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RESUMO 

 

Este artigo objetiva identificar os principais componentes de um  modelo de negócios, de acordo 

com a literatura, bem como as referências de autores segundo abordagens por conjunto de 

elementos para que se possa caracterizar criticamente as correntes conceituais identificadas. A 

metodologia utilizada foi um estudo bibliométrico, baseado na Lei de Zipf, cuja palavra chave 

de busca foi primeiramente “Business model” e posteriomente “components”. Os dados foram 

coletados na base de dados dos periódicos científicos da Capes, no período de 2009 a 2014 e 

especificamente na base Web of Science foi extraído a relação dos autores que referenciam 

Business model em suas obras, o que caracteriza a Lei de Lotka. Os artigos extraídos dos 

periódicos da Capes sofreram análise descritiva e os dados retirados da Web of Science foram 

tratados por meio do Software Bibexcel, no qual foi possível gerar uma matriz de citações que 

foi processada pelo software Ucinet64, mostrando a importância dos autores e suas respectivas 

relações de co-citações. A pesquisa permitiu o conhecimento dos pesquisadores mais citados 

aliado à evolução dos elementos constitutivos do modelo de negócio considerados 

determinantes de sua eficácia, como a proposição de valor, papel dos clientes, funções da 

infraestrutura e recursos, bem como implicações de receita e custos. 

 

Palavras-chave: modelo de negócio; componentes do modelo de negócio; relação de citações. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 Introdução  

 A dinâmica de mercado requer das organizações capacidade de adaptação rápida às 

tendências daqueles e necessidades dos clientes.  Esta é uma característica da empresa que pode 

distingui-la de suas concorrentes, mas requer uma estratégia definida. Uma estratégia acertada 

nesta direção pode levar a empresa a uma vantagem competitiva capaz de diferenciá-la 



 
 

 

  

significativamente dos seus concorrentes. Collins e Montgomery (1995) têm denunciado a 

importância da descoberta de combinações possíveis entre os elementos considerados 

estratégicos no modelo de negócio.  São essas combinações, segundo os autores, que podem 

levar empresas a desempenhos superiores. 

Dentre os elementos de combinações que podem dar distinção competitiva a empresas 

e desempenho superior estão os recursos e capacidades.  Barney (1991) classificou os recursos 

e as capacidades de uma organização em quatro categorias: financeiras, físicas, humanas e 

organizacionais. Os recursos financeiros referem-se aos valores originários dos 

sócios/acionistas, segundo os quais passam a receber a distribuição dos lucros, bem como os 

referentes à contratação de capital de terceiros. Os recursos físicos são os bens tangíveis e 

intangíveis da empresa como instalações, máquinas e equipamentos, softwares e outros. Em 

relação aos recursos humanos destacam-se como recursos organizacionais os gestores e suas 

equipes devidamente treinadas, expertises individuais e coletivas. Já os recursos 

organizacionais estão relacionados aos sistemas de controle, planejamento, organização e 

cultura organizacional. 

            O êxito das organizações no meio empresarial depende destas focarem seus recursos e 

capacidades nos aspectos inerentes ao seu negócio de forma a garantir desempenho superior 

nos processos transacionais.  Para tanto, é necessário dispensar atenção especial ao modelo de 

negócios, tema que está cada vez mais em evidência tanto no mundo acadêmico como no 

empresarial. O termo começou a ser largamente utilizado por consultores, executivos e 

acadêmicos, praticamente depois que surgiram os negócios na internet, mais especificamente 

no final da década de 90, porém vale destacar que seu uso não está somente relacionado com a 

internet (Joia & Ferreira, 2005). 

 Além disso, é importante frisar que ainda não há um conceito específico de modelo de 

negócios. De acordo com Siqueira (2012), pesquisadores  analisaram o  conceito do mesmo no  

contexto  de diferentes domínios:  gestão de  negócios  e  estratégia, as vezes de forma alternada. 

Sob o enfoque de estratégia, espera-se que seja explicado quem são os clientes, o que eles 

valorizam, e como se pode auferir recursos capazes de prover valor a um custo  apropriado. No 

que diz respeito à gestão de negócios, o modelo pode consistir na proposição de valor para o 

cliente, fórmula de lucro, recursos-chave e processos-chave. 

Para entender um pouco melhor sobre o modelo de negócios necessário se torna o 

entendimento dos componentes do mesmo. Segundo Linder e Cantrell (2000), os componentes 

não devem ser confundidos com modelo de negócios, mas sim como parte de um todo, sendo 

que estes podem variar de modelos de receita e proposição de valor a estruturas organizacionais 

e arranjos para relações comerciais.  

 Silveira (2006) defende que para adotar um modelo com enfoque sistêmico é necessário 

implementar de forma adequada inovações contínuas, é preciso ter liderança, planejamento 

integrado, estrutura descentralizada, processos flexíveis, sistemas de informação ágeis, gestão 

do conhecimento e também cultura organizacional propícia à aprendizagem. 

Nesse contexto, esta pesquisa objetiva identificar os principais componentes de um  

modelo de negócios, de acordo com a literatura, bem como as referências de autores segundo 

abordagens por conjunto de elementos para que se possa caracterizar criticamente as correntes 

conceituais identificadas, na visão dos principais autores, sobre os componentes do modelo de 

negócio de 2009 a 2014. Para tanto foi necessário realizar uma análise descritiva dos artigos 

extraídos dos periódicos da Capes e também, pelos dados obtidos junto a base Web of Science, 

foi possível identificar os autores mais referenciados que escrevem sobre o tema modelo de 

negócios.  

 

 



 
 

 

  

2 Antecedentes Teóricos 

 

2.1 Modelo de Negócios 

 

Apresenta-se a seguir alguns pontos importantes sobre a inovação, modelo de negócios 

e seus componentes.  

Rodrigues, Silveira, Marmori e Lenzi (2013) sugerem que avaliando alterações em 

processos, produtos e negócios que provocam renovação estratégica, com implicações sobre os 

lucros empresariais, a inovação apresenta três dimensões essenciais: a do valor, a do custo e a 

da estratégia.  O  Quadro 1 mostra as dimensões e as respectivas implicações. 
Dimensões Referência 

Do Valor Refere-se à ótica do cliente. As mudanças de comportamento do consumidor bem 

como as alterações dos mercados exigem adequações nos produtos. As alterações 

serão inovações, porém, se representarem mais valor e forem transacionadas a 

preços mais elevados por causa dos benefícios percebidos. 

Do Custo Alterações com implicações sobre a diminuição de custos representam inovações, 

pois criam valor para a empresa, seja por abaixamento do custo operacional, seja 

por aumento do retorno marginal, ou mesmo por reforço da capacidade 

transacional.  Em qualquer caso, a empresa fica mais competitiva pela inovação 

produzida. 

Da Estratégia Refere-se ao direcionamento dos esforços para o modelo de negócio da empresa. 

A empresa modifica a ideia de seu negócio e concentra seus esforços na 

determinação de estratégias que possibilitem ganhar ou aumentar suas vantagens 

competitivas. Alterações que se tornam inovações provocam a evolução das duas 

dimensões acima, por auto renovação tecnológica em sua forma de inovar. Desta 

forma, expandem a base de domínio tecnológico e determinam caminhos mais 

eficientes para competir.  Em outras palavras, determinam estratégias competitivas 

para a empresa, que podem ser tão mais efetivas quanto mais alinhadas estiverem 

ao modelo transacional usado, isto é, ao modelo de negócio da empresa.   

Quadro 1. Dimensões da Inovação 

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

Entende-se que a inovação é uma ferramenta essencial para a manutenção, 

sobrevivência e crescimento das empresas. A inovação não acontece de um dia para o outro, 

mas se constitui um processo contínuo de identificação das expectativas dos clientes e do 

mercado e a partir desta informação efetua-se a formação das estratégias para implementar a 

inovação. 

Necessário se faz conhecer alguns conceitos de modelo de negócios na concepção de 

diferentes autores, conforme apresentado no Quadro 2. 

  



 
 

 

  

 
Autor Ano Definição do Modelo de Negócio 

Linder e 

Cantrell 

2000 A lógica do núcleo da organização para criação de valor. O MN de uma organização 

orientada para o lucro explica como ela ganha dinheiro. 

Gordijn et al. 2000 Um MN explica a criação e adição de valor numa rede multipartidária de stakeholders, 

bem como a troca de valor entre eles. 

Amit e Zott 2001 Um MN descreve o conteúdo, estrutura e governança de transações para criação de 

valor, pelo intermédio da exploração de novas oportunidades de negócios. 

Weill e 

Vitale 

2001 Uma descrição das funções e relações entre consumidores, clientes, aliados e 

fornecedores que identificam os grandes fluxos do produto, de informações e dinheiro, 

e os maiores benefícios para os participantes. 

Stahler 2002 Um modelo de um negócio existente ou negócio futuro. Um modelo é sempre uma 

simplificação da realidade complexa. Ele ajuda a entender os fundamentos de um 

negócio ou a planejar como um negócio futuro deveria parecer. 

Chesbrough 

e 

Rosenbloom 

2002 O MN provê um framework coerente que toma as características e o potencial da 

tecnologia como inputs, e converte-as por meio de clientes e mercados em output 

econômico. O MN é portanto, concebido como um dispositivo que realiza a 

intermediação entre o desenvolvimento tecnológico e a criação de valor econômico. 

Magretta 2002 O MN conta uma estória lógica explicando quem são os clientes, o que eles valorizam, 

e como a empresa irá ganhar dinheiro provendo valor a eles a um custo apropriado. 

Hedman e 

Kalling 

2003 MN é um termo geralmente usado para descrever os componentes-chave de um dado 

negócio. Que são consumidores, competidores, oferta, atividades e organização, 

recursos, suprimento de fatores e entradas da produção bem como componentes do 

processo longitudinal para cobrir as dinâmicas do MN ao longo do tempo. 

Leem et al. 2004 Um conjunto de estratégias para o estabelecimento e gerenciamento das empresas 

incluindo modelo de receita, processos de negócio de alto nível e alianças. 

Shafer et al. 2005 Uma representação da lógica adjacente da firma e das escolhas estratégicas para criação 

e captura de valor dentre uma rede de valor. 

Osterwalder 

et al. 

2005 Uma ferramenta conceitual que contém um conjunto de elementos e seus 

relacionamentos, que permite expressar a lógica do negócio de uma firma específica. É 

a descrição de valor que uma empresa oferece a um ou vários segmentos de clientes, 

além da descrição da arquitetura da firma e sua rede de parceiros para criação, 

marketing e entrega deste valor, para gerar fluxos de receitas lucrativas e sustentáveis. 

Kallio et al. 2006 Meios pelo qual uma empresa é capaz de criar valor pela coordenação do fluxo de 

informação, bens e serviços entre os vários participantes da indústria, incluindo clientes, 

parceiros dentro da cadeia de valor, competidores e governo. 

Johnson, 

Christensen e 

Kagerman 

2008 Um MN consiste em quatro elementos intrincados: proposição de valor para o cliente, 

fórmula de lucro, recursos-chave e processos-chave. 

Quadro 2. Definições do Modelo de Negócio 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2012). 

 

 Das definições apresentadas no Quadro 2 para modelo de negócios, percebe-se que a 

maioria dos autores citados utilizam a expressão, “valor”, mais especificamente no sentido de 

criar, capturar ou propor valor a todos os envolvidos na cadeia transacional (clientes, empresa, 

fornecedores, governo). Dentre os conceitos merece destaque os apresentados pelos autores 

Amit e Zott (2001), Chesbrough e Rosenbloom (2002), Magreta (2002), Hedman e Kalling 

(2003), Shafer (2005), Osterwalder (2005) e Johnson, Christensen e Kagerman (2008), os quais 

foram os mais referenciados nos artigos publicados entre 2009 e 2014, constantes na base Web 

of Science. 

 Em relação aos conceitos mais atuais, após pesquisa bibliométrica realizada neste 

estudo, pode-se apresentar os autores que foram mais citados no período de 2010 a 2014. É 

importante destacar que no ano de 2010 teve muitas citações de autores sobre modelo de 

negócios sendo que alguns se destacam mais. Nos demais períodos não se identificou um autor 



 
 

 

  

muito citado mas sim vários autores que escreveram sobre o tema. Assim, é possível conjecturar 

os principais conceitos sobre modelo de negócios com seus principais expoentes. 

 Para Teece (2010), um modelo de negócio é capaz de articular a lógica e fornecer os 

dados e outras evidências que demonstram como uma empresa cria e fornece valor para seus 

clientes. De acordo com o autor o modelo descreve a arquitetura das receitas, custos e lucros 

associados com a entrega de valor ao negócio da empresa. Chesbrough (2010), por sua vez, 

apresenta algumas funções do modelo de negócios  (1) articula a proposição de valor; (2) 

identifica um segmento de mercado e especifica o mecanismo de geração de receitas; (3) define 

a estrutura da cadeia de valor necessária para criar e distribuir a oferta de ativos complementares 

necessários para apoiar sua posição na cadeia; (4) detalhes do mecanismo de receitas; (5) 

estimativas da estrutura de custos e potencial de lucro; (6) descreve a posição da empresa no 

âmbito da rede de valor ligando fornecedores e clientes; (7) formula a estratégia competitiva 

através da qual a empresa inovadora vai ganhar e manter vantagem sobre os rivais. 

 Já Casadesus-Masanell e Ricart (2010) apresentam uma crítica ao afirmar que os 

gestores devem ter uma boa compreensão de como os modelos de negócios funcionam e a 

comunidade acadêmica tem oferecido somente primeiros conhecimentos sobre a questão até à 

data, e não há (ainda) um acordo quanto às características distintivas dos modelos de negócio 

superiores. Os autores acreditam que isto ocorre devido à falta de uma clara distinção entre as 

noções de estratégia, modelos de negócios e táticas. Para tanto os mesmos apresentam a 

distinção entre tais conceitos: 

 Modelo de negócio refere-se à lógica da empresa, a forma como ela funciona e como 

cria valor para os seus stakeholders;  

 Estratégia refere-se à escolha do modelo de negócios em que a empresa irá competir no 

mercado;  

 Táticas refere-se às escolhas residuais abertas para uma empresa por força do modelo 

de negócio que escolhe empregar. 

 Posteriormente, Zott, Amit, e Massa (2011) revelam  que o modelo de negócio tem sido 

empregado principalmente na tentativa de resolver ou explicar três fenômenos: (1) e-business 

e o uso da tecnologia da informação nas organizações; (2) questões estratégicas, tais como a 

criação de valor, vantagem competitiva e desempenho da empresa; e (3) a inovação e gestão 

tecnológica. Cavalcante, Kesting, e Ulhoi (2011) postulam que modelo de negócio de uma 

empresa serve a dois propósitos interligados: fornecer alguma estabilidade para o 

desenvolvimento das atividades de uma empresa e, ao mesmo tempo, ser flexível o suficiente 

para permitir a mudança. 

 Amit, Zott, e Pearson (2012) definem o modelo de negócios da empresa como um 

sistema de atividades interdependentes e interligadas que determina a forma como a empresa 

"atua" com seus clientes, parceiros e fornecedores.  

 Dando continuidade, para melhor compreensão conceitual do modelo de negócios  é 

fundamental entender seus componentes. Segundo Rausch (2012), o modelo de negócios é visto 

como estruturador de conceitos, elementos e diretrizes relacionados ao estudo organizacional 

de forma a propiciar análises do ambiente para proposição de estratégias e táticas internas. Este 

autor desenvolveu um meta-modelo conceitual de negócios no qual são apresentados elementos 

influenciadores e elementos componentes do mesmo, sendo: 

 Elementos influenciadores: sustentabilidade, economia, tecnologia, aspectos políticos, 

regulatórios e legais e aspectos socioculturais. 

 Elementos componentes: análise integrada, análise interna, estratégia, valor e inovação. 

 Para corroborar e apresentar aspectos práticos do modelo de negócios cita-se 

Osterwalder (2007), o qual menciona que é cada vez mais indispensável as empresas serem 

capazes de avaliar e melhorar o modelo de negócio no cenário empresarial. Hoje as 



 
 

 

  

organizações necessitam de modelos de negócios focados e inovadores para obterem vantagem 

competitiva. O referido autor propõe um modelo de negócios com nove blocos ou componentes 

que devem ser construídos, descritos, avaliados,  melhorados e inovados, conforme apresentado 

no Quadro 3. 
Componentes Descrição Questões-chave para 

avaliar o modelo de 

negócio 

Questões-chave para 

melhorar e inovar o modelo 

de negócio 

Segmento de 

Cliente 

 

Os nossos grupos de 

clientes possuem 

características distintas. 

-Sabemos de forma 

suficiente as 

necessidades dos nossos 

clientes?  

-Há novos segmentos de 

clientes que poderíamos 

servir? 

 

Proposição de 

Valor 

Os pacotes de produtos e 

serviços que satisfazem as 

necessidades dos nossos 

segmentos de clientes. 

-Será que a nossa 

proposta de valor ainda 

atende bem o suficiente 

as necessidades dos 

nossos clientes? 

-Será que podemos oferecer 

aos nossos diferentes 

segmentos de clientes 

necessidades mais específicas? 

Fontes de 

Receitas 

Os fluxos através do qual 

nós ganhamos nossas 

receitas de nossos clientes 

para criar valor e 

atividades voltados para o 

cliente. 

-Como são sustentadas 

nossas fontes de receita 

atuais? 

-Como são diversificadas 

as nossas fontes de 

receitas? 

-Nós poderíamos fazer mais 

cross-selling (por exemplo, 

oferecendo aos nossos clientes 

outros produtos da nossa 

empresa ou empresas 

parceiras? 

Comunicação 

e Canais de 

Distribuição 

 

Os canais através dos quais 

nos comunicamos com 

nossos clientes e através do 

qual oferecemos nossas 

propostas de valor. 

-Será que temos um 

design de comunicação e 

canais de distribuição 

bem pensado? 

 

-Poderíamos aumentar nossa 

base de clientes através de uma 

melhor utilização dos nossos 

canais? 

 

Relacionamento 

com Cliente 

 

Os tipos de relações que 

mantêm com cada 

segmento de clientes. 

-Será que abrigam uma 

estratégia de 

relacionamento com o 

cliente? 

-Qual o nível de personalização 

que cada um dos nossos 

relacionamentos com os 

clientes exige? 

Recursos-chave Os recursos fundamentais 

em que nosso modelo de 

negócio é construído. 

 

-Será que dispomos dos 

recursos-chave corretos 

em termos de qualidade e 

quantidade? 

-Existem alguns recursos-

chave que poderiam ser 

cortados ou substituídos? 

 

Atividades-chave As atividades mais 

importantes realizadas 

para implementar o nosso 

modelo de negócio. 

-Com qual eficiência 

estamos executando 

nossas atividades? 

 

-Existem atividades que para 

melhorar, podem ser 

terceirizadas para parceiros? 

 

Rede de 

Parceiros 

Os parceiros e 

fornecedores com quem 

trabalhamos. 

-Usamos parceiros 

suficientes? 

-Quanto nós podemos 

trabalhar com nossos 

parceiros e fornecedores? 

-O que poderia ajudar nossos 

parceiros a complementar a 

nossa proposta de valor? 

-Quais fornecedores poderiam 

nos ajudar a agilizar o nosso 

modelo de negócio? 

Estrutura de 

Custos 

Os custos que incorremos 

para executar o nosso 

modelo de negócio. 

 

-Nossa estrutura de 

custos é apropriada? 

-Como se inclina a nossa 

estrutura de custos? 

-Existem maneiras que 

poderiam reduzir os custos da 

nossa estrutura? 

 

Quadro 3. Descrição, Avaliação e Inovação do Modelo de Negócios.  

Fonte: Traduzido e construído a partir de Osterwalder (2007).   

 Como pode ser visualizado no Quadro 3, para que a empresa detenha um modelo de 

negócio capaz de proporcionar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes é necessário 

conhecer a estrutura interna da mesma, porém, percebeu-se do exposto, que hoje não basta 



 
 

 

  

apenas a empresa ser eficiente nos seus processos, ela deve buscar a criação de valor para os 

seus clientes, por isso a importância de um olhar externo à empresa.  

 Para um melhor aprofundamento acerca dos componentes do modelo de negócios 

realizou-se um estudo bibliométrico, conforme apresentado na sequência. 

 

3 Metodologia  

 

A bibliometria caracteriza-se pela aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para 

avaliar a dinâmica e evolução da informação científica e tecnológica. Assim, um estudo 

bibliométrico, segundo Guedes e Borschiver (2005) é uma pesquisa ao longo de publicações de 

bases científicas e tecnológicas para um período de tempo determinado, numa área específica 

do conhecimento. No presente caso, avaliou-se a evolução do conceito e papel dos elementos 

constitutivos do modelo de negócios, na literatura internacional, no período de 2009 a 2014.     

De acordo com Vanti (2002) (apud Araújo, Oliveira, e Silva, 2008), os autores da 

bibliometria desenvolveram “Leis” que direcionam a análise da produção científica, a saber:   

1) Lei de Lotka ou Lei do Quadrado Inverso: busca medir a produtividade dos autores, 

utilizando um modelo de distribuição tamanho-frequência de diversos autores de um certo 

conjunto de textos;  

2) Lei de Zipf ou Lei do Mínimo Esforço, visa mensurar a frequência como que as 

palavras ocorrem nos textos, gerando uma lista ordenada de termos sobre um assunto;  

3) Lei de Bradford ou Lei de Dispersão, proporciona a medição da produtividade dos 

periódicos, podendo estabelecer relações entre os mesmos. 

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se a Lei de Zipf, pois foi por meio de 

palavras-chave que ocorreu a seleção dos textos a serem analisados e a Lei de Lotka quando se 

buscou as referências de autores. Primeiramente acessou-se a base de dados dos periódicos da 

Capes, a qual contém artigos de inúmeras bases dentre as quais se pode citar, Web of Science, 

Emerald, Scopus, Scielo, Spell, e outras. Foi necessário uma busca por assunto cuja palavra 

chave foi “business model”, como selecionou-se inúmeros artigos, foi necessário utilizar os 

recursos booleanos para uma busca avançada, onde se optou por verificar se no título, contém, 

“business model”, sendo necessário definir a data de publicação que foi dos últimos 5 anos, 

quanto ao tipo de material selecionou-se apenas artigos, do idioma inglês, sendo a data inicial 

da pesquisa 01/01/2009 e data final  01/01/2014.  

A pesquisa identificou 1.749 artigos, contendo alguma das palavras chaves utilizadas 

para a busca.  Destes foram escolhidos os revisados pelos pares, restando então 1.278. 

Necessário se fez um refinamento ainda maior dos mesmos, por isso foi selecionado para 

excluir, no recurso mais opções, os pertinentes a “tratamento teórico experimental”, “teórico 

experimental” e “modelos matemáticos”, restando assim 944 artigos.   

Estes artigos foram catalogados pelos autores deste estudo da seguinte maneira, como 

mostra na Tabela 1. 

  



 
 

 

  

 
Páginas Qtde de artigos 

baixados 

Sim (components no 

abstract) 

Talvez (components fora do 

abstract 

Não 

1 – 10 75 3 22 50 

11 – 20 80 3 18 59 

21 – 30 80 3 14 63 

31 – 40 51 2 13 36 

41 – 50 76 3 29 44 

51 – 60 66 1 31 34 

61 – 70 69 - 9 60 

71 – 80 61 1 17 43 

81 – 90 53 2 9 42 

91 – 95 15 0 3 12 

Total 626 18 165 443 

Tabela 1: Quantidade de artigos baixados e utilizados 

 

Como havia 944 artigos e a disposição dos mesmos era 10 por página foi necessário 

acessar 95 páginas, destas nem todos os artigos estavam disponíveis de forma gratuita e havia 

alguns repetidos, restando 626 artigos passíveis de análise. Como o objetivo desta pesquisa são 

os componentes do modelo de negócios optou-se por catalogar como “Sim”, “Talvez” e “Não”, 

ou seja, em cada artigo fez-se uma busca para verificar se continha a palavra-chave 

“Components”, sendo que se a mesma estivesse no abstract era considerada como sim, se era 

encontrada no corpo do texto, talvez e se não tivesse a palavra-chave o artigo não seria 

consultado. Dessa forma, restaram para análise 183 artigos, dos quais ainda poderia haver 

exclusão caso a palavra “Componentes” estivesse mencionada em outro contexto que não 

exatamente ao do modelo de negócios. 

Posteriormente, para traçar um perfil conceitual dos autores que falam sobre modelo de 

negócios acessou-se especificamente a base de dados do Web of Science, selecionou-se como 

palavra-chave “Business Model”, no título e período 2009 a 2014 e iniciou-se a busca 

aparecendo 2.652 artigos, os resultados foram refinados sendo selecionado Management e 

Business sobrando 688 papers dos quais se optou pelas informações de Article e Review 

restando então 340 para serem inseridos no Software Bibexcel. Após seguir todos os passos 

necessários constantes num tutorial: Pesquisa WoS → .txt →.doc →.out →.1st →.low →.cit 

→.coc →.ccc →.ma2 → xlsx →Ucinet64, obteve-se como resultado a relação de citações dos 

principais autores conforme apresentado na análise dos resultados. 

 

 

4 Análise dos Resultados  

 

Como o foco deste estudo concentra-se nos componentes do modelo de negócio de 

estudos publicados no período de 2009 a 2014, apresenta-se no Quadro 4 uma síntese dos 

componentes de modelo de negócios abordados por cada autor. 
Autores Ano Componentes do Modelo de Negócio Referenciado por 

Chesbrough et al. 2009 1) Infraestrutura (parceiro-chave, atividades, recursos) 

2) Proposta de valor 

3) Cliente (relacionamento, canais, segmentos) 

4) Financeiro (custo e estrutura de receitas) 

5) Acesso Tecnológico Externo  

 

 

Sabir, Hameed, 

Rehman e Rehman, 

2012 

 

 
Doganova et al. 

 

2009 1) Proposta de valor 

2) Arquitetura de valor 

3) Modelo de receita 

Mason e Spring 2010 1) Tecnologia 



 
 

 

  

 2) Arquitetura de rede 

3) Oferta de Mercado (Portfólio de Ofertas) 

Taran, Boer, e 

Lindgren  

2009 1) Proposição de valor (produtos, serviços e processos)  

2) Cliente-alvo, (segmentos de mercado e geografias) 

3) Configuração de cadeia de valor (interno) 

4) As competências essenciais (ativos, processos e 

atividades) que traduzem inputs da empresa em valor 

para os clientes (saídas) 

5) Rede de parceiros: as duas parcerias estratégicas e 

de gestão da cadeia de suprimentos 

6) Relacionamento (por exemplo, físico, digital, 

virtual, pessoal) 

7) Fórmula de lucro: tanto volume de negócios e 

estrutura de custos quanto fluxo de receitas 

Lindgren e Taran 

(2011) 

Osterwalder e 

Pigneur 

2010 1) A proposta de valor  

2) Segmento de clientes  

3) Canais de comunicação e distribuição  

4) As relações estabelecidas com os clientes 

5) Os fluxos de receita (ou modelo de receita) 

6) Recursos necessários para viabilizar o negócio 

7) Atividades necessárias para executar o negócio 

8) Parceiros do negócio 

9) Estrutura de custos do negócio 

 

Günzel e Holm (2013) 

Casadesus-

Masanell 

e Ricart 

2010 1) Política 

2) Governança 

3) Ativos 

 

 

 

Daft e Albers (2013) Al-Debai e 

Avison 

2010 1) Proposição de valor 

2) Arquitetura de  valor 

3) Valores financeiros 

4) Redes de valor 

Hayes et al. 2011 1) Prudência no programa de custos 

2) Cobrança das receitas perdidas  

3) Incentivo de acionistas 

Satchwell, Cappers e 

Goldman. (2011) 

 

Schön 2012 1) Proposição de Valor (geografia, clientes, oferta de 

produtos e serviços) 

2) Modelo de Receita (interação cliente e insight, 

canais, preços) 

3) Modelo de Custos (ativos e capacidades, atividades 

principais, rede de parceiros) 

Schön (2012) 

Kim et al. 2012 1) Processos 

2) Produtos 

3) Organização 

4) Dados 

5) Recursos 

6) Regras de Negócios 

Kim,  Kim, Lee, Kang e 

Ryu  (2013) 

 

Günzel e Holm, 2013 1) Criação de Valor 

2) Proposição  

3) Entrega e Captura 

Günzel e  Holm (2013) 

Velamuri et al. 2013 1) Consultoria de negócios 

2) Serviços completos 

3) Serviços de educação  

4) Serviços de financiamento 

5) Serviços de gerenciamento de informações 

Velamuri, Bansemir, 

Neyer e Möslein (2013) 

Richter 2013 1) Proposta de valor 

2) Interface de cliente 

3) Infraestrutura  

4) Modelo de receita 

Richter (2013) 



 
 

 

  

Otto, Ebner, 

Baghi e  Bittmann 

2013 1) Clientes (proposta de valor, grupo alvo, função 

cliente) 

2) Receita (fonte de receita, preço) 

3) Objeto de Valor (tipo de demanda, tipo de oferta)  

4) Criação de Valor (criar, dividir, trocar, usar, 

melhorar, administrar) 

Otto, Ebner, Baghi e 

Bittmann (2013) 

Im e Cho 2013 1) Proposição de Valor  

2) Cliente (segmento) 

3) Atributo de valor (ativo tangível/intangível) 

4) Parceiro  

5) Canal distribuição  

6) Modelo de receita (um conjunto de métodos para 

recolher ganhos financeiros para fazer o negócio) 

Im e Cho (2013) 

Boons e Lüdeke-

Freund 

2013 

 

 

1) Produtos e serviços com valor agregado 

2) Relações com os clientes 

3) Rede de Apoio  

4) Estrutura Financeira 

Johannsdottir (2014) 

 

Daft e Albers 2013 1) Núcleo estratégico da empresa 

2) A configuração da cadeia de valor  

3) Os ativos de sustentação  

 

Daft e Albers (2013) 

Lindgren,  2013 1) Proposição de valor 

2) Usuários e clientes 

3) Cadeia de valor 

4) Competência 

5) Rede 

6) Relações 

7) Valor 

Lindgren e Aagaard 

(2014) 

Darchen 2013 1) Local de governança 

2) Revitalização econômica 

3) Posicionamento no mercado 

4) Empoderamento da comunidade 

Darchen (2013) 

Cavalcante 2014 1) Criação de Valor  

2) O modus operandi da empresa  

3) Captura de Valor (Receita financeira e fatia de 

Mercado) 

Cavalcante (2014) 

Dean, Fath, Chen, 2014 1) Ambiente 

2) Instalações e infraestrutura 

3) Sinergias de negócios 

4) Imagem Verde 

 

Dean, Fath, Chen 

(2014) 

Miller 2014 1) Atividades 

2) Objetos de custo 

3) Recursos  

Miller (2014) 

Iacob 2014 1) Visão do cliente 

2) Visão de recursos 

3) Visão de processos 

4) Visão de produto/serviço  

Iacob et al. (2014) 

Quadro 4. Componentes do Modelo de Negócios segundo seus autores 

 

Dos 183 artigos analisados, apenas 23 (12,5%) continham informações específicas sobre 

os componentes de modelo de negócios. Os demais foram excluídos da pesquisa ou por estarem 

em duplicidade ou por não tratarem especificamente sobre os componentes do modelo de 

negócios ou ainda por apresentar referências fora do escopo de tempo desta pesquisa. Percebe-

se que dentre os componentes mais citados pelos autores estão, respectivamente proposta de 

valor (aparece 14 vezes), clientes (13 vezes), infraestrutura ou recursos (11 vezes), modelo de 

receita (10 vezes) e custos (6 vezes). Identifica-se ainda que os autores propõem em média 4 ou 

5 componentes para o modelo de negócio da organização. Isso significa que cerca de 60% dos 



 
 

 

  

autores analisados consideram proposta de valor e clientes como componentes essenciais no 

modelo de negócio.  Na mesma linha, a receita ou fonte de influxo financeiro é, claramente, 

mais importante para a maioria desses autores pesquisados.  

Infere-se que há uma consolidação nos componentes do modelo de negócio das 

organizações na medida em que há uma preocupação generalizada com a proposta de valor 

oferecida as partes relacionadas à empresa (como por exemplo, clientes, fornecedores, 

acionistas e outros), ao mesmo tempo em que a empresa está cada vez mais preocupada com as 

necessidades dos seus clientes. A lógica dessas preferências pode ser mesmo a centralidade do 

cliente como fonte de influxo financeiro, mas tal centralidade pode estar determinando uma 

nova lógica para a combinação da cadeia de valor nas empresas, tanto em prioridades 

estratégicas como em eficácia operacional. Em outras palavras, os autores podem estar de fato 

enviando a mensagem de que um bom modelo de negócio considera a recombinação interna de 

processos, tecnologias, recursos e capacidades com fulcro nas preferências dos clientes. Mas 

também podem estar querendo dizer que um bom modelo de negócio se atrela à maior eficácia 

operacional, isto é, à combinação equilibrada entre qualidade e produtividade.   

Outro ponto que merece destaque é o cuidado que as empresas devem ter, ao 

construírem seu modelo de negócio, com sua infraestrutura, principalmente, no que diz respeito 

aos recursos. Verifica-se também um delineamento no que tange aos aspectos financeiros, por 

isso o planejamento adequado de receitas e estrutura de custos. A empresa que conseguir 

gerenciar esses aspectos em seu negócio poderá criar e manter vantagem competitiva frente aos 

seus concorrentes e consequentemente poderá inovar para melhorar suas rotinas e processos. 

Apresenta-se, na Figura 1, um panorama evolutivo dos principais autores que se 

preocuparam com o estudo de modelo de negócios. Separou-se neste gráfico, os autores com 

obras mais citadas, publicadas anteriormente a 2009. Merecem destaque Amit R. (2001) com 

90 citações, Chesbrough H. (2002) foi citado 82 vezes, Magreta J. (2002), foi referenciado 65 

vezes, dentre outros com menor, mas ainda significativo volume de citações, como Morris M. 

(2005) e Zott C. (2008). 

 
Figura 1 – Quadro de citações até 2008 
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 O quadro das citações, no entanto, modifica-se bastante a partir de 2009.  A maioria dos 

autores citados antes de 2009, com exceção de Chesbrough e Osterwalder, não permanece no 

quadro de citações no período selecionado para esta pesquisa.  Parece que, com a 

instrumentação dos negócios das empresas em torno da Internet, expandida com a maior 

capacidade de processamento e transmissão de dados, e com a entrada da Web2 em 

operacionalização, a horizontalização das estruturas empresariais ganhou espaço.  Isso tem 

alterado as formas de rearranjo interno – processos, tecnologias, recursos – visando à criação e 

captura de valor pela centralidade do cliente, com evidentes reflexos nos processos 

transacionais (agora baseados crescentemente na virtualização dos negócios).  A tônica, a partir 

daí (2009 em diante), deixou de ser as simples combinações estruturais como pensado no 

primeiro período de propostas de modelos de negócios e passou a concentrar-se nas formas de 

adição de valor, especialmente suportadas pela base de domínio tecnológico e capacidade de 

inovação das empresas. Talvez esta seja a principal razão porque apenas Chesbrough, envolvido 

com o modelo de inovação e negócios abertos e Osterwalder, igualmente envolvido com a 

centralidade do cliente e criação de valor, continuaram a ser citados no período pesquisado.  A 

Figura 2 mostra uma relação dos principais autores, estudiosos de modelos de negócios no 

período de 2009 a 2014. 

 

 
Figura 2 – Principais Autores Citados no Período 2009-14. 

 

Assim, pode ser visualizado como se comportaram as citações dentro do próprio período 

analisado, ganhando ênfase Teece D. (2010) (82 citações), Chesbrough H. (2010) que continua 

produzindo artigos sobre modelo de negócios e foi citado em 58 publicações.  

Observa-se, também que nesse período desconcentram-se as citações em torno de alguns 

poucos autores e vários outros autores passaram a ser citados, ainda que em menor número de 

vezes -  entre 2 e 10 vezes. Pode-se notar igualmente que 2010 foi o ano que mais teve 
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publicações sobre o tema.  A partir daí verificou-se uma queda nas produções que abordavam 

elementos constitutivos dos modelos de negócio.  Tal queda na produção pode ser atribuída, 

eventualmente, ao esgotamento nas formas de abordagem por falta de elemento novo, ou por 

real consolidação dos constructos teóricos que embasam o modelo de negócio. Isso poderia 

requer novas análises para verificar a alteração de foco ou ênfase nos componentes do negócio 

e evolução das correntes conceituais.  

 Essa análise possibilitou o direcionamento para o levantamento dos componentes de 

modelos de negócio conceitos atuais de modelo de negócio de acordo com a abordagem de 

autores que continuam pesquisando sobre o tema, conforme exposto anteriormente. 

 Finalmente, na Figura 3 é possível verificar a relação dos principais autores que citaram 

e foram citados sendo selecionados aqueles que receberam no mínimo 21 citações e no máximo 

90. 

 
Figura 3 – Relação dos principais autores de modelo de negócios 

 

 Essa Figura 3 é relevante por mostrar a interligação entre os principais pesquisadores 

do tema, ou seja, seus laços, suas relações, o que pesquisam em comum, pois isso faz com que 

novos constructos podem surgir e se consolidar. 

 

5 Considerações Finais  

 

 As organizações dependem cada vez mais de melhorias na forma de gerenciar suas 

atividades para que possam obter e manter vantagens competitivas. Nesse contexto torna-se 



 
 

 

  

indispensável construir bons e eficientes modelos de negócios. O grande desafio das empresas 

modernas é saber combinar eficientemente seus recursos, tecnologias, processos, capacidades 

e competências com suas estruturas e sistemas organizacionais para que adquiram a necessária 

agilidade e eficiência nos processos transacionais.  

É difícil, nesse ponto, afirmar o que vem antes ou o que é mais prioritário, se o modelo 

de negócio ou se a estratégia competitiva da empresa. Em tese, o modelo de negócio deveria 

ser o piloto dos processos transacionais. Neste sentido, todos os modelos discutidos e propostos 

pelos autores consultados no período estudado parecem concordar.  Todos eles se preocupam 

em apontar componentes e combinações de componentes do modelo de negócio que consideram 

essenciais para o bom desempenho transacional das organizações.  Mas na prática, a estratégia 

determina a dinâmica da empresa tanto em seus processos de combinação e alinhamento 

internos (cadeia de valores) quanto em seus processos transacionais - posicionamento, a 

segmentação e transação direta com o mercado.  Assim, a estratégia parece comandar o perfil 

do modelo de negócio.  De qualquer maneira, o intento estratégico, de responsabilidade do alto 

comando da empresa, será sempre o determinante das prioridades desta última, tornando o 

modelo de negócio uma resultante dos caminhos estabelecidos para chegar a alcançar o intento. 

Desta forma, apesar de necessários, os conjuntos de elementos do modelo de negócio 

aparecem mais fortes ou com mais ênfase, em função do que os autores consideram mais 

essencial para garantir a eficácia operacional e a eficiência estratégica das empresas. Dessa 

forma, não há estranheza na presença de uma grande variedade de conjuntos de elementos a 

compor o modelo de negócio. Dos objetivos deste estudo é possível estabelecer algumas 

considerações pontuais: 

Primeiro, sob o ponto de vista de volume, nas bases de dados pesquisadas, o número de 

artigos abordando componentes do modelo de negócios é ainda baixo.  Apenas 3,7% de todos 

os artigos envolvendo modelos de negócios focaram em componentes.   

Segundo, sob o ponto de vista da natureza dos componentes, pode-se afirmar que valor 

e clientes são os grandes determinantes do desenho dos negócios considerados por quase todos 

os autores.  Esses dois componentes estão acrescidos de outros três principais: recursos, influxo 

financeiro e custos. 

Terceiro, ao longo do período examinado, foi possível identificar que, de fato, não se 

pode observar uma sofisticação evolutiva dos componentes, em termos de suas funções ou de 

seus papeis no modelo de negócio.  Ao contrário, observa-se uma dispersão em torno de 

elementos estruturais ou em torno de elementos de infraestrutura de autor para outro, que no 

fundo, parecem indicar simples tentativas de trazer novidades mais do que reais avanços 

funcionais com influência sobre o desempenho transacional das empresas. 

Adicionalmente, observa-se um declínio na produção científica explorando os 

componentes do modelo de negócios, a partir de 2012.  A primeira inferição acerca desse 

declínio é de que tenha havido de fato um esgotamento das possibilidades de componentes 

significativos nos modelos de negócio, desinteressando a academia neste tipo de abordagem. A 

segunda é de que não tenha havido fato novo na ciência administrativa ou no mundo dos 

negócios que justificasse repensar os conjuntos de componentes até esse momento.  Se 

considerarmos, por exemplo, a influência da Tecnologia de Informação com suas implicações 

sobre a horizontalidade estrutural das organizações (Rodrigues, 2006), ou mesmo sobre a 

possibilidade de dissociação da organização de seu negócio, então poderemos ter fatos novos 

com claras implicações sobre os componentes estruturantes dos modelos de negócio, o que 

poderia originar uma nova onda de publicação nessa área. 

Por fim, é importante notar que o presente artigo focou sobre os componentes do modelo 

de negócio, indicando um declínio nos últimos anos, acima apontado.  Assim, talvez fosse 

recomendável novos estudos em torno deste tema, na tentativa de identificar correntes de 



 
 

 

  

abordagens com contextualização política, econômica, social e tecnológica.  Outro estudo que 

poderia ser realizado, pois pode apresentar grande relevância científica e prática, é o da 

verificação das variações conceptivas nos arranjos ou desenhos dos modelos, devido à 

influência de novas teorias no campo de gestão empreendedora, como a teoria da 

ambidesteridade organizacional, ou no campo de domínio tecnológico, como a teoria da 

resiliência tecnológica. 
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