos (por solicitação) (#1)
• Controle (#5) dos custos fixos (pessoas e máquinas) (#3 e #4) e capital 

de giro (estoque) (#5)
• Valor de troca base do sistema de compensações.
• Gestão de interface de plataformas (#6)

APROPRIAÇÃO DE VALOR
• Através do valor de troca na cadeia de valor (produtos e serviços #1 e #6)
• Valor é distribuído de acordo com participação sócios.
• Aumento qualidade da gestão da empresa (processos e procedimentos –

administrativos e operacionais) (#5)
• Captura de valor na interface da plataforma (#6)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Importação de produtos “inter company”
• Logística - terceirizada, 
• Administração – própria (front office, tesouraria, crédito 

e cobrança) e terceiros (contabilidade)
• Expansão site acomodando produção e “spin off” da 

recuperação (#6) e administração (#4)
• Ajustes (#5) área de administrativa (#3) e produtiva (#4)
• Desenvolvimento de aplicações digitais  (#6)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Crescer, conquistando mercado de forma 

rentável
• Produto qualidade superior a preços 

competitivos (mantido pela redução exposição 
cambial) (#2) + serviços de recuperação (#1)

• Prestação de Serviços (#6)
• Digitalização (#6)
• Capital próprio, lucros reinvestidos e início 

financiamento externo (#3 e #4)
• Alocação de capital próprio e terceiros em 

investimentos / capital de giro (#3 e #4)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Produto: Selos Mecânicos especializados (#3) + baixa especialização (China) (#4)
• Serviços de Recuperação de Selos Mecânicos (#1 e #6)
• Prestação de Serviços (#6)
• Clientes: Produtores Equipamentos rotativos e empresas com equipamentos rotativos 
• Sócio: Flex-A-Seal (EUA)

DECISÕES ESTRATÉGICAS
• Captura valor pelo valor de troca nas vendas e 

serviços de recuperação (#1)
• Captura de valor na interface da plataforma (#6)
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Ao longo desse período houve significativa 

evolução das motivações e características do 

empreendedor (ver gráfico 01). A motivação 

empreendedora, que envolve as ideias, execução 

e resultados esteve presente desde o princípio, o 

que é esperado em um empreendedor longevo.  

A motivação analítica, que foca esta relacionada 

a gestão de recursos e continuidade dos negócios 

rapidamente atinge níveis elevados, o que também é esperado em um empreendedor longevo. 

As motivações mediador desenvolve-se de acordo com a necessidade de articulação com o 

sócio, sendo que a característica inovadora (relacionada a mudança) estando sempre presente. 

A motivação receptiva evoluiu ao medida que a empresa cresceu e aumentou o número de 

colaboradores, tendo o empresário investido muito no seu desenvolvimento na área de gestão 

de pessoas. Importante relatar que na empresa há pessoas desde os tempos da fundação, que se 

aposentaram pela empresa, que saíram e retornaram  e pessoas que começaram suas carreiras 

na empresa. 

CONCLUSÕES 

Uma análise de sucessivas inovações do modelo de negócios, sob a perspectiva do valor, 

permitiu conhecer a evolução da proposta de valor da empresa, as decisões estratégicas do 

empreendedor de criação, configuração e apropriação de valor e as mudanças de criação, 

configuração e apropriação do valor a cada fase e de forma incremental, permitindo visualizar 

o crescimento da empresa e da complexidade do modelo de negócios. Devido a natureza 

temporal, pode-se verificar a consistência do empreendedor em identificar ameaças e 

oportunidades, a evolução de suas motivações e características. Pode-se também identificar  

que caso positivas tem o impacto positivo no resultado e na sustentabilidade da empresa. 

O empreendedor tem uma ideia, a proposta de valor, refletida em um produto ou serviço e com 

essa ideia ele cria o modelo de negócios inicial. O estudo mostrou que uma startup, que 

sobrevive por mais de 5 anos, que há inovações de modelo de negócio transformacionais, que 

alteram a proposta de valor da empresa, criando novos produtos ou serviços requerem decisões 

de configuração do valor, ou seja por meio da articulação de recursos e atividades ao longo da 

cadeia de valor, dentro e fora da empresa, estrutura organizacional e desenvolvendo a 

Inicial #1 #2 #3 #4 #5 #6

# Evolução do Modelo de Negeocios 

Fonte: elaborado pelo autor

MEDIADOR ANALITICO RECEPTIVO EMPREENDEDOR

Gráfico 01 - Evolução das Motivações por Evolução Modelo de Negócios

Base 100: evolução #6 do Modelo de Negócios
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governança, alinhando incentivos e gestão do conhecimento. Já na inovação de modelo de 

negócios incremental, que buscam garantir a viabilidade da empresa decisões buscam a 

melhorar a apropriação do valor pela empresa, focadas na rentabilidade. Em ambos os casos, a 

capacidade de implementação das mudanças do modelo de negócios é crítica, bem como que 

essas mudanças ocorram não somente nos ativos tangíveis, mas nos processos e nas rotinas. 

A detecção de mudanças que requerem inovações de modelos de negócio transformacionais é 

mais complexa de ser realizada numa PME, pois devido a restrição de recursos, o empresário 

também está bastante envolvido com o dia a dia operacional e comercial da empresa, restando 

pouco tempo de qualidade para identificar essas oportunidades. Esse tipo de oportunidades não 

são uma ameaça de curto prazo para a empresa, o que pode levar o empresário a negligenciá-

las, porém tem potencial de colocar em risco a rentabilidade futura e a própria existência da 

empresa. Já as mudanças que ameaçam a sobrevivência da empresa, podem vier de mudanças 

no ambiente macroeconômicas ou mudanças no setor e são relativamente fáceis de detectar, 

pois estão próximas do dia a dia do empresário. 

A tabela a seguir resume a facilidade de detecção de ameaças e oportunidades e a intensidade 

da inovação no inovação de modelo de negócios 

 

O estudo mostrou que as motivações do empreendedor mais importantes no início do 

empreendimento são a analítica e a empreendedora. Elas operam em conjunto pois enquanto 

com a motivação analítica o empreendedor busca gerenciar os recursos escassos, se preocupa 

com a qualidade do produto ou serviço e com continuidade da empresa; a motivação 

empreendedora tem foco na execução, produtividade e consequentemente na rentabilidade da 

empresa. As motivações receptivas (foco na pessoas) e mediadoras (foco na articulação) são 

muito baixas na fase inicial do negócio, pois a empresa é pequena, tem poucas pessoas e uma 

poucas relações no ambiente externo. Essas motivações ou estão dormentes ou precisarão ser 

aprendidas pela empresa e pelo empreendedor para que a empresa possa crescer e ser longeva.  

 
ALTA MÉDIA BAIXA 

Facilidade detecção de 
ameaças e oportunidades 

Mudanças 
macroeconômicas Mudanças setoriais Oportunidades de 

Novos Negócios 

Intensidade da inovação 
modelo de negócios 

Novas propostas de 
Valor 

Ajuste na Proposta 
de Valor 

Configuração do Valor 
para rentabilidade 
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Esse estudo exploratório tem a limitação de ter sido realizado em uma empresa e com um único 

empreeendedor. A ampliação da amostra de pesquisa por mais empreendedores, empresas, e 

mais indústrias, permitiria ampliar o conhecimento das motivações e características, permitindo 

estabelecer níveis padronizados e velocidade de desenvolvimento, que são razões fortes de 

sucesso e longevidade de PMEs no Brasil.  

O autor agradece a Flexaseal, nas pessoas de seu fundador Hank Slauson e de Hélio Guida, o 

empresário brasileiro a frente dessa jornada de desenvolvimento pela disposição em participar 

na construção desse estudo de caso, pela riqueza e detalhes das informações e pelo tempo 

investido. 
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APENDICE 

Tabela 02 – Principais características das orientações de motivação M.A.R.E. 
FROMM 

(1986) 
CODA (2000) Características 

Orientação 
Marketing 

Orientação 
Mediadora 

Foco nos relacionamentos. Procura harmonia e integração entre 
visões conflitantes em situações de trabalho. Compreende as 
necessidades das pessoas. Trabalha bem em grupo; sociável e 
afetuoso. É inovador  

Orientação 
Acumulativa 

Orientação 
Analítica 

Foco em estratégias. Busca a continuidade de ações e processos. 
Alto padrão de qualidade nas tarefas e procedimentos. Lógico e 
racional. Visão de longo prazo. Objetivo, evita riscos. 

Orientação 
Receptiva 

Orientação 
Receptiva 

Foco nas pessoas. Desenvolve as próprias habilidades e as da 
equipes. Valoriza diversidade. Preocupa-se em facilitar as 
coisas. 

Orientação 
Exploratória 

Orientação 
Empreendedora 

Foco nos resultados. Busca constantemente mudanças e 
desafios. Capacidade de agir e obter o que é esperado. Investiga 
novos mercados e oportunidades de negócios. Disposto a fazer 
mudanças. 

Fonte: Coda (2000) traduzido e adaptado pelo autor 
 
Tabela 03 – Perfis comportamentais M.A.R.E. e foco de ação e principais características. 

INOVADOR 
(mudança) 

Visionário, identifica necessidades futuras e busca como satisfazê-las. Busca 
oportunidades para empreender. Defende suas decisões com conceitos sólidos e 
facilita a mudança, considerando o ambiente externo. Prefere mudanças e tolera 
incertezas e riscos. Usa intuição e criatividade buscando caminhos e inovar com 
foco a longo-prazo. 

MOTIVADOR 
(clientes) 

Usa a cultura organizacional na geração de resultados positivos. Promove a 
geração de alternativas, fomentando a criatividade e gera soluções de qualidade. 
Fornece parecer técnico dentro de sua área. Engajado, comunica de forma calma 
e produtiva. 

ARTICULADOR 
(integração) 

Identifica necessidades dos clientes. Cuida da legitimidade exterior e com a 
obtenção de recursos externos. Implementa novas ideias. Compartilha as 
melhores práticas. Flexível, convence os outros fazendo ajustes/acordos que 
agregam para as partes envolvidas. Tem capacidade de networking e de criar 
relações profissionais eficazes. 

COORDENADO
R 

(gerenciamento 
recursos) 

Promove a gestão de projetos, garantindo o controle sistemático das atividades. 
Implementa estruturas ágeis e eficientes que permitem compartilhar 
informações e resolução de problemas. Garante recursos e disciplina para a 
execução da tarefa. 

REGULADOR 
(continuidade) 

Procura garantir o status quo da organização, realizando mudanças planejadas, 
esclarecendo as regras e procedimentos. Foco na eficiência, conhece o que faz e 
faz bem feito. Racional, valoriza dados e informações para a tomada de decisão, 
evitando riscos 

MONITOR 
(qualidade) 

Um especialista no que faz, buscando melhorar e ser reconhecido em sua área. 
Domina fatos, dados e detalhes, revelando-se um bom analista. Monitora o que 
se faz em sua área funcional, garantindo a obtenção de resultados constantes e 
ajuda as pessoas a conhecer padrões e procedimentos para a correta execução 
do trabalho. 
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MENTOR 
(comprome-

timento) 

Considera as pessoas como recursos a serem desenvolvidos e orientados, 
promovendo treinamentos e orientações para o desenvolvimento de suas 
competências. Atua compartilhando informações, aconselhando e ganhando a 
confiança e compreensão das pessoas. Encoraja a aceitação novos desafios. 

CONSIDERADO
R 

(colaboração) 

Maximiza os esforços coletivos na realização dos trabalhos.. Promove o trabalho 
em equipe, gerando confiança e administrando conflitos interpessoais. Orienta 
a equipe. Demonstra interesse e abertura para novas experiências e 
aprendizados. 

FACILITADOR 
(coesão) 

Orientado por objetivos e processos de trabalho, estabelece as regras de trabalho, 
orienta e desenvolve a equipe, buscando a correta realização. Prioriza trabalhos 
em grupo para obter melhores resultados. Incentiva a criatividade sem perder o 
foco no problema. 

COMPETIDOR 
(rentabilidade) 

Foco em ganhar mercado, mantendo a competitividade. Cria políticas para a 
realização da visão empresarial estabelecendo diretrizes e objetivos e 
demandando planejamento. Assume a responsabilidade de decidir para atingir 
os resultados 

REALIZADOR 
(execução) 

Foco em atingir o objetivo. Comunica essa preocupação para a equipe. Define 
objetivos, papéis e responsabilidade. É rápido em responder perguntas e corrigir 
desvios. Prefere mudanças constantes, busca convencer os outros de suas ideias, 
mas é flexível.  

PRODUTOR 
(produtividade) 

Orientado para as tarefas, busca altos níveis de produtividade pessoal. 
Demonstra esforço e persistência para realizar o trabalho. Motivado por novas 
responsabilidades, bem como desafios atingíveis, cumprindo os objetivos 
estabelecidos. Acumula realizações de forma constante, buscando situações para 
autodesenvolvimento. 

Fonte: Coda (2022) – traduzido e adaptado pelo autor 


