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RESUMO 

 

 

 

 

A inovação é uma das condições para ampliar ou manter a competitividade das 

organizações. O objetivo deste estudo é levantar as fontes para a inovação em 

uma das empresas líderes no segmento de refeições para trabalhadores no Brasil. 

O procedimento metodológico utilizado foi o estudo de caso. A Dissertação está 

organizada em Introdução, três capítulos e Considerações Finais. O Capítulo 1, de 

Fundamentação Teórica, trata  da inovação, do agente inovador, do 

gerenciamento da inovação e das fontes da inovação. O Capítulo 2 explica os 

procedimentos metodológicos e destaca que o caso apresentado nesta Dissertação 

é revelador, de acordo com os critérios estabelecidos pela literatura. No Capítulo 

3, os resultados apurados mostram que as fontes da inovação, do caso em estudo, 

situam-se nos níveis  estratégico e operacional, como fenômeno complexo, que 

não se deixa analisar por meio de modelos finitos. 

Palavras-Chave: Inovação, Vantagem Competitiva, Estratégias de Inovação 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Innovation is one of the conditions to increase or maintain the competitiveness of 

organizations. The aim of this study is to identify the sources of innovation in one 

of the leading foodservices companies in Brazil. The case study methodology was 

used. This research is organized into Introduction, three chapters and Final 

Considerations. Chapter 1 presents the concepts of innovation, innovation agent, 

innovation management and sources of innovation. Chapter 2 explains the 

methodological procedures and emphasizes that the case presented is revealing, 

according to the literature criteria. In Chapter 3, the results obtained show that the 

sources of innovation in the case study are located in both the strategic and 

operational levels, as a complex phenomenon, which is not possible to analyze by 

finite models. 

Keywords: Innovation, Competitive Advantage, Innovation Strategies 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

As organizações investem e se esforçam para consolidar suas posições 

competitivas selecionando uma estratégia ao propósito organizacional que pode 

ser ou o foco total na atividade principal ou a ampliação do negócio em áreas 

correlatas ou, ainda, o ganho de competitividade por intermédio de inovações. 

Entretanto, as iniciativas inovadoras, após um período, podem ser copiadas pelos 

competidores, o que habitualmente ocorre (FINE, 1999). Por isso, uma empresa 

inovadora precisa reinvestir parte dos seus lucros em inovações adicionais, 

incrementais ou de ruptura (AMORIM; FREDERICO, 2008), para que seja possível 

manter uma vantagem competitiva sustentável. 

Porter (1986) explica que a vantagem competitiva é um determinante clássico da 

concorrência. De acordo com o autor, as vantagens significativas referem-se a 

fatores como custo e qualidade empregados na fabricação de um bem. As fontes 

de vantagem competitiva para Porter (op.cit.) originam-se basicamente de 

algumas causas: vantagem comparativa convencional, economias de escala e 

vantagens decorrentes da diferenciação. Quando explica a economia de escala, 

especifica que ela pode ser obtida na escala de produção, nos aspectos logísticos 

do negócio, nas atividades de marketing e nas negociações de compras de insumos 

junto aos fornecedores. Sobre as vantagens decorrentes da diferenciação, 

menciona a tecnologia patenteada e a mobilidade de produção. Esta última, ele 
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explica que surge quando a fabricação de um bem é móvel, ou seja, a empresa 

transfere seu pessoal e constrói um projeto no local onde há demanda. 

A vantagem competitiva mais assertiva, de acordo com Fine (1999), é que a 

organização incorpore um senso de atenção plena e agilidade permanente para 

desenvolver e implantar vantagens, independentemente das transformações pelas 

quais ela possa passar. Assim, atuar de forma inovadora, consistentemente, em 

um cenário de transformações permanentes e de concorrência seria uma 

habilidade-chave a ser incorporada pelas organizações contemporâneas. Seguindo 

esse raciocínio, o autor recomenda uma forma de atuação que contemple o foco 

não só para o processo da empresa, mas também atenção permanente e 

sistemática ao ganho de vantagem competitiva para o futuro.  

As empresas precisam se concentrar em dois conjuntos 

distintos de prioridades: explorar as atuais capacidades e 

vantagens competitivas e ao mesmo tempo construir, de 

forma consciente e deliberada, novas capacidades para o 

momento inevitável em que as antigas não mais 

constituírem fonte de vantagem competitiva (FINE, 1999, p. 

42). 

A inovação é uma forma de vantagem competitiva que se caracteriza pela 

implementação de melhoria, nova ou significativa, em um produto ou serviço, um 

novo método de marketing, em novas práticas organizacionais ou, ainda, na 

organização do espaço de trabalho e suas relações externas (OECD, 2005).  

O estudo a respeito do processo inovador é adequado para a finalidade-chave de 

qualquer negócio, que é atender a necessidade dos clientes e crescer. Afinal, o 

incentivo à inovação é pauta recorrente de governos e empresas (ONU, 2008). 

Schumpeter (1988) tratou do fenômeno da inovação como estratégia privilegiada 

para conquistar mercado e ampliar a taxa de lucro, apresentando a figura do 
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empresário empreendedor como responsável pelos processos de inovação. 

Drucker (2003), alinhado com a visão de Schumpeter (1988), diz que o 

desequilíbrio dinâmico é uma característica da economia sadia, e explica que o 

empreendedor vê as mudanças no cenário competitivo como habituais e 

oportunas para o crescimento do negócio. Prossegue explicando que a busca 

deliberada e organizada das mudanças configura-se como oportunidade para a 

inovação, e, como consequência, para o crescimento. 

Christensen e Raynor (2003) dizem que promover novas formas de crescimento 

nas empresas é importante, pois as companhias criam valor para os acionistas por 

meio do crescimento lucrativo.  

Pesquisas sobre inovação são relevantes para dar continuidade às reflexões 

realizadas por pesquisadores que já estudam o assunto, permitindo avançar um 

pouco mais no seu entendimento. Além disto, o resumo das melhores práticas em 

diferentes circunstâncias pode ser utilizado por outros estudiosos em análises 

correlatas ou por administradores de organizações interessados no tema, que 

tenham passado, ou estejam passando, por processos inovadores.  

A inovação pode ser estudada partindo-se de diferentes aspectos:  

1. Definição; 

2. Pressupostos macroeconômicos e gerenciamento; 

3. Fontes. 

Os aspectos mencionados anteriormente não esgotam a análise do tema, porém, 

caracterizam-se como necessários ao desenvolvimento do presente trabalho. 
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Nesta pesquisa, entende-se a inovação como fenômeno complexo com diferentes 

dimensões e possibilidades. Morin (2005) explica que o fenômeno complexo é 

resultado de várias causas (perspectivas) simultâneas e relacionadas, ou seja, é 

parcialmente conhecido e fortemente imprevisível. Tomando-se o pressuposto 

como relevante para este estudo, faz-se necessária a retomada de cada um dos 

aspectos selecionados para análise. 

Para ampliar a compreensão sobre o fenômeno da inovação é necessário defini-lo. 

Todas as definições de inovação estão marcadas pelo juízo quanto ao que é 

considerado novo. Schumpeter (1988), economista austríaco, relaciona cinco tipos 

de inovação: a) introdução de um novo bem com o qual os consumidores ainda 

não estejam familiarizados; b) introdução de um novo método de produção; c) 

abertura de um novo mercado em uma área específica ainda não penetrada; d) a 

conquista de uma nova fonte de suprimento de matéria prima ou bens 

parcialmente manufaturados; e) o aparecimento de uma nova estrutura de 

organização em um setor, como por exemplo, a criação de uma posição de 

monopólio ou a quebra de um monopólio existente. Para o autor o processo de 

desenvolvimento está ancorado no desenvolvimento precedente. Ele explica que 

todo processo de desenvolvimento cria pré-requisitos para o seguinte. Schumpeter 

(1988, p. 47) esclarece ainda que nesta concepção do desenvolvimento trata-se de 

um 

fenômeno distinto, inteiramente estranho ao que pode ser 

observado no fluxo circular ou na tendência para o 

equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos 

canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e 

desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente 

existente. (...) Essas mudanças espontâneas e descontínuas 

(...) aparecem na esfera da vida industrial e comercial.  
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O economista diz que produzir é combinar materiais e forças e quando estas 

combinações aparecem de forma descontínua surge o fenômeno que caracteriza o 

desenvolvimento. Dessa forma, a inovação, na concepção de Schumpeter (1988), é 

radical, ou de ruptura, para assegurar desenvolvimento, quer por conquista de 

mercado, quer por ampliação da taxa de lucro. 

Drucker (2003) assinala dois pontos significativos e relacionados: a teoria da 

inovação e a prática da inovação sistemática. Para ele, a invenção da ‘invenção’ e a 

figura romântica do inventor foram sobrepostas pela atividade de pesquisa 

sistematizada com um propósito determinado, planejada, organizada, com alto 

grau de previsibilidade dos resultados almejados. Dessa forma, o reconhecido 

pesquisador da teoria da administração configura seu conceito de inovação, que 

consiste na busca deliberada e organizada de mudanças e na análise sistemática 

das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação econômica 

ou social. Drucker (op.cit.) conceitua, portanto, a inovação como incremental e 

sistemática. 

Christensen e Raynor (2003) fazem distinção entre inovação sustentadora e 

inovação disruptiva. A inovação sustentadora destina-se a clientes exigentes e 

sofisticados, por meio de desempenho superior ao até então disponível. 

Prosseguem dizendo que inovações sustentadoras são melhorias incrementais 

introduzidas nos produtos. Explicam que as inovações disruptivas, em contraste, 

não procuram oferecer melhores produtos aos clientes e mercados existentes. Ao 

contrário, esclarecem que inovações disruptivas rompem e redefinem os modelos 

vigentes, lançando novos produtos e serviços que não são tão bons quanto os até 

então disponíveis. Complementam, que as tecnologias disruptivas geralmente são 

mais simples, convenientes e econômicas, atraindo, especialmente, clientes novos 

ou menos exigentes. 
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Dadas as dificuldades conceituais, a inovação só pode ser suficientemente definida 

quando associada a um contexto determinado. Se o contexto for, por exemplo, o 

segmento de bebidas gaseificadas na década de 80, a introdução do refrigerante 

sem açúcar pode ser considerada como inovação (LIMA; AMORIM, 2009). 

Outro aspecto para que se compreenda a inovação diz respeito aos pressupostos 

macroeconômicos. Existem duas dimensões-chave para tratar da inovação: a 

dimensão financeira relacionada à disponibilidade de crédito do empreendedor 

para subsidiar o processo inovador (SCHUMPETER, 1988) e a dimensão regulatória, 

responsável, entre outras coisas, por providenciar demanda segura para a 

indústria investidora em inovação (FIANI, 2004). 

Schumpeter (1988) diz que a doutrina tradicional da formação do capital está 

implícita na teoria econômica do desenvolvimento. Diz que o lento e contínuo 

acréscimo no tempo da oferta nacional de meios produtivos e de poupança é 

relevante para explicar a história econômica, mas não esclarece o seu 

desenvolvimento. Empregar recursos diferentes de maneira alternativa e fazer 

coisas novas com o capital excedente, mesmo que os recursos, a princípio, não 

cresçam, caracterizam o desenvolvimento, na visão do economista austríaco. 

A conexão estebelecida por Schumpeter (op.cit.) entre crédito e realização de 

inovações é decisiva. O crédito é necessário às novas combinações, e é 

exatamente pelas inovações que o capital força seu caminho dentro do fluxo 

circular da economia, permitindo a fundação e a solidez das empresas 

constituídas, apropriando-se do que foi gerado pelas combinações/inovações 

prévias. 

Na primeira década do século XX, quando Schumpeter (1988) escreveu sua teoria 

sobre a inovação, o capital disponível para combinações inovadoras era 
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proveniente das grandes fortunas que movimentavam o cenário industrial e 

econômico, sendo que o uso do crédito de instituições bancárias era raro. 

Utilizando as premissas propostas pelo autor, mas avançando na linha do tempo, 

as inovações contemporâneas são empreendidas tanto pelo lucro quanto pelo 

crédito concedido. No primeiro caso, o excedente de produção, ou seja, o lucro 

capaz de financiar pesquisa e desenvolvimento de novas iniciativas é oriundo da 

operação de grandes corporações em seus respectivos segmentos de atuação. A 

oferta de crédito, especialmente concedido por bancos governamentais, é 

bastante peculiar às empresas públicas ou àquelas que possam abater de suas 

contribuições de imposto de renda quantias significativas para pesquisa e 

desenvolvimento (CAMPOS; AMORIM; GARCIA, 2007). Dessa forma, inovar 

pressupõe a existência de capital suficiente para experimentações e ‘novas 

combinações’, como chamou Schumpeter (1988). 

A segunda dimensão-chave na esfera macroeconômica para tratar da inovação é 

de ordem regulatória. Fiani (2004) explica que a proposta original da existência da 

regulação econômica era que ela corrigisse falhas do sistema de mercado, 

beneficiando os consumidores. Esclarece ainda que era esperado que a regulação 

econômica eliminasse a competição predatória, garantindo a estabilidade na 

oferta de bens e serviços.  

Entretanto, Fiani (2004) cita Stigler (1971) para afirmar que a regulação 

econômica, na maior parte dos casos, beneficia a indústria regulada e que há 

poucos casos em que isto não ocorre. 

Fiani (2004) assinala que o Estado proporciona benefícios específicos à indústria 

potencialmente inovadora, tais como: a) subsídios monetários; b) controle sobre a 

entrada de novos rivais (demanda segura); c) intervenção nos mercados 
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substitutos ou complementares; d) controle de preços; visando à obtenção de 

taxas de retorno para a empresa acima dos níveis competitivos, permitindo a 

remuneração do capital investido em uma proposta inovadora, por exemplo. O 

benefício mais representativo da intervenção do Estado na regulação econômica é 

provocar demanda segura para a indústria regulada. Assim, a teoria econômica da 

regulação trata da atuação dos grupos de interesse na regulação, destacando 

como a regulação visaria a proteger a indústria, particularmente, a inovadora 

(FIANI, 2004).  

Ambas, regulação econômica e demanda segura, são fatores relevantes para o 

processo da inovação. Em síntese, na medida em que as empresas fazem um 

investimento para obter uma nova possibilidade de comercialização de um bem ou 

serviço, elas precisam conseguir inibir a atuação de seus competidores e garantir 

que o novo mercado que estejam se estruturando para abordar seja integralmente 

atendido por elas. Pode-se afirmar – considerando a disponibilidade de capital e o 

trânsito com as autoridades governamentais – que apenas corporações de grande 

porte teriam perfil econômico e político para atuar neste ambiente, ou seja, 

apenas grandes empresas poderiam pensar em inovações e viabilizá-las. Esse, no 

entanto, é um termo controverso, pois, há extensa literatura sobre a atuação das 

pequenas e médias empresas em processos de inovação. 

Quanto às formas de gerenciamento há na literatura vinculada ao management 

vasta oferta de modelos para promover e incentivar a inovação. Os modelos de 

gestão para a inovação incluem instrumentos de controle do processo e técnicas 

de incentivo à criatividade (AMORIM; FREDERICO, 2009), redes de inovação 

(MELO; AGOSTINHO, 2007), inovações específicas para o segmento de serviços e 

inovações ad hoc (VARGAS; ZAWISLAK, 2006), práticas gerenciais em empresas 

líderes em inovação (CUNHA; SANTOS 2004) ou fatores organizacionais 
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determinantes para a inovação (ZILBER et al., 2005). Todas essas dinâmicas e 

instrumentos são utilizados para incrementar os resultados das organizações por 

meio da inovação. A apresentação e discussão das técnicas de gerenciamento será 

abordada no Capítulo 1, de Fundamentação Teórica. 

Por fim, a inovação pode ser estudada partindo-se das fontes de inovação, que, 

segundo Schumpeter (1988), começam a aparecer pela intenção do empreendedor 

de satisfazer a necessidade do consumidor. O autor admite, contudo, que as 

inovações no sistema econômico não aparecem de tal maneira. Para ele, é o 

produtor que promove a mudança, sendo que os consumidores são “ensinados a 

querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que 

tinham o hábito de usar” (SCHUMPETER, op.cit. p.48). 

Drucker (2003) explica que a inovação sistemática significa o monitoramento de 

sete fontes, dentro e fora da instituição ou setor. As fontes internas são: a) evento 

inesperado; b) incongruência entre a realidade e como ela é de fato e como ela 

deveria ser; c) inovação baseada na necessidade do processo; e d) mudanças na 

estrutura do setor industrial ou na estrutura de mercado que apanham a todos 

desprevenidos. E as três fontes externas de inovação são: a) mudanças 

demográficas ou populacionais; b) mudança na percepção, disposição e 

significado, atribuídos pela sociedade; e c) novos conhecimentos, científicos ou 

não. 

Christensen e Raynor (2003, p. 25) afirmam existir uma “efervescência de ‘insights’ 

que borbulha nas bases da organização”. A partir dessa posição, é possível inferir 

que aqui estão as fontes de inovação na visão dos autores. Para eles, existem 

forças específicas que moldam esses ‘insights’ iniciais provenientes das bases da 

organização: a) gerentes de nível médio que tomam decisões intermediárias de 

idéias que permanecem ou aquelas que serão descartadas; b) a conversão do 
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insight inicial em plano de negócios, apto a receber financiamento pela gerência 

sênior para sua concretização e c) a aprovação do plano de negócio para gerar 

resultados no prazo em que os gerentes de nível médio ainda continuem em seus 

cargos e possam ser promovidos pelo empreendimento de uma proposta 

(inovação) bem sucedida. 

Para Schumpeter (1988), Drucker (2003) e Christensen e Raynor (2003) as fontes 

para a inovação são abordadas de uma maneira finita. Neste ponto cabe 

retomarmos Morin (2005) e suas contribuições aos fenômenos complexos, ou 

abertos, expressões usadas como sinônimos pelo autor. Para ele, existe uma 

relação indissolúvel entre a manutenção da estrutura e a mudança dos seus 

constituintes. O autor destaca que há, portanto, duas consequências-chave que 

decorrem do fenômeno complexo, ou aberto: a) as leis de organização não são de 

equilíbrio, mas de desequilíbrio, recuperado ou compensado, de dinamismo 

estabilizado e b) a inteligibilidade do sistema deve ser encontrada, não apenas no 

próprio sistema, mas também na sua relação com o meio, e essa relação não é 

uma simples dependência, mas sim constitutiva do sistema. 

A inovação, vista como um fenômeno complexo, supõe que suas fontes não são 

finitas, sendo que uma análise sob este enfoque poderia trazer à luz do 

conhecimento novas oportunidades de gerar processos inovadores. Por isso, na 

presente dissertação, seleciona-se o debate das fontes de inovação, excluindo os 

demais, para investigação e análise. A questão de pesquisa deste estudo se refere 

às fontes para a inovação, dada sua relevância para sustentar a estratégia de uma 

empresa que procura ganhar ou manter vantagem competitiva. 

Partindo-se das contribuições de Schumpeter (1988), Drucker (2003) e Christensen 

e Raynor (2003), a referência deste estudo é constituída pela abrangência das 

fontes para inovação, a partir do estudo das peculiaridades de um contexto 
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específico. Recupera-se aqui a idéia de fenômeno complexo (Morin, 2005) que só 

pode ser compreendido se nele for incluído o meio ambiente que lhe é ao mesmo 

tempo íntimo e estranho e o integra sendo ao mesmo tempo exterior a ele.  

O objetivo deste trabalho é levantar as fontes para a inovação em uma das 

empresas líderes no segmento de refeições para trabalhadores no Brasil. O 

procedimento metodológico para alcançar o propósito do projeto é o estudo de 

caso e a questão de pesquisa a ser respondida é: quais são as fontes para 

inovação?  

Gomes, Machado e Giotto (2009) explicam que, nos estudos sobre inovação, 

realizados entre 1997 e 2009 nos Encontros da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), há a ocorrência dos 

seguintes tipos de análise: a) inovação tecnológica; b) inovação no produto; c) 

inovação no processo/produto; d) inovação administrativa/tecnológica; e) 

inovação radical. Os autores mostram que a ocorrência de estudos de inovação 

tecnológica é muito superior às demais inovações e representa 81% dos casos.  

O estudo de caso apresentado nesta dissertação trata das fontes da inovação a 

partir de um caso revelador (YIN, 2010) do mercado de refeições para 

trabalhadores no Brasil, a criação da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 

(CBSS) e do seu cartão Visa Vale. 

Conforme descrição da executiva responsável pela inovação na CBSS, o negócio da 

empresa no mercado de refeições para trabalhadores é resultado de uma inovação 

no modelo de negócio, impulsionada pela legislação brasileira no seu Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei 6.321, de abril de 1976, cujo 

objetivo é motivar as empresas no subsídio às refeições dos trabalhadores, 

garantido qualidade nutricional mínima, por meio de incentivo fiscal. 
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O mercado potencial de meios eletrônicos como um todo, e de vouchers em 

particular, de acordo com as estimativas da ABERC (Associação Brasileira das 

Empresas de Refeições Coletivas), alcançará R$ 30 bilhões/ano em 2010, ambiente 

no qual os bancos não atuavam até 2003, antes do lançamento do cartão Visa 

Vale, quando a liderança do mercado era da empresa Ticket. Trata-se de um 

mercado lucrativo, cujo relacionamento comercial dá-se entre pessoas jurídicas 

com probabilidade de inadimplência remota, remunerado pelas tarifas previstas 

na comercialização de qualquer meio eletrônico de pagamento. 

Este estudo está organizado da seguinte forma: Capítulo 1, Fundamentação 

Teórica, no qual se apresentam e se discutem a literatura sobre Inovação, a origem 

dos estudos sobre o tema, os principais avanços e as metodologias utilizadas para 

promover o gerenciamento do processo inovador nas empresas; Capítulo 2, 

Procedimentos Metodológicos, abordando a metodologia aplicada na pesquisa e a 

explicação sobre a opção por seu uso; Capítulo 3, Apresentação da Pesquisa, em 

que se expõe o estudo de caso, juntamente com uma análise do setor de 

alimentação para trabalhadores no Brasil e uma visão sobre a CBSS (Companhia 

Brasileira de Soluções e Serviços) e o cartão Visa Vale; Considerações Finais, 

constando informações resultantes do estudo, a exposição da resposta para o 

problema de pesquisa levantado na Introdução; e, por fim, as Referências 

Bibliográficas utilizadas para a construção teórica, bem como os Anexos, que 

contêm a íntegra de todas as entrevistas realizadas nesta Dissertação. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 INOVAÇÃO E AGENTE INOVADOR  

 

O objetivo deste capítulo é fundamentar o estudo sobre inovação, seus 

pressupostos e implicações no cenário econômico do século XXI. Quanto à 

magnitude econômica do fenômeno, o Brasil investe 1% do Produto Interno Bruto 

(PIB) em pesquisa e desenvolvimento, acima dos padrões latino-americanos, mas 

abaixo da média de 2,24% registrada nos países da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), como Japão, Estados Unidos, Canadá, 

e vários países europeus entre outros (CORAL; OGLIARI; ABREU, 2009).  

O investimento em inovações pode proporcionar vantagem competitiva, mas 

implica em risco financeiro, maior taxa de insucesso ou não aceitação dos 

produtos ou serviços inovadores por parte dos clientes. Quanto maior o grau de 

inovação de um produto/serviço maior os retornos esperados, entretanto, muitos 

novos produtos fracassam e, por isso mesmo, o empreendimento de inovações 

envolve risco (ZILBER et al., 2005). 

O propósito da inovação no desenvolvimento econômico é um tema em discussão 

desde a publicação da primeira edição de O Capital, de Marx (1983), no século XIX. 

Todas as definições de inovação ao longo da história estão marcadas pelo juízo 

quanto ao que é considerado novo. 

Schumpeter (1988), no início do século XX, contribuiu significativamente para a 

compreensão do fenômeno ao propor a inovação como ruptura, a partir de 

produtos e mercados existentes.  O autor abandonou o primado teórico da 
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racionalidade do agente1 e compreendeu o fenômeno da inovação como 

estratégia privilegiada para conquistar mercado e ampliar a taxa de lucro. A partir 

daí, criou a expressão “destruição criativa” de produtos, de empresas e indústrias 

inteiras, de processo contínuo de formação, de configuração, de estagnação e de 

decadência de estruturas econômicas e organizacionais. E mais, para além do 

agente econômico racional, levantou a essencialidade do empresário 

empreendedor, responsável pela inovação, agente capaz de correr riscos 

extraordinários como consequência de sua personalidade. A tese schumpeteriana 

sobre o empresário empreendedor é pioneira no que se transformaria na teoria da 

liderança baseada em traços de personalidade (LIMA et al., 2010).  

O empresário-empreendedor apresentado por Schumpeter (1988) possui as 

habilidades necessárias para identificar e viabilizar uma inovação, sem que haja 

necessidade de modelos de gestão ou quaisquer outros instrumentos para 

identificar as possibilidades de inovação e para gerir os processos decorrentes. 

Para tanto, o empreendedor deve ter liberdade para atuar, pois sabe exatamente 

como proceder, mesmo nas situações mais indefinidas e desafiantes. Schumpeter 

(op.cit.) enfatiza ainda a contribuição do empresário na incorporação de inovações 

ao negócio, cuja função de empreender consiste em vencer as resistências à 

inovação, sejam elas de ordem objetiva, internalizadas no cotidiano das atividades 

da empresa, ou de ordem subjetiva, respeitando à aceitação da inovação pelo 

mercado. 

Em 1912, quando a Teoria do Desenvolvimento Econômico foi escrita 

(SCHUMPETER, 1988), os empreendedores tratavam dos desafios e das 

                                                 
1
 Racionalidade do agente: de acordo com a Teoria Econômica Neoclássica, a racionalidade do agente 

consiste em maximizar os benefícios tanto na condição de produtor (maximiza lucros), quanto na condição 
de consumidor (maximiza a utilidade do consumo, o melhor,  o máximo, pelo menor preço).  
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oportunidades pertinentes àquele período, em um contexto marcado pela 

hegemonia das atividades industriais, petrolíferas e de transportes ferroviários, 

concentração dos mercados e expansão dos gastos do governo dos EUA (os 

modelos de empreendedores schumpeterianos eram os ‘barões’ norte-americanos 

como Rockfeller, Vanderbilt, Morgan, entre outros) (PERILLO, 2008). 

Já no século XXI, o contexto é radicalmente diferente. As grandes organizações são 

geridas por funcionários e os fundadores do negócio têm funções empalidecidas, 

sendo que parte substancial do capital é controlada por outras formas de 

propriedade da riqueza (fundos de pensão, por exemplo) e as variáveis dos 

processos de negócios se multiplicaram. Nesse novo contexto, a produção e a 

inovação demandam modelos de gerenciamento do negócio e de pessoas, que 

substituem a figura do empresário-empreendedor. 

Constituída a partir de um juízo (o novo), a definição da inovação depende de 

contextos determinados, geralmente, dos segmentos nos quais ocorrem. Se o 

contexto for, por exemplo, o segmento de bebidas gaseificadas na década de 

1980, a introdução do refrigerante sem açúcar pode ser considerada como 

inovação; se tratamos do segmento de refeições dos trabalhadores patrocinadas 

pelo governo, o cartão eletrônico da Visa Vale, lançado em 2003, pode ser 

entendido como inovação de ruptura no produto e no sistema de distribuição 

(LIMA; AMORIM, 2009). 

Alternativamente, Sawhney et al. (2007) não discutem a definição, mas 

contribuem para a identificação de áreas de um negócio nas quais é possível 

inovar. Posto que o empreendedor schumpeteriano não está mais disponível para 

identificar as oportunidades de inovação, os autores procuram orientar o olhar dos 

gestores para o caso, propondo classificar o negócio em 12 dimensões, 

apresentadas na tabela a seguir. 
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TABELA 1 – DIMENSÕES DA INOVAÇÃO 

1. Ofertas Desenvolvimento de produtos e serviços novos e inovadores 

2. Plataforma Uso de componentes comuns para criação de ofertas 

3. Soluções 
Criação de ofertas integradas ou personalizadas capazes de 
solucionar problemas dos clientes  

4. Clientes 
Identificação das necessidades não atendidas ou de segmentos 
ainda não explorados 

5. Experiência do 
cliente 

Recriação das interações dos clientes em todos os pontos de 
contato e em todos os momentos 

6. Agregação de 
valor 

Redefinição da forma de pagamento da criação de novos fluxos 
de receita 

7. Processos 
Recriação dos processos operacionais essenciais a fim de 
melhorar a eficiência e eficácia 

8. Organização Alteração da forma, função ou escopo de atividade da empresa 

9. Cadeia de 
Fornecimento 

Renovação dos conceitos quanto a fornecimento e satisfação 

10. Presença 
Criação de novos canais de distribuição ou de pontos de 
presença inovadores, incluindo locais nos quais os 
consumidores possam comprar ou utilizar as ofertas 

11. Rede Criação de ofertas integradas ou voltadas para a rede 

12. Marca Otimização da marca para novos patamares 

Fonte: Sawhney, Wolcott, Arroniz (2007) 

 

De acordo com Schumpeter (1988), a inovação é a principal força propulsora das 

transformações estruturais do capitalismo, capitaneada pelo empreendedor. A 

cultura organizacional ou as ferramentas apropriadas ao seu empreendimento e 

gestão não são objetos de análise do economista. Outros autores, conforme 

veremos a seguir, discutirão modelos de gerenciamento da inovação. 
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Segundo Schumpeter (1988), há cinco tipos de inovação: a) introdução de um novo 

bem cujos consumidores ainda não estejam familiarizados; b) introdução de um 

novo método de produção; c) abertura de um novo mercado em uma área 

específica ainda não penetrada; d) a conquista de uma nova fonte de suprimento 

de matéria prima ou bens parcialmente manufaturados; e) o aparecimento de uma 

nova estrutura de organização em um setor, como por exemplo, a criação de uma 

posição de monopólio ou a quebra de um monopólio existente. 

Vale mencionar neste momento, ainda segundo o autor, que não haverá 

desenvolvimento econômico sem que haja projetos ou iniciativas inovadoras. 

As mudanças revolucionárias, ou inovações de ruptura, propiciam o verdadeiro 

desenvolvimento econômico, ao promoverem mudanças radicais conduzidas por 

um empresário visionário que dispõe de capital suficiente, proveniente do lucro 

extraordinário gerado pelo negócio. A inovação cria necessidade de consumo e, 

portanto, patrocina não só o desenvolvimento, mas também o lucro, que por sua 

vez é recurso para novas propostas inovadoras: trata-se de um ciclo virtuoso 

(SCHUMPETER, op.cit.). 

A tese proposta por Schumpeter (1988) é que a inovação é condição sine qua non 

do desenvolvimento econômico, exigindo grandes aportes de capital. Na primeira 

década do século XX, o sistema financeiro é incipiente, os investimentos são 

financiados principalmente por meio de capital próprio, logo, inovação era 

prerrogativa de grandes empresas que operavam em setores monopolizados e 

obtinham lucro extraordinário. No século XXI, mesmo as grandes empresas não 

podem prescindir do acesso ao crédito, mas, ainda assim, a inovação continua a 

ser estratégia de grandes empresas que, não só obtêm crédito, mas também 

podem tolerar os riscos típicos da inovação. 



18 

 

 

A atuação das pequenas e médias empresas (PME) em inovação é tema 

controverso, cuja discussão foge aos objetivos do presente trabalho.  

Peter Drucker (2003), autor muito popular no segmento do management, não se 

diferencia significativamente de Schumpeter quanto à relação entre inovação e 

desenvolvimento econômico, e também trata do desequilíbrio dinâmico 

provocado pelo empreendedor inovador – em vez de equilíbrio e otimização – 

como norma de uma economia sadia. O empreendedor não provoca a mudança 

por si mesmo, mas a vê como norma, reage e explora suas possibilidades como 

oportunidade para inovar. 

A inovação é responsável por criar valor, ou uma nova capacidade de criar riqueza, 

e é instrumento específico do espírito empreendedor. O processo de utilizar algo 

da natureza e atribuir-lhe valor econômico é transformar este item em recurso. 

Antes da atribuição de valor econômico, o recurso é desconhecido. Além disto, 

inovações não precisam necessariamente caracterizar-se como “coisas”. Inovações 

sociais, como o seguro, ou o processo de compra à prestação, alteraram o cenário 

econômico completamente (DRUCKER, 2003). 

Enquanto Schumpeter (1988) qualificava a inovação como mudanças significativas 

ou, como destruição criadora, Drucker (2003) amplia o conceito para capturar 

mudanças mais discretas, ou, inovação sistemática, incremental, a busca 

deliberada e organizada de mudanças e a análise sistemática das oportunidades 

que tais mudanças podem oferecer para a inovação econômica ou social. Quanto 

ao agente inovador, o último não enfatiza tanto quanto o primeiro o papel do 

empreendedor brilhante, capaz de correr riscos extraordinários como 

consequência de sua personalidade. Assim, a identificação das fontes de inovação 

e do gerenciamento dos processos demanda modelos e capacitação de pessoas. 
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Christensen e Raynor (2003) dão continuidade ao raciocínio de Drucker (2003) e 

questionam por qual motivo a sustentação do crescimento de uma organização é 

tão difícil. Discutem, ainda, como seria possível crescer de forma sustentada e 

reinventar o sucesso. Para eles, a forma de crescimento sustentado é a inovação, e 

fazem distinção entre inovação sustentadora e inovação disruptiva. As primeiras 

são melhorias incrementais introduzidas nos produtos, por meio de desempenho 

superior ao até então disponível, que se destinam a clientes atuais, exigentes e 

sofisticados. As inovações disruptivas rompem e redefinem os modelos vigentes, 

lançando novos produtos e serviços, que não são tão bons quanto os até então 

disponíveis, para clientes novos ou menos exigentes. As tecnologias disruptivas 

geralmente são mais simples, convenientes e econômicas e não procuram oferecer 

melhores produtos aos clientes e mercados existentes. 

Quando as inovações são incrementais, as empresas tradicionais, que lideram o 

setor, tendem a reforçar o seu domínio. Contudo, em comparação com as novas 

entrantes, serão conservadoras e ineficazes na exploração de inovações 

desbravadoras. Nas circunstâncias sustentadoras, o resultado são produtos 

melhores que serão comercializados a preço premium para clientes mais 

sofisticados. Neste caso, as empresas tradicionais são as mais atuantes 

(CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003). 

Nas circunstâncias disruptivas, quando a intenção é comercializar produtos mais 

simples e convenientes por menores preços para mais clientes menos exigentes, as 

novas entrantes podem apresentar melhores resultados. Nesse caso, a “melhor 

maneira das emergentes atacarem as veteranas é infligir-lhes rupturas” 

(CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003, p. 44). 

Kotler (1998) apud Zilber e Piekny (2003) apresenta uma ilustração na mesma linha 

conceitual proposta por Christensen e Raynor (op.cit.). Zilber e Piekny (2003) 
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dizem que a inovação se refere à forma (processo ou produto) e ao alcance (para o 

mercado ou apenas para a empresa).  

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DO NOVO PRODUTO PELA EMPRESA E PELO MERCADO 
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NOVA LINHA DE PRODUTO 

NOVA LINHA DE PRODUTO 
PRODUTO NOVO PARA O 

MUNDO 

(penetra em um mercado 
existente pela primeira vez) 

(cria um mercado totalmente 
novo) 

MELHORIA/REVISÃO DE 
PRODUTO EXISTENTE 

MELHORIA/REVISÃO DE 
PRODUTO EXISTENTE 

ACRÉSCIMO À LINHA DE 
PRODUTO EXISTENTE (melhora o desempenho ou 

aumenta o valor e substitui 
produto existente) 

REDUÇÃO DE CUSTO                   
(custo menor e desempenho 

semelhante) 

MELHORIA/REVISÃO DE 
PRODUTO EXISTENTE 

REPOSICIONAMENTO 

(colocado em novo mercado 
ou segmento) 

 
baixa % Novo para o mercado alta % 

 

FONTE: Kotler (1998, p.275) apud  Zilber e Piekny (2003) 

 

Christensen e Raynor (2003) explicam que o empreendimento relativo à inovação 

deve considerar as circunstâncias específicas da situação do negócio, como 

concorrência, portifólio, clientes, atividades-chave do processo de negócios, 

vantagens competitivas, estrutura organizacional, estratégia vencedora, 

investimentos e atribuições do CEO. Esclarecem que a declaração sobre as ações 

que conduzem ao sucesso deve indicar também como elas vão variar à medida que 

mudam as circunstâncias da empresa. Os pesquisadores destacam, ainda, que os 

resultados dos esforços de inovação podem parecer aleatórios se as 

caracterizações forem superficiais e redundarem em recomendações de tamanho 
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único, ou universais, que, por sua vez, geram resultados impróprios em 

circunstâncias discrepantes. 

Drucker (2003) e Christensen e Raynor (2003) mantiveram a visão de Schumpeter 

(1988) e não propuseram uma ‘receita’ revolucionária para inovação. Ao contrário, 

a contribuição de Drucker (2003) e Christensen e Raynor (2003) no século XXI foi 

disponibilizar um roteiro de atuação para líderes contemporâneos, considerando o 

cenário de múltiplas alternativas e a ausência do empresário-empreendedor 

proposto por Schumpeter (1988).  
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1.2 GERENCIAMENTO DA INOVAÇÃO 

 

1.2.1 Práticas Gerenciais e Fatores Organizacionais Determinantes  

 

Existe na literatura vinculada ao management a oferta de inúmeros modelos para 

promover e incentivar a inovação. Cunha e Santos (2004) afirmam que a adoção de 

práticas gerenciais nas categorias apresentadas na tabela abaixo pode contribuir, 

promover ou influenciar as empresas reconhecidamente inovadoras.  

TABELA 3 – CATEGORIAS DAS PRÁTICAS GERENCIAIS EM EMPRESAS LÍDERES EM INOVAÇÃO 

 

Fonte: Cunha e Santos, 2004 

 

O “conceito de estratégia pode ser empregado como guia do comportamento 

global da empresa”, afirma Porter (1986, p.17). As estratégias configuram a 

primeira categoria das práticas de uma empresa inovadora. Elas são 

complementadas pela administração estratégica, que é um processo contínuo de 

determinação da missão e objetivos da empresa no contexto de seu ambiente 

externo e de seus pontos fortes e fracos internos. A formulação das estratégias 
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apropriadas, a implementação dessas estratégias e a execução do controle visam 

assegurar que as estratégias organizacionais sejam bem sucedidas quanto ao 

alcance dos objetivos estabelecidos. (CUNHA; SANTOS, 2004).  

A segunda categoria das práticas de uma empresa inovadora é a sua estrutura. 

Vasconcellos (1989) explica que as estruturas podem ser tradicionais, “inovativas” 

ou matriciais. Para o autor, os aspectos de formalização, departamentalização, 

comando, especialização e comunicação definem os diferentes modelos de 

estrutura. Nas estruturas tradicionais, explica o autor, há alto nível de 

formalização, unidade de comando, especialização elevada, comunicação vertical e 

departamentalização hierárquica. O pesquisador esclarece que as estruturas 

inovativas têm, ao contrário, baixo nível de formalização, multiplicidade de 

comando, comunicação horizontal e diagonal e departamentalização por projetos 

(temporária), por centros de lucro ou matricial. A combinação entre estruturas 

tradicionais e estruturas inovativas, segundo Vasconcellos (op.cit.), cria as 

estruturas matriciais, em que se estabelecem inter-relações entre unidades 

funcionais, com a presença de objetivo comum a ser alcançado de forma 

acelerada. 

A estrutura da empresa, combinada com a forma como os processos são 

conduzidos, definem a dinâmica organizacional. Harrington (1993, p. 10) diz que 

“processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e 

gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo. Os processos fazem 

uso de recursos da organização para gerar resultados concretos”.  

A terceira categoria organizacional que caracteriza uma organização inovadora é o 

time que atua na empresa. Numa economia baseada na informação e no 

conhecimento, as pessoas tornam-se cada vez mais elemento essencial dentro da 

organização (CUNHA; SANTOS, 2004). Por isso, 
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as organizações deverão premiar as idéias bem sucedidas e 

criar um clima em que não exista medo de inovar. As 

organizações que derem prioridade às punições pelos erros 

resultantes de inovações, que não corresponderam ao 

esperado, terão dificuldade em inovar e vencer os 

competidores. É preciso aprender a aceitar o risco. As 

pessoas que, no longo prazo, tenderão a ser mais 

valorizadas são as que tiverem aptidões para empreender. 

Uma sociedade em mudanças precisa de empreendedores 

(LACOMBE; HEILBORN, 2003, p. 522).  

 

Cunha e Santos (2004) afirmam que a organização que estimula a criatividade de 

seus trabalhadores tem mais oportunidade de desenvolver novos produtos, 

serviços ou processos. O estímulo à criatividade, na visão dos autores é uma das 

práticas mais importantes dentro de empresas reconhecidamente inovadoras. 

A quarta categoria que define uma empresa líder em inovação é o 

empreendimento de práticas relacionadas à pesquisa e ao desenvolvimento, bem 

como a aquisição de novas tecnologias, produtos ou serviços que possam viabilizar 

os processos inovadores. (CUNHA; SANTOS, op.cit.). 

Conforme defendem os autores, as alianças estratégicas, quinta categoria que 

define uma empresa líder em inovação, são chave para empresas inovadoras e 

proporcionam mais recursos que uma iniciativa isolada das instituições poderia 

proporcionar. Assim, as alianças entre empresas, ou empresa e universidade, ou 

empresa e governo, permitem que se estabeleça uma cooperação em nome do 

atendimento de necessidades mútuas, onde os riscos são compartilhados para que 

os objetivos comuns sejam atingidos. Se não houver uma necessidade mútua, 

mesmo que as instituições tenham objetivos comuns, cada uma poderia atingi-los 

sozinha.  
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Além de adotar as práticas gerenciais, nas categorias descritas anteriormente, uma 

empresa inovadora apresenta fatores organizacionais determinantes, como 

interação, descentralização, controle, flexibilidade, liderança e reconhecimento. 

Na tabela a seguir, Zilber et al. (2005) explicam cada um destes fatores, indicando 

os autores que propuseram o debate sobre eles. 

Sbragia et al. (2006) afirmam ser importante que a empresa desenvolva e 

acompanhe seus próprios indicadores de inovação, com o propósito de conseguir 

patamares competitivos cada vez mais elevados.  

 

TABELA 4 – A INOVAÇÃO E SEUS FATORES ORGANIZACIONAIS DETERMINANTES 

  Fatores Organizacionais Autor Ano 

1. Interação 

A inovação é uma atividade de cooperação que emerge da 
integração de múltiplas perspectivas, requerendo interação e 
colaboração entre especialistas de vários departamentos da 
organização. 

Grant 1998 

Galbraith e 
Lawler 

1995 

Van der Ven 2000 

Tushman e 
Nadler 

1997 

2. Descentralização 

A descentralização e a manutenção das unidades de negócios 
pequenas estimula o desenvolvimento de inovações porque 
os funcionários se sentem desincumbidos das exigências da 
burocracia central, por estarem mais próximos dos clientes e 
sentirem-se responsáveis pelas operações. 

Morgan 1996 

Aaker 1998 

3. Controle 
A inovação é fundamentalmente um produto do 
conhecimento e da criatividade e a empresa orientada com 
forte controle organizacional tende a inibir a criatividade. 

Grant 1998 

Aaker 1998 

West 1991 

4. Flexibilidade 
Para estimular a proliferação de inovações a organização deve 
traçar planos estratégicos flexíveis e possuir controles 
financeiros e operacionais não restritivos. 

Galbraith e 
Kazanjian 

1986 

West 1991 

5. Liderança 

O campeão de produtos, líder do processo, exerce papel 
fundamental como promotor e maestro do processo de 
desenvolvimento de novos produtos, tendo em vista o seu 
comprometimento voluntário com o projeto. 

Galbraith e 
Kazanjian 

1986 

Galbraith 1997 

6. Reconhecimento 

Para os inovadores, a demonstração de aprovação, o 
reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento 
educacional e profissional são ainda mais importantes do que 
assumir responsabilidades gerenciais. 

Lester 1998 

Fry e Saxberg 1987 

 Fonte: Zilber et al., 2005 
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1.2.2 Redes de Inovação 

 

As redes inter-organizacionais, que compartilham significados e interesses 

comuns, têm sido discutidas como fator de sucesso para o gerenciamento da 

inovação. Para Melo e Agostinho (2007), autoras desta proposta, as redes de 

inovação surgem como resposta à demanda por inovação em ambientes em que a 

velocidade de geração do conhecimento e a necessidade de absorção desse 

conhecimento são muito altas. Elas explicam que as redes de inovação permitem o 

compartilhamento do conhecimento e dos recursos, ampliando as capacidades 

isoladas de cada integrante do grupo. Isso requer que essas redes aumentem a 

velocidade de aprendizado, o que dificilmente é possível por meio de estruturas de 

controle centralizado, convencional e simples divisão de tarefas. Para Melo e 

Agostinho (2007), os quatro pontos apresentados a seguir devem ser observados 

nas redes de inovação. 

1. Seleção baseada em competências: é relevante a identificação de uma tarefa 

articuladora definida para viabilizar que os esforços de cada integrante da rede 

sejam direcionados para um objetivo concreto comum. Em seguida, inicia-se 

um processo contínuo de atração de integrantes, com base em suas 

competências e em seu potencial de contribuição para a realização da tarefa 

articuladora. 

2. Riscos compartilhados: é preciso o estabelecimento de um contrato (mesmo 

tácito) que garanta a co-responsabilidade pelos resultados positivos ou 

negativos da rede, especificando os riscos compartilhados associados 

especialmente referentes às decisões críticas, tais como gastos e escolhas 

tecnológicas. Finalmente, as avaliações individuais e das equipes devem estar 
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vinculadas ao desempenho global, permitindo a reflexão sobre os efeitos das 

ações realizadas. 

3. Dispersão geográfica: é recomendável um período de trabalho conjunto na 

sede da unidade ou na empresa patrocinadora da rede, embora os vários 

parceiros possam realizar suas atividades nos locais de origem. É importante 

criar espaços de convívio e o favorecimento do encontro face-a-face para que a 

reflexão sobre as ações e seus resultados possa ser feita em conjunto, 

possibilitando o aprendizado coletivo. Dessa forma, há uma visão do outro 

como aliado, estabelecendo um padrão de relacionamento alicerçado no 

compartilhamento, e não na troca, o que é fundamental para o fortalecimento 

de laços comunitários. Tais contatos entre diferentes aumentam as chances de 

surgimento de inovações acidentais, com a propagação de idéias diversas. 

4. Assimetria entre parceiros: ainda que todas as especificações não sejam 

definidas e repassadas pela unidade ou empresa patrocinadora da rede, ela 

mantém uma posição dominante sobre as demais. Entretanto, é preciso 

legitimar a autonomia de cada componente da rede, garantir que os mesmos 

indivíduos que representam as organizações parceiras participem tanto do 

planejamento quanto da execução das atividades, criando modelos coletivos 

compartilhados. Assim, todos os indivíduos têm acesso à realidade presente e 

podem perceber sua dinâmica, seus desafios e suas restrições. A criação de 

soluções inovadoras ocorre a partir da problematização da situação concreta.  
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1.2.3 Inovações em Serviços 

 

O objetivo deste item é destacar a capacidade do setor de serviços em gerar 

inovações, mostrando que as transformações nesse cenário não são subprodutos 

de processos de inovação originários da indústria. O propósito de trazer este tema 

para discussão relaciona-se ao segmento de negócio em que atua a empresa CBSS, 

objeto de estudo desta Dissertação. 

Vargas e Zawislak (2006) explicam que a inovação em serviços é diferente da 

inovação tecnológica. Na inovação em serviços, há uma inversão nos ciclos 

percorridos para alcançar a fase mais avançada, onde a tecnologia levaria à 

constituição de novos serviços (inovações radicais) ou recombinações de serviços já 

existentes. 

No primeiro momento, os autores esclarecem que a introdução de nova tecnologia 

em serviços, ao invés de causar impacto radical e lucros extraordinários, no 

sentido schumpeteriano, levaria apenas ao aumento da eficiência na prestação de 

serviços existentes. Eles afirmam que esta fase inicial de inovações incrementais é 

destinada à melhoria da eficiência. 

No segundo estágio do ciclo, Vargas e Zawislak (2006) explicam que as inovações 

ainda são incrementais, mas já voltadas para a melhoria na qualidade do serviço. 

No estágio final, segundo eles, o processo de difusão tecnológica estaria em sua 

fase mais avançada. Assim, a tecnologia levaria à constituição de novos serviços 

(inovações radicais) ou recombinações de serviços já existentes.  
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Sundbo e Gallouj (1998b) apresentam os tipos de inovação em serviços:  

1. Inovações de produto: relacionados ao fornecimento de novo serviço, como, 

por exemplo, novo seguro, nova linha de financiamento, oferta por um hospital 

do atendimento de nova especialidade médica. 

2. Inovações de processo: relacionados à modificação de procedimentos 

prescritos para a elaboração/produção de um serviço (back office) ou nos 

procedimentos de atendimento do usuário/cliente e de entrega do serviço 

(front office). 

3. Inovações organizacionais ou gerenciais: relacionadas à introdução de novas 

ferramentas gerenciais ou novos modelos de gestão. 

4. Inovações de mercado: relacionadas à descoberta de novos mercados, com a 

identificação de nichos em um mesmo mercado ou, ainda, com a mudança de 

comportamento da organização no mercado em que ela se insere. 

Hauknes (1998, p. 30) diz que a inovação em serviços pode ser considerada “um 

processo de generalização de capacidades obtidas nas relações específicas com o 

cliente”. Sundbo e Gallouj (1998a) afirmam, na mesma linha de raciocínio de 

Hauknes (op.cit.), que o processo de inovação em serviços é essencialmente um 

processo interativo, em que o fornecedor dos serviços mantém ligações internas e 

externas que conduzem à inovação. 

Vargas e Zawislak (2006) explicam que, nas circunstâncias configuradas por 

Hauknes (1998) e por Sundbo e Gallouj (1998a), surge um novo tipo de inovação, 

denominada inovação ad hoc (ou adocrática ou, ainda, contingencial), resultado de 

um processo de resolução de problemas do usuário, por meio da co-produção do 
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serviço. Dessa forma, a inovação ad hoc configura-se como mais um tipo de 

inovação no segmento de serviços. 

Vargas e Zawislak (2006) dizem que as abordagens teóricas sobre inovações em 

serviços sinalizam para a capacidade inovadora das instituições neste mercado. 

Esta evidência é relevante para o presente estudo e pontua que conceitos ou 

modelos gerais para tratar da inovação podem ser inadequados. É preciso levar em 

conta as particularidades do mercado em análise. 

 

1.2.3.1 Inovação Ad Hoc  

 

Sundbo e Gallouj (1998b) definem a inovação ad hoc como uma construção 

interativa de uma solução para um problema particular posto pelo cliente. A 

interatividade é social e a solução pode ser de nível estratégico, organizacional, 

social ou legal. Sundbo e Gallouj (1998b) esclarecem que este tipo de inovação é 

co-produzido pelo cliente e pelo provedor do serviço. Para Sundbo e Gallouj 

(1998b) a inovação ad hoc não é reproduzível, a não ser indiretamente, por meio 

da codificação e da formalização de parte da experiência e da competência. 

Vargas e Zawislak (2006) explicam que a inovação ad hoc pressupõe a criação de 

um processo adequado de monitoramento e observação dos momentos de 

interação, não só com clientes, mas também com todos os integrantes do processo 

de negócio. Quando a empresa cria uma estrutura de inovação, mas tem muitos 

direcionadores possíveis de trabalho e desenvolvimento, ela pode optar por 

restringir seu escopo de ação pelas soluções mais representativas ao ajuste ou à 

melhoria do sistema. Uma das restrições possíveis diz respeito às contingências, 

destacam os autores. 
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Vargas e Zawislak (2006) dizem que as empresas, por meio de suas relações inter-

firmas, especialmente do tipo produtor-usuário, produzem conhecimento 

necessário, majoritariamente tácito, para o processo de inovação, através de 

relações rotineiras, que proporcionam aprendizado pela atividade realizada, pelo 

uso do produto/serviço ou pela interação. 

Finalmente, Vargas e Zawislak (op.cit.) destacam que as instituições de um 

determinado sistema, ao definirem os canais e códigos de comunicação entre seus 

agentes, vão condicionar a complexidade e a velocidade do processo de 

aprendizagem e, com isso, o ritmo e a direção das inovações. Assim, conclui-se 

que, em cada uma das interfaces entre os atores do processo, há possibilidade de 

inovação e que apenas uma observação contínua e criteriosa pode permitir uma 

inovação ad hoc. 

 

1.3  FONTES DA INOVAÇÃO 

 

Schumpeter (1988) explica que a fonte da inovação deve começar pela intenção do 

empreendedor de satisfazer a necessidade do consumidor. Admite, contudo, que 

as inovações no sistema econômico não aparecem de tal maneira. Para ele, é o 

produtor que promove a mudança e os consumidores são ensinados a “querer 

coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham 

o hábito de usar” (SCHUMPETER, op.cit., p. 48). 

Drucker (2003) mostra uma proposta sobre processos existentes em diferentes 

instituições que, por intermédio da experiência e observação de casos reais, 

podem ser desenvolvidos e melhorados para se obter o máximo do que denomina 

“fontes de oportunidades inovadoras”. Para ele, 
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a inovação sistemática (...) consiste na busca deliberada e 

organizada de mudanças, e na análise sistemática das 

oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a 

inovação econômica e social (DRUCKER, op.cit., p. 45). 

 

O autor assegura que a inovação sistemática significa o monitoramento de sete 

fontes para uma oportunidade inovadora, apresentadas na tabela seguinte. 

TABELA 5 – FONTES PARA UMA OPORTUNIDADE INOVADORA 

          

  

DENTRO  
(instituição ou setor) 

1 
Inesperado – evento externo, sucesso ou fracasso 
inesperados 

  

  2 
Incongruência – entre a realidade como ela é de fato e 
a realidade como se presume ser ou como deveria ser 

  

  3 Inovação baseada na necessidade do processo   

  4 
Mudanças na estrutura do setor industrial ou na 
estrutura de mercado que apanham a todos 
desprevenidos 

  

         

  
FORA 

(instituição ou setor) 

5 Mudanças demográficas ou populacionais   

  6 Mudanças em percepção, disposição e significado   

  7 Conhecimento novo (científico ou não)   

          

 Fonte: Peter Drucker, 2003  

 

Christensen e Raynor (2003, p. 25) dizem que há uma “efervescência de ‘insights’ 

que borbulha nas bases da organização”. Há, contudo, na visão dos autores, forças 

específicas que moldam estes insights iniciais provenientes das bases da 

organização: a) gerentes de nível médio que tomam decisões intermediárias de 

idéias que permanecem ou aquelas que serão descartadas; b) a conversão do 

insight inicial em plano de negócios e c) a aprovação do plano de negócio para 
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gerar resultados no curto prazo, permitindo uma promoção funcional. A tabela 

abaixo sintetiza estes pontos: 

TABELA 6 – FORÇAS QUE MOLDAM AS INOVAÇÕES (FILTROS) 

          

  
Força 

Humana 
Gerentes de 
Nível Médio 

1. Tomam decisões intermediárias de idéias que 
permanecem ou aquelas que serão descartadas 

  

  2. Foco nos resultados de curto prazo    

  3. Resultados associados à promoção funcional   

        

  
Força 

Institucional 
Plano de 
Negócios 

4. Conversão do insight inicial em plano de negócios 

5. Modelagem do insight para receber 
financiamento 

  

    

          

  Fonte: Adaptado a partir da visão de Christensen e Raynor, 2003   

 

Quando Christensen e Raynor (2003) discutem as forças que moldam a inovação, 

estas forças podem ser entendidas como filtros. Observa-se que as forças 

configuram-se como filtros que permitem, ou não, a transformação de um 

“insight” inicial proveniente das bases da organização em fonte para inovação. 

Eles dizem que o conceito ou “insight” da proposta inovadora será modelado e 

modificado à medida que se converte em plano de negócios, capaz e apto a 

receber financiamento para sua concretização. 

Gerentes de nível médio desempenham papel crucial nos processos de inovação 

de todas as empresas, destacam Christensen e Raynor (op.cit.). Eles explicam que 

na medida em que os gerentes participam da transformação de idéias 

parcialmente formadas em planos de negócios completos para convencimento e 

financiamento da gerência sênior, tomam decisões intermediárias de idéias que 

permanecem ou aquelas que serão descartadas. 
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Os mesmos gerentes de nível médio que promovem as inovações pretendem se 

destacar pela apresentação de propostas de crescimento acelerado que gerem 

retorno no prazo em que eles ainda estiverem no mesmo cargo. Entende-se, 

portanto, que há um comprometimento, não só na visão de longo prazo, mas 

também no encaminhamento de inovações que demandem mais tempo e esforço 

de adequação para produção de resultados, ou seja, propostas mais 

transformadoras, que caracterizariam as verdadeiras inovações de ruptura. 

O processo de selecionar e de embalar idéias no formato de planos de negócios 

capazes de obter financiamento, também as modela de modo que se assemelhem 

às que foram aprovadas e alcançaram sucesso no passado. O problema é que os 

expressivos mercados dinâmicos de amanhã ainda são pequenos hoje. 

Christensen e Raynor (2003, p. 25) esclarecem que o conjunto de idéias que são 

processadas e embaladas para a aprovação da alta gerência é muito diferente da 

efervescência de “’insights’ que borbulha nas bases da organização”. Para eles, 

escassez de boas idéias raramente é o principal problema das empresas que se 

empenham para lançar novos negócios de crescimento acelerado. O entrave 

encontra-se no processo de sua modelagem. 

Zawislak (1996, p. 329-330) diz que  

o processo de resolução de problemas e, por consequência, 

o processo de inovação são uma característica que irá 

mostrar-se diferente de uma firma para outra (...) que gera 

comportamentos diferentes e histórias individuais 

diferentes.  

As forças que dirigem o processo, segundo Sundbo e Gallouj (1998b), podem ser 

externas ou internas. As forças externas estão relacionadas com as trajetórias 

institucionais, tecnológicas, gerenciais, sociais e profissionais que influenciam 
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determinados serviços, além das relações específicas estabelecidas com os 

competidores, fornecedores, com o setor público e, especialmente, com os 

clientes. As forças internas são estabelecidas pela existência, ou não, de estruturas 

formais dedicadas à inovação, pelo envolvimento dos trabalhadores no processo 

de mudança e pela integração do processo de inovação ao planejamento 

estratégico da organização. A tabela abaixo mostra as forças externas e internas da 

inovação em serviços na visão de Sundbo e Gallouj (1998b). 

 

TABELA 7 – FORÇAS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO EM SERVIÇOS 

  

Forças Externas 

1. Relacionadas com as trajetórias institucionais, 
tecnológicas, gerenciais, sociais e profissionais 
2. Relações específicas estabelecidas com os competidores, 
fornecedores, governo e clientes 

  

       

  

Forças Internas 

3. Existência, ou não, de estruturas formais dedicadas à 
inovação 
4. Envolvimento dos trabalhadores no processo de 
mudança 
5. Integração do processo de inovação ao planejamento 
estratégico da organização 

  

    Fonte: Sundbo e Gallou, 1998b 

 

Sundbo e Gallouj (op.cit.) mostram, como se observa na ilustração a seguir, que as 

diferentes formas como estas forças se combinam em cada situação específica 

determinará o padrão de inovação.  
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FIGURA 1 – FORÇAS DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS 

 

    Fonte: Sundbo e Gallouj, 1998b 

 

Vargas e Zawislak (2006) dizem que a inovação em serviços pode, portanto, ser 

tomada como um processo de decisão endógena das organizações que compõem 

o setor, e que reflete os matizes e componentes específicos que decorrem da 

própria natureza dos serviços. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

Neste capítulo, os procedimentos, a estratégia metodológica bem como sua 

relação com o alcance das respostas esperadas são apresentados. O estudo tem 

uma abordagem predominantemente exploratória, com tratamento qualitativo 

dos dados de estudo de caso único.  

Na abordagem de pesquisa qualitativa há relação dinâmica entre o ambiente real e 

os envolvidos na pesquisa, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade dos envolvidos na identificação das fontes para a inovação que 

não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

Portanto, não são utilizados métodos e técnicas estatísticas, mas descritivas. 

Os procedimentos metodológicos estão organizados em seções. Em uma primeira 

seção do capítulo explica-se e justifica-se a escolha da natureza da pesquisa e do 

método escolhido, para se cumprir os objetivos estabelecidos inicialmente, além 

de descrevê-los. Nas seções seguintes, descrevem-se o universo da pesquisa e o 

critério para a seleção do caso respectivamente. Nas seções finais, descrevem-se 

os procedimentos para a coleta, o tratamento e a análise dos dados e, finalmente, 

apresentam-se algumas considerações sobre a confiabilidade do método 

escolhido. 
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2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Várias denominações e formatos são apresentados (SEVERINO, 2009; YIN, 2010) 

para se definir os tipos com os quais se pode configurar uma pesquisa científica. 

No campo das humanidades, do ponto de vista de suas modalidades e 

metodologias, a pesquisa pode ser classificada em categorias: quantitativa e 

qualitativa; etnográfica; participante; pesquisa-ação; estudo de caso; análise de 

conteúdo; bibliográfica, documental, experimental e de campo; exploratória e 

explicativa (SEVERINO, 2009). Ainda segundo Severino, quanto a seus objetivos, 

uma pesquisa pode ser classificada em três categorias: exploratória, descritiva e 

explicativa. 

Na pesquisa exploratória, busca-se apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando um campo de trabalho, mapeando as condições 

de manifestação desse objeto. A pesquisa exploratória é uma preparação para a 

pesquisa explicativa, que além de registrar e analisar os fenômenos estudados, 

busca identificar suas causas, seja por meio da aplicação do método 

experimental/matemático, seja pela interpretação possibilitada pelos métodos 

qualitativos (SEVERINO, op.cit.). 

A abordagem escolhida para um estudo dependerá sempre da definição do 

problema de pesquisa e do tipo de informação necessária à sua resolução. 

A presente pesquisa classifica-se como um estudo exploratório. Sua inserção nesta 

classificação justifica-se pelas características inerentes ao tema escolhido. 

Conforme discutido no Capítulo 1, a definição de inovação adquire maior poder 

explicativo quando o segmento de estudo de sua ocorrência é delimitado. 

Compreensivelmente, há diferentes práticas de inovação nas organizações, 
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variando de acordo com o entendimento da definição e das necessidades. As 

classificações que buscam os traços comuns entre as práticas são importantes na 

medida em que oferecem pistas para as escolhas dos gestores, porém, devem ser 

utilizadas com cuidado. Daí a importância do estudo de caso. Essa pesquisa pauta-

se pelo diálogo entre, por um lado, teoria e modelos de gerenciamento da 

inovação, e por outro, a experiência das organizações, na expectativa de contribuir 

para o melhor entendimento do fenômeno. 

Outra forma utilizada para classificar os métodos de investigação dá-se quanto à 

abordagem para o tratamento dos dados, que pode ser quantitativa e qualitativa. 

Severino (2009) destaca que não se trata de uma modalidade de metodologia em 

particular, até porque há várias metodologias de pesquisa que podem adotar uma 

abordagem qualitativa, ou seja, um modo de dizer que faz referência mais a seus 

fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades 

metodológicas. 

No estudo quantitativo, o pesquisador trabalha com base num plano de pesquisa 

preestabelecido, com hipóteses especificadas procurando enumerar e medir os 

eventos estudados por meio das mais variadas técnicas estatísticas. 

No estudo qualitativo, o pesquisador parte de questões e interesses mais amplos 

que vão se configurando na medida em que o estudo se desenvolve; o objeto de 

estudo passa a ser a descrição do contexto do problema em questão, analisado na 

perspectiva dos participantes envolvidos na questão em estudo. 

A pesquisa qualitativa é adequada quando se pretende investigar eventos em 

profundidade, uma vez que busca entender os significados e as características das 

situações apresentadas pelos entrevistados. Neste estudo de caso especificamente 

verificou-se a existência e a natureza das fontes para a inovação. 
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Com base nas considerações apresentadas, foi escolhida para este estudo a 

abordagem de pesquisa qualitativa, visto que o objetivo deste trabalho é investigar 

as fontes para a inovação em uma das empresas líderes no mercado de refeições 

para trabalhadores no Brasil. 

Em resumo, este estudo pode ser classificado como exploratório, que se utiliza de 

uma abordagem qualitativa tanto para a elaboração do protocolo de pesquisa 

quanto para a análise dos resultados. 

Quanto a sua estrutura, o estudo está dividido em duas partes:  

1. pesquisa de dados secundários, realizada por revisão da bibliografia pertinente 

ao tema; 

2. pesquisa de dados primários, realizada por pesquisa de campo.  

Quanto à função da revisão bibliográfica, tem-se a apresentação e a análise do 

conhecimento fundamental sobre inovação, base para a organização da pesquisa 

de campo. Pretende-se que a revisão seja adequada à compreensão do caso 

escolhido, reunindo contribuições relevantes sobre o tema.  

A consideração final que se deve fazer sobre as escolhas metodológicas se refere 

ao método de pesquisa. Para empreender uma pesquisa exploratória, o 

pesquisador deve optar por um método de pesquisa entre vários disponíveis. 

Severino (2009) afirma que o estudo de caso se trata de uma pesquisa que se 

concentra no estudo de um caso em particular, considerado representativo de um 

conjunto de casos análogos. 

Após as consultas realizadas na literatura específica sobre o tema, o método de 

estudo de caso foi escolhido para a realização desta Dissertação, porque, entre 

outros argumentos, é um dos métodos mais indicados para pesquisas em fase 
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exploratória, e oferece a possibilidade de se obter uma compreensão mais 

profunda sobre o fenômeno observado. 

O estudo de caso tem sido utilizado com frequência para estudos sobre inovação 

na área da administração, como se pode observar na tabela abaixo, que apresenta 

os artigos do mais representativo e conceituado congresso da área, o Encontro da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD). 

 

 

TABELA 8 – ANÁLISE DA METODOLOGIA ESTUDO DE CASO NO ENANPAD 

Divisão Acadêmica Total de artigos 

publicados

Total de artigos publicados 

utilizando a metodologia 

Estudo de Caso

% de Estudo de Caso 

sobre Total

Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação 49 17 35%

Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade 72 22 31%

Administração da Informação 51 14 27%

Gestão de Operações e Logística 39 10 26%

Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 88 21 24%

Estratégia em Organizações 133 30 23%

Administração Pública e Gestão Social 113 21 19%

Estudos Organizacionais 136 22 16%

Marketing 88 11 13%

Contabilidade 66 7 11%

Finanças 57 3 5%

Fonte: Preparado pela autora com informações do EnANPAD (2009) 

 

 

Na seção seguinte, serão descritas as definições e as justificativas para o uso do 

método de estudo de caso. 
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2.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga fenômenos 

contemporâneos em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes 

(YIN, 2010)  

Yin (op.cit.) prossegue sua definição sobre o estudo de caso dizendo que além de 

ser o preferido para examinar os eventos contemporâneos, ele também é 

adequado quando os comportamentos não podem ser manipulados. Os estudos 

de casos contam ainda com muitas das mesmas técnicas das pesquisas históricas, 

mas adicionam duas fontes distintas do repertório do historiador: a observação 

direta dos eventos estudados e as entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos. 

Ele pode consistir em estudo de caso único ou estudo de caso múltiplo, e sua 

coleta de dados pode ser baseada numa abordagem qualitativa ou quantitativa 

(YIN, 2010). 

Para o autor, uma das maiores defesas do método de estudo de caso atualmente é 

a oportunidade do uso de muitas fontes de evidências (triangulação dos dados), de 

diferentes avaliadores (triangulação dos investigadores), de várias perspectivas 

para interpretar o mesmo conjunto de dados (triangulação das teorias) e de 

múltiplos métodos de coleta de dados (triangulação metodológica). Essas 

triangulações fazem com que a validade dos resultados se torne mais consistente. 

Quanto à adequação do método como ferramenta ou técnica de pesquisa, Yin 

(2010) indica três principais condições: o tipo de questão proposta para a 

pesquisa; o controle que o pesquisador possui sobre o comportamento dos 
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eventos; o enfoque sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real 

em oposição aos históricos. 

Esta Dissertação possui as condições que validam a escolha do método, de acordo 

com duas das premissas estabelecidas e descritas pelo autor.  

O tipo de questão proposta para a pesquisa: não há uma classificação exaustiva, 

absoluta e inquestionável sobre a organização de fontes para a inovação. Também 

não há critérios finitos de classificação sendo possível ampliar o entendimento do 

fenômeno, analisando caso a caso. 

O controle que o pesquisador possui sobre o comportamento dos eventos: a 

história da inovação e suas fontes serão relatadas pelos entrevistados. Após esta 

etapa, o conteúdo das entrevistas será analisado à luz da teoria. 

O enfoque sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real em 

oposição aos históricos: este aspecto não se aplica a esta pesquisa. 

As investigações sobre inovação são objeto de interesse para pesquisadores e 

administradores de empresas na atualidade. Deve-se assinalar também que a 

gestão de ciência, tecnologia e inovação é uma divisão acadêmica que comporta 

estudos específicos no mais representativo e conceituado congresso na área de 

administração de empresas do país, o EnANPAD  (Encontro da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração). Gomes, Machado e Giotto 

(2009) mostram que a ocorrência de estudos de inovação no EnANPAD tem 

permanecido constante entre 1997 e 2009. Além disso, o Brasil investe 1% do seu 

Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvimento, acima dos padrões 

latino-americanos (CORAL; OGLIARI; ABREU, 2009). 
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Quanto ao delineamento da pesquisa, optou-se por realizar estudo de caso único. 

Os estudos de caso único e múltiplo são variantes de uma mesma estrutura 

metodológica. A opção por estudo de caso único deve ser feita apenas quando 

este representa o caso incomum, raro, revelador e, portanto, decisivo para testar 

uma teoria bem formulada (YIN, 2010).  

A CBSS é de uma empresa representativa para se tratar o tema inovação, uma vez 

que alcança posição de destaque em um mercado de mais de R$ 30 bilhões/ano, 

em apenas sete anos de atuação, saindo da posição de nova entrante para 

compartilhar a liderança com as demais que já atuavam no segmento há três 

décadas, em função de uma estratégia diferenciada de seus proprietários de 

empreender uma inovação de ruptura no mercado de refeições para 

trabalhadores. 

Há cinco justificativas estabelecidas por Yin (2010) para estudos de caso único, 

como configurado na presente pesquisa. 

1. Caso crítico: quando o caso em questão representa o caso crítico no teste de 

uma teoria bem-formulada. A teoria especifica um conjunto bem definido de 

proposições, assim como as circunstâncias em que elas são consideradas 

verdadeiras. O caso único – preenchendo todas as condições para o teste da 

teoria – pode confirmar, desafiar ou ampliar a teoria. 

2. Caso peculiar: trata-se de uma modalidade adequada para utilização pela 

psicologia clínica, por exemplo, quando um caso pode ser tão raro e exclusivo 

que qualquer circunstância de sua manifestação merece ser documentada e 

analisada. 

3. Caso representativo ou típico: aqui o objetivo é captar as circunstâncias e as 

condições de uma situação diária ou de um lugar comum.  
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4. Caso revelador: esta situação existe quando um investigador tem a 

oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à 

investigação dos demais pesquisadores da ciência social. 

5. Caso longitudinal: nesta possibilidade, o estudo de um mesmo caso único em 

dois ou mais pontos diferentes do tempo poderia apresentar como 

determinadas condições mudam e se há chance de se antecipar intervalos e 

estágios de quando estas mudanças deveriam se revelar. 

Este estudo se trata de um caso revelador. Assim, busca, portanto, avaliar a 

realidade à luz das teorias e dos modelos apresentados na revisão bibliográfica 

utilizando-os como referência.  

 

 

2.3 DEFINIÇÃO DO CASO E UNIDADE DE ANÁLISE 

 

O perfil traçado para a escolha do caso objeto deste estudo foi definido com base 

nos seguintes critérios de seleção.  

— Considerar a inovação como um aspecto relevante para a concepção do 

negócio. 

— Incluir a inovação em sua estratégia de atuação contemporânea. 

Com base nos critérios descritos, a empresa selecionada para participar da 

pesquisa, por atender aos parâmetros de seleção preestabelecidos, foi a empresa 

CBSS, com seu produto Visa Vale, e a unidade de análise deste estudo se refere às 

fontes para a inovação. 
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2.4 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

De acordo com Yin (2010), existem seis formas para se coletarem os dados 

qualitativos numa pesquisa empírica ou, como o autor denomina, existem seis 

diferentes fontes de evidências: documentação, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. Um dos fatores 

imprescindíveis na pesquisa qualitativa é a utilização conjunta dessas diversas 

formas de coleta de dados. Quanto mais fontes de evidências (ou triangulação de 

fonte de dados), maior a possibilidade de o estudo tornar-se consistente. 

Há também três princípios representativos para Yin (2010) no processo de coleta 

de dados: 1) o uso de múltiplas fontes de evidência; 2) a criação de uma base de 

dados do estudo de caso e 3) a manutenção do encadeamento das evidências. 

Neste estudo, é feita a triangulação dos dados, a partir da utilização de fontes de 

evidências múltiplas: 

Fontes secundárias: análise documental por meio do levantamento de 

publicações, estudos e relatórios de instituições voltadas para o setor de 

alimentação para trabalhadores, além de periódicos, demais materiais publicados 

na imprensa, publicações científicas e websites; 

Fontes primárias: coleta de informações por meio da aplicação de entrevistas 

semi-estruturadas e não-disfarçadas com questões abertas, elaboradas com base 

na literatura pesquisada. 

A entrevista é uma técnica de coleta de informações sobre um determinado 

assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se de uma 

interação pesquisador e pesquisado. Com esse instrumento, o pesquisador visa a 
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aprender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam 

(SEVERINO, 2009). 

A entrevista semi-estruturada, utilizada nesta pesquisa, é aquela em que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, ou seja, as perguntas 

feitas ao entrevistado são predeterminadas. O motivo da padronização foi o de 

obter dos entrevistados diversas respostas às mesmas perguntas, permitindo que 

elas fossem comparadas com o mesmo conjunto de perguntas e que as diferenças 

refletissem as convergências e divergências entre os respondentes. Com questões 

diretivas, obtém-se do universo dos sujeitos respostas mais facilmente 

categorizáveis e úteis ao desenvolvimento de levantamentos sociais (SEVERINO, 

op.cit.). 

Foram realizadas três entrevistas: uma com o Diretor de Produtos e Serviços, outra 

com a Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação e outra com a Gerente de 

Recursos Humanos. Todos participaram da inauguração da CBSS e se reportam 

diretamente ao presidente da Companhia. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, com perguntas abertas para permitir que os respondentes 

abordassem aspectos relevantes e relacionados à proposta desta pesquisa. 

Os três interlocutores selecionados para as entrevistas exploratórias podem ser 

caracterizados como testemunhas privilegiadas, ou seja,  

trata-se de pessoas que, pela sua posição, ação ou 

responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema. 

Essas testemunhas podem pertencer ao público sobre que 

incide o estudo ou ser-lhe exteriores, mas muito 

relacionadas com esse público (QUIVY; VAN-CAMPENHOUT, 

1998). 

A estratégia de análise dos dados seguiu a seguinte sequência: gravação das 

entrevistas (informações), transcrição imediata das anotações obtidas na coleta de 
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dados, procura de categorias e pautas (temas), destaque e seleção dos dados, 

elaboração do esquema de análise (sequência) (SILVEIRA, 2008). 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, esta pesquisa trata-se de um estudo de 

caso único, envolvendo investigação de alguns objetos de maneira que se permita 

o seu amplo e detalhado conhecimento. Com este método, é possível alcançar 

grau adequado de profundidade, caracterizar e explicar os aspectos singulares do 

caso em estudo. Dessa forma, será possível integrar em uma interpretação 

unificada os aspectos do universo pesquisado. 

Para Yin (2010), a análise dos dados consiste no exame, na categorização, na 

tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra forma para se tirar 

conclusões baseadas empiricamente. O autor sugere ainda quatro estratégias para 

analisar os dados coletados: 

1. Proposições Teóricas: o pesquisador confronta os dados coletados com as 

proposições derivadas da teoria para verificar se confirmam ou não a teoria; 

2. Descrições de Caso: desenvolve-se uma estrutura teórica para organizar o 

estudo do caso. É a abordagem mais adequada quando não existe uma 

proposição teórica inicial; 

3. Dados Quantitativos: referem-se aos resultados ilustrativos ou às unidades 

integradas e podem ser adequados para refinar a análise dos dados qualitativos 

coletados; 
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4. Explanações Rivais: comparação dos resultados com proposições teóricas 

concorrentes. Se uma explanação for válida, as outras não podem ser.  

Após a coleta dos dados de fontes primárias e secundárias, os resultados foram 

analisados e contrastados com a literatura, seguindo as estratégias: Proposições 

Teóricas e Descrição do Caso, em que os dados coletados na pesquisa foram 

colocados ao lado da teoria. Os Dados Quantitativos e as Explanações Rivais não 

foram utilizados neste estudo de caso. 

 

2.6 CONFIABILIDADE  

 

Yin (2010) estabelece alguns testes, visando a aumentar a qualidade da pesquisa, 

que utiliza o método de estudo de caso: 

1. Validade de Constructo: identificação das medidas operacionais corretas 

(definições operacionais) para mensurar os conceitos estudados (variáveis);  

2. Validade Interna: busca do estabelecimento da relação causal pela qual se 

acredita que determinadas condições levem a outras condições, diferenciadas 

das relações espúrias. Ela se aplica aos estudos explanatórios ou causais e não 

aos estudos descritivos ou exploratórios; 

3. Validade Externa: estabelece até onde os resultados do estudo podem ser 

generalizados; 

4. Confiabilidade: o objetivo dessa demonstração é minimizar os erros e as 

polarizações no estudo. Isso implica a possibilidade de replicação do estudo 

para a obtenção do mesmo resultado. Importante lembrar que a confiabilidade 

não é mensurada, ela é estimada. 
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Esta pesquisa considera os requisitos de qualidade da pesquisa propostos por Yin 

(op.cit.) da seguinte forma: 

Validade de Constructo: para se atender a este requisito utilizam-se múltiplas 

fontes de dados, entre elas as entrevistas com executivos da empresa CBSS. Os 

três interlocutores selecionados para as entrevistas exploratórias podem ser 

caracterizados como “testemunhas privilegiadas” (QUIVY; VAN-CAMPENHOUT, 

1998). Realizou-se cruzamento dos dados da literatura com informações da 

pesquisa de campo; 

Validade Interna: ainda que este estudo seja exploratório e a validade interna, de 

acordo com Yin (2010), não seja premissa indispensável é possível avaliá-la 

considerando-se a análise comparativa das entrevistas buscando-se identificar 

evidências comuns e padrões; 

Confiabilidade do Estudo: será estabelecida por meio da visão geral da pesquisa 

(objetivo, problema de pesquisa, referencial teórico), dos procedimentos para a 

coleta de dados e da documentação das considerações finais. 

Yin (2010) explica que os estudos de casos são generalizáveis às proposições 

teóricas e não às populações ou aos universos. Nesse sentido, o estudo de caso 

não representa uma amostragem e, ao realizar um estudo de caso, a meta, destaca 

o autor, será expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não 

enumerar frequências (generalização estatística). Dessa forma, as considerações 

finais desta pesquisa devem-se restringir ao contexto do mercado pesquisado e às 

características da empresa objeto deste estudo. 
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3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1 O MERCADO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES 

 

O cartão Visa Vale, administrado pela CBSS (Companhia Brasileira de Soluções e 

Serviços) – ambos, cartão e administradora, caracterizados como objetos-chave 

deste estudo – chegou ao mercado de refeições para trabalhadores em 2003, 

cadastrado no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do 

Trabalho e do Emprego (MTE) (DADO, 2004). 

Tendo como referência conceitual os estudos de Schumpeter (1988), avalia-se o 

produto Visa Vale como inovador. 

A criação da CBSS é proveniente da regulamentação no mercado brasileiro de 

refeições para trabalhadores. O PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), 

instituído pela Lei 6.321, de abril de 1976, tem como objetivo motivar as empresas 

no subsídio às refeições dos trabalhadores, garantido qualidade nutricional 

mínima, por meio de incentivo fiscal. O Programa, compreensivelmente, ampliou a 

demanda e o setor de refeições servidas (DADO, op.cit.). 

Implantado por meio de incentivos (redução de imposto devido ou do abatimento 

do custo de refeições), de acordo com as referências do MTE, o PAT envolve a 

participação de três agentes: o governo, a empresa e o trabalhador, sendo 

prioritários, a princípio, os funcionários de baixa renda. 

Nos anos 90, o governo introduziu a obrigatoriedade de atendimento para todos 

os trabalhadores com remuneração inferior a cinco salários mínimos (DADO, 
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2004). O PAT inclui o subsídio, por parte do governo e dos empregadores, de 80% 

do preço final de pequenas (300 kcal) e grandes (1.400 kcal) refeições para os 

trabalhadores do setor formal (SILVA apud DADO, 1994). 

A oferta das refeições pode ocorrer através de restaurantes das próprias 

empresas, serviços de terceiros ou pela distribuição de cupons (vales em papel) ou 

cartões eletrônicos, em um esquema de refeição-convênio que possibilite o acesso 

a estabelecimentos credenciados, além do fornecimento de cestas de alimentos 

(VALENTE apud DADO, 1996). 

O envolvimento da iniciativa privada é indicado como fator-chave de viabilização 

do programa. Além do sistema de cozinha industrial, há o fornecimento de 

refeições prontas, a administração do restaurante de empresa-cliente, as cestas 

básicas, as refeições e alimentação-convênio (DADO, 2004). O programa abrange, 

não só a dimensão social, preservando a saúde do trabalhador, mas também 

alcança a dimensão econômica na medida em que o Estado incentiva a 

operacionalização pela iniciativa privada, sem grande custo governamental. 

A indústria de refeições fora do lar inclui restaurantes, lanchonetes, bares, redes 

de fast food, padarias, confeitarias, cozinhas industriais, serviços de catering (para 

setor aéreo, naval, ferroviário e rodoviário), além de órgãos do governo. As 

refeições servidas incluem as refeições coletivas (exceto restaurantes comerciais), 

os restaurantes autogeridos, as refeições e alimentação-convênio, representados 

por voucher, vale, tíquete ou cartão para utilização na compra de alimentos 

prontos, além das cestas básicas. A estimativa da Associação Brasileira das 

Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) é de que o faturamento deste segmento 

em 2010 ultrapasse os R$ 30 bilhões, conforme apresenta a próxima tabela. 
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TABELA 9 – FATURAMENTO TOTAL APROXIMADO DE REFEIÇÕES (EM BILHÕES DE REAIS) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Refeições Coletivas R$ 5,00 R$ 6,00 R$ 6,90 R$ 7,50 R$ 8,40 R$ 9,50 R$ 9,80 R$ 10,80 

Autogestão R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 0,60 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,60 

Refeições Convênio R$ 4,50 R$ 5,00 R$ 5,80 R$ 6,20 R$ 7,00 R$ 7,70 R$ 8,00 R$ 8,60 

Alimentação Convênio R$ 2,60 R$ 3,20 R$ 3,70 R$ 3,90 R$ 4,40 R$ 5,20 R$ 5,40 R$ 5,80 

Cestas Básicas R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 3,80 R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,50 

TOTAL R$ 15,50 R$ 18,20 R$ 20,80 R$ 22,30 R$ 25,00 R$ 27,90 R$ 28,70 R$ 31,30 

Fonte: ABERC – Abril 2010 (*estimativa) 

 

Para conduzir a análise, os segmentos de refeição-convênio, alimentação-convênio 

e cesta básica de alimentos foram isolados para facilitar a compreensão. O sistema 

de prestação de serviços, nas modalidades refeição e alimentação-convênio, além 

das cestas básicas, deve ser observado mais detalhadamente na medida em que se 

caracteriza como ambiente desta investigação. 

A refeição-convênio permite que os funcionários da empresa-cliente façam suas 

refeições em restaurantes conveniados com as companhias operadoras de 

vouchers, vales, cupons, tíquetes ou cartões. A alimentação-convênio viabiliza aos 

empregados adquirirem gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais 

conveniados para serem preparados e consumidos em casa ou outro local. 

Finalmente, a cesta básica de alimentos deve garantir ao trabalhador ao menos 

uma refeição diária e deve conter produtos alimentícios de primeira necessidade 

(DADO, 2004). 

A tabela seguinte destaca os números relacionados ao ambiente deste estudo, e 

mostra que sua movimentação é responsável por 64% do setor.  

 



54 

 

 

TABELA 10 – FATURAMENTO APROXIMADO NO AMBIENTE DO ESTUDO (EM BILHÕES DE REAIS) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Refeições Convênio R$ 4,50 R$ 5,00 R$ 5,80 R$ 6,20 R$ 7,00 R$ 7,70 R$ 8,00 R$ 8,60 

Alimentação 
Convênio 

R$ 2,60 R$ 3,20 R$ 3,70 R$ 3,90 R$ 4,40 R$ 5,20 R$ 5,40 R$ 5,80 

Cestas Básicas R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 3,80 R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,50 

TOTAL R$ 10,10 R$ 11,70 R$ 13,30 R$ 14,10 R$ 15,90 R$ 17,90 R$ 18,40 R$ 19,90 

Representatividade 
sobre o total 

65% 64% 64% 63% 64% 64% 64% 64% 

Fonte: ABERC – Abril 2010 (*estimativa) 

  

No ambiente dimensionado atuam as administradoras, as empresas-clientes, os 

usuários e os estabelecimentos comerciais credenciados. A empresa-cliente 

contrata os serviços de uma administradora reconhecida no PAT. A administradora 

entrega vouchers/cupons, em talonários de papel, ou cartões magnéticos com 

créditos em R$ para que a empresa-cliente distribua a seus funcionários. Os 

vouchers/cupons ou os cartões magnéticos permitem que os empregados realizem 

suas refeições em estabelecimentos comerciais credenciados. 

Na relação entre esses quatro atores, surgiu a operação da administradora CBSS, 

proprietária do cartão Visa Vale, em que a empresa disponibiliza cartões 

magnéticos com créditos em reais, em um mercado que atuou por mais de trinta 

anos com vouchers/cupons, em talonários de papel. 

O cenário de atuação das administradoras no setor de refeição e alimentação-

convênio se caracteriza pela concentração (Tabela 11), indicando o número de 

trabalhadores atendidos por administradora (três delas detém 86% de todo o 

mercado), conforme informação do Ministério do Trabalho e do Emprego.  

Na Tabela 12, destaca-se o contraste dos faturamentos, chamando a atenção para 

a entrada da Visa Vale em 2003. Vale observar que em 2010, a Visa Vale é 

responsável por 35% do mercado, em apenas sete anos de operação, quando 
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comparada às demais que estão no mercado desde os anos 70 (Ticket, desde 1976 

e Sodexho Pass, desde 1979).  

 

TABELA 11 – RELATÓRIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

Prestadora (Administradora)  
Trabalhadores 

Atendidos 
% 

TICKET          2.488.493  37% 

SODEXHO PASS          2.020.642  30% 

VISA VALE         1.268.800  19% 

Total         5.777.935  86% 

Fonte: MTE, 2010 

 

TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO DO FATURAMENTO E PARTICIPAÇÃO DE MERCADO POR 
ADMINISTRADORA (EM BILHÕES DE REAIS) 

Prestadora (Administradora) Ano TICKET 
SODEXHO 

PASS 
VISA VALE TOTAL

Faturamento  R$         3,87  R$         4,68  R$            -    R$         8,55 

Participação de Mercado 45% 55% 0% 100%

Faturamento  R$         6,80  R$         7,35  R$         6,80  R$        21,00 

Participação de Mercado 32% 35% 32% 100%

Faturamento  R$         7,71  R$         7,48  R$         7,71  R$        23,00 

Participação de Mercado 34% 33% 34% 100%

Faturamento (Estimado)  R$         9,90  R$         9,60  R$        10,50  R$        30,00 

Participação de Mercado (Estimativa) 33% 32% 35% 100%

Fonte: Elaborado pela autora com informações de Dado, 2004; ABERC, 2010 e Visa Vale, 2010.

2002

2008

2009

2010

Fonte: Dado, 2004; ABERC, 2010; Visa Vale, 2010. 

O crescimento de mercado entre os anos de 2009 e 2010 deve-se ao crescimento 

do emprego formal no Brasil. A Visa Vale também contribuiu para esta ampliação 

do mercado, intensificando a ação e os incentivos aos canais de vendas. 
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A partir das informações disponibilizadas pela Visa Vale em 2010, relacionou-se os 

planos da empresa com as teorias sobre o desenvolvimento de um ambiente que 

viabilize trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo de 

aumentar o acervo e o uso do conhecimento para desenvolver novas aplicações, 

tais como produtos/serviços, ou processos novos, ou tecnologicamente 

aprimorados (AMORIM; FREDERICO, 2008).  

 

3.2 A VISA VALE 

 

Lançada comercialmente em junho de 2003, a CBSS (Companhia Brasileira de 

Soluções e Serviços) foi resultado de análises, consultorias e estudos 

encaminhados desde 1995. A CBSS é titular da bandeira Visa Vale, está registrada 

no PAT do MTE, e tem, simultaneamente como, acionistas, clientes e fornecedores 

as empresas: 

Visa Internacional: empresa norte-americana de capital fechado, com atuação 

mundial, que atua no mercado de administração de cartões, meios de pagamento 

utilizando-se cartões de crédito, débito, cartões virtuais e demais transferências 

eletrônicas de fundos ou valores. No Brasil desde 1968, possui a mais ampla rede 

de estabelecimentos comerciais credenciados (DADO, 2004). 

Bradesco: possui uma extensa rede de atendimento com 44.632 pontos de 

atendimento (3.454 agências tradicionais), além de 37.957 máquinas de auto-

atendimento. O lucro líquido registrado no balanço do quarto trimestre de 2009 é 

de R$ 2.181 milhões. Os ativos totais em dezembro de 2009 registraram saldo de 

R$ 506.223 milhões. Conta com quase 90 mil colaboradores (BRADESCO, 2010). 
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Banco do Brasil: disponibiliza 45,4 mil terminais de auto-atendimento aos clientes, 

uma rede de 4,9 mil agências, distribuídas em 3,6 mil municípios brasileiros e 

presente em 13 países. No balanço publicado no quarto trimestre de 2009, 

apresentou lucro líquido de R$ 10.148 milhões. O total de ativos é de R$ 708.549 

milhões. Além disso, conta com quase 104 mil colaboradores (BANCO DO BRASIL, 

2010). 

ABN-Amro Real: atualmente controlado pelo Grupo Santander Brasil, o banco 

atingiu, em dezembro de 2009, R$ 315.973 milhões em ativos totais. Seu lucro 

líquido no período foi de R$ 5.508 milhões. Conta com mais de 52.457 funcionários 

(SANTANDER, 2010). 

É preciso detalhar a atuação destes quatro players, quando analisadas as suas 

atuações como acionistas, clientes e fornecedores. 

Acionistas: nesta atribuição, Visa, Bradesco, Banco do Brasil e ABN-Amro Real – 

atualmente Grupo Santander Brasil – investiram em pesquisa e desenvolvimento 

do processo, para viabilizar o lançamento e disponibilizar para todo o território 

nacional o produto Visa Vale. 

Clientes: a estrutura de recursos humanos dos bancos disponibiliza cartão Visa 

Vale para seus funcionários. Vale destacar que a CBSS entrou no mercado 

disponibilizando cartões para quase 200 mil funcionários do Bradesco, Banco do 

Brasil e ABN-Amro Real. Pode-se dizer que a empresa iniciou suas operações com 

uma demanda segura. 

Fornecedores: os bancos comercializam o cartão Visa Vale para seus clientes 

corporativos inscritos no PAT e são remunerados pela CBSS por este serviço. 
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A CBSS surpreendeu os concorrentes com uma vantagem de custos sem 

precedentes, tanto nas transações dos cartões, como na captação de novos 

clientes. As demais empresas comercializam seus produtos com a ajuda de 

representantes de vendas próprios. Já a CBSS conta com gerentes das agências 

bancárias dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Grupo Santander em todo o país. 

Dessa forma, a empresa consegue atingir quase todos os 5.561 municípios 

brasileiros. 

A Companhia apresentou um novo modelo para o mercado de alimentação para 

trabalhadores, por meio da ruptura tecnológica, sem jamais adotar os tradicionais 

vales de papel, apostando, exclusivamente, nos cartões eletrônicos. Com isso, 

eliminou a necessidade de estruturas duplicadas, que incluem a manutenção tanto 

de uma base tecnológica para os cartões, quanto a logística complexa de 

impressão, entrega e recolhimento dos vales de papel. 

Considera-se ambas as inovações como “destruição criadora” (SCHUMPETER, 

1988), promovendo alteração expressiva na forma de operação de um 

determinado ambiente ou negócio. Há, portanto, uma ruptura, um novo formato 

de atuação que descaracteriza o modelo histórico. 

Em 2010, sete anos após seu lançamento, a CBSS continua promovendo alterações 

para alavancar seu faturamento. 
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3.3 A PESQUISA 

 

3.3.1 Inovação e Vantagem Competitiva 

 

Acionistas e executivos da CBSS decidiram incluir inovação em sua estratégia de 

atuação em 2007, quando a vantagem competitiva do lançamento da Companhia 

começava a dar sinais de esgotamento com a concorrência incorporando na sua 

forma de atuação e em seu portfólio, diferenciais competitivos equivalentes ao do 

cartão Visa Vale. A cópia da inovação, por parte dos concorrentes, é regra no setor 

de serviços, ainda que a CBSS dispusesse de barreiras fortes à entrada, como 

aporte tecnológico e estrutura de distribuição. Segundo a Gerente de 

Planejamento Estratégico e Inovação, entrevistada, 

“nesta fase, a CBSS fez uma virada e começou a se posicionar 

estrategicamente de outra forma, afinal a concorrência estava se 

aproximando e era preciso observar outros caminhos”. 

De acordo com o Diretor de Produtos e Serviços, 

“apenas em 2009, a CBSS inicia um esforço dirigido para se colocar, 

novamente, adiante dos competidores, através de inovação. Assim, 

depois de cinco anos de vantagem competitiva, agora a CBSS está 

equivalente às suas principais competidoras, com uma única e 

relevante vantagem, que é a força dos bancos. Afinal, o 

relacionamento comercial que os bancos têm com as empresas-

clientes as concorrentes jamais vão ter. Aí está uma prova de que o 

ambiente de negócio da CBSS é tão importante quanto o produto”. 

As visões dos três executivos entrevistados mostram a forma como a CBSS 

incorporou a inovação em sua estratégia de negócio.  
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Para a Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação, 

“é preciso visão e (...) [capacidade de correr] risco para fazer a 

inovação acontecer”. 

Para a Gerente de RH, 

“estratégia é uma aposta, é um risco”.  

Para o Diretor de Produtos e Serviços, 

“inovação do passado não é garantia para um bom desempenho 

futuro. É preciso aproveitar que os resultados estão bons para 

promover mais inovação” (LIMA; AMORIM, 2009). [...] Uma das 

principais fontes para a inovação é a crença na tendência”. 

Entretanto, as peculiaridades do segmento também interferem na configuração da 

estratégia, explica o Diretor de Produtos e Serviços: 

“o fato do mercado de refeições para trabalhadores não se 

movimentar em uma velocidade razoável gera menor velocidade 

para a inovação. O mercado esperou trinta anos para fazer algo 

diferente [referindo-se à criação da CBSS]”.  

No mercado de refeições para trabalhadores, continua,  

“o nível de exigência do cliente é pequeno. A empresa-cliente diz 

que o mais importante para ela é não ter o funcionário reclamando 

da atuação da Visa Vale na disponibilização de créditos para sua 

alimentação. Mas o funcionamento perfeito da disponibilização de 

créditos já é premissa do processo! O segmento [de refeições para 

trabalhadores] é complementar, periférico dentro de RH”. 

A Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação explica que a organização do 

processo de inovação na CBSS respeitou as exigências e a formalidade do 

segmento financeiro. Ela diz que, 
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“no início, quando se falava em inovação, os funcionários 

associavam a idéia ao Google, ao trabalhar de bermudas, a figuras 

carismáticas e empreendedoras como Steve Jobs. E não é isto. A 

CBSS trabalha para bancos, tem uma governança forte e a inovação 

precisava entrar na cultura respeitando estas premissas. A questão 

da inovação sempre foi tratada pela CBSS em uma metodologia de 

projetos, onde eram priorizados retorno, diferenciação, mas que não 

estava muito estruturada. A CBSS entendeu que sabia fazer cartões 

e que este formato serviria não apenas para pagamento de 

benefícios”. 

A afirmação da Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação mostra que o 

conhecimento da Companhia para atuar no mercado de cartões permitia que ela 

assumisse novos desafios e, para isso, a CBSS estruturou duas frentes de atuação: 

a) uma integrada pelos executivos e com propósito de buscar alternativas 

estratégicas para inovação e b) outra dirigida aos funcionários da empresa, com a 

finalidade de observar o processo e, a partir dele, sugerir melhorias operacionais. 

Ela explica que 

“a partir de 2008, após um ciclo de benchmarking em empresas que 

já incluíam a inovação no dia-a-dia do negócio, a CBSS organizou 

duas frentes de atuação para inovação: uma trazendo o 

empreendedorismo para a organização e a outra observando o [...] 

negócio [...]. O processo é a grande fonte para a inovação”. 

Desde sua criação em 2003, os estudos que viabilizaram a CBSS levavam em 

consideração a representatividade financeira que o novo negócio poderia gerar, 

explica a Gerente de RH, que participou dos grupos de estudos anteriores a criação 

da CBSS. Segundo ela, 

“a plataforma em papel, o número de transações e usuários que a 

Companhia deveria ter, deveria caracterizar um segmento de 

negócio que tivesse uma quantidade que justificasse a criação de 

uma plataforma”. 
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Os estudos dos executivos que atuam na frente estratégica do processo de 

inovação da CBSS desde 2008 não são diferentes. 

Conforme afirma a Gerente de RH, 

“os bancos e a Visa queriam entender qual poderia ser o volume ou 

um segmento de negócio que desse conta, através de seu volume, 

de fazer um investimento em uma plataforma baseada em smart 

card”. 

Idéias para novos negócios não é problema na CBSS. Uma proposta da indústria de 

tecnologia que é fornecedora da CBSS foi a criação de boletos de táxi eletrônicos 

para executivos em trânsito pela empresa. Mas o Diretor de Produtos e Serviços 

explicou que  

“a questão é que o volume de dinheiro movimentado nesta 

operação é pouco expressivo. Os bancos não admitem fazer um 

lançamento que não venda. Por isso, o que está sendo feito 

atualmente pela CBSS é a identificação de várias possibilidades 

(cartão gift, cartão mesada, cartão conveniência, cartão travel 

money), cujo somatório ganha expressão e não faz sentido 

trabalhar estas iniciativas de forma independente”. 

Dado que um segmento tem volume expressivo para operação, os bancos estão 

predispostos a atuar neste mercado. Por isso, a investigação de fontes para 

inovação no mercado é contínua. Para a Gerente de RH, 

“mesmo que as instituições estejam ganhando muito dinheiro no 

presente, ainda há muito dinheiro a ser ganho. É preciso perceber de 

que forma se pode ganhar mais dinheiro”. 

A configuração dos grupos de estudos formados pelos executivos tem 

características peculiares e, segundo a Gerente de RH, 
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“o que os motiva são interesses de natureza paradoxal. Ao mesmo 

tempo em que são especialistas em olhar oportunidades que 

proporcionem segurança para os investidores, [bancos] são 

convidados a ouvir e pensar junto com especialistas de outros 

setores. Os bancos não querem ser enganados. Por isso, colocam 

especialistas de mercado de capital para discutir com especialistas 

de um determinado segmento (PAT, por exemplo), para avaliar a 

aderência dos negócios que estão sendo propostos, os descontos, a 

forma de implantação. Existe e sempre haverá um papel paradoxal 

que impulsiona os grupos de estudo. Concorrentes em um business 

são parceiros em outros. A discussão nas reuniões de conselho e as 

frases que são expressas pelos participantes deixam dúvidas se a 

fala é como acionista, como cliente ou como concorrente de outro 

integrante do encontro. Muitas vezes, estratégias primárias, 

viscerais, são discutidas por concorrentes para viabilizar a sociedade 

em um novo negócio”. 

Além da questão paradoxal da identidade dos integrantes dos grupos de estudos 

formados pelos executivos da CBSS, há aspectos que estão nas mãos de outros 

agentes, como se observa no depoimento da Gerente de RH: 

“então não é algo que sozinhos, na CBSS e com os demais parceiros, 

seja possível estabelecer. Um desses agentes é o Governo: na 

medida em que o Governo se beneficia [...] então ele poderia 

flexibilizar algumas regulamentações que poderiam viabilizar novos 

negócios para a Companhia. É uma via de mão dupla. O Governo 

exerce o controle, mas também faz uma regulamentação que 

autoriza novos negócios”. 

Fiani (2004) afirma que o Estado proporciona benefícios específicos à indústria 

como: a) subsídios monetários; b) controle sobre a entrada de novos rivais 

(demanda segura); c) intervenção nos mercados substitutos ou complementares; 

d) controle de preços, visando à obtenção de taxas de retorno para a empresa 

acima dos níveis competitivos, permitindo a remuneração do capital investido em 

uma proposta inovadora, por exemplo. O benefício mais representativo da 
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intervenção do Estado na regulação econômica é provocar demanda segura para a 

indústria regulada. 

As características do negócio também interferem em suas fontes para a inovação. 

Segundo o Diretor de Produtos e Serviços, 

“falando de fontes para a inovação, é preciso mencionar o core da 

CBSS, que é o serviço de crédito e débito. Em volta dessa operação 

há o que se chama de periféricos, que o produto pode viver sem 

eles. São os recursos on line de consultar saldo, a utilização do 

celular para procurar um estabelecimento que aceite o cartão, a 

emissão de um boleto pela internet, por exemplo. Essas pseudo-

inovações em volta da inovação maior ajudaram a consolidar a 

imagem da CBSS como empresa inovadora e fizeram a empresa 

receber o prêmio da Revista Exame por este mérito. [...] Analisando-

se que a Visa Vale tem um corpo e está sendo criado um ambiente 

de inovação, as fontes para a inovação vêm de um mix de lugares. 

Do ambiente interno, da identificação de itens que podem ser 

melhorados”. 

 

3.3.2 Fontes da Inovação 

 

A operacionalização da frente estratégica para inovação no dia-a-dia da CBSS leva 

em consideração, segundo o depoimento do Diretor de Produtos e Serviços,  

“a existência de vários grupos distintos, coordenados por uma área 

institucional responsável por fazer a intersecção entre eles e pode 

caracterizar um fator fundamental para fomentar as discussões de 

fontes de inovação para o negócio. [...] a Gerência de Planejamento 

[Estratégico] e Inovação é uma área neutra, que não está em 

nenhum grupo, mas está em todos, e que ajuda o direcionamento 

do trabalho, dando insights, fazendo intervenções conceituais e 

estruturais para garantir a sinergia de todas as equipes”. 
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Uma curiosidade na organização destes grupos de estudo estratégicos é que os 

temas se mantêm em discussão durante vários anos, explica a Gerente de RH: 

“Desde 1994 se discute transporte. Recentemente, alguns 

funcionários foram para o mundo estudar transportes. Os acionistas 

querem olhar novamente a questão dos transportes neste 

momento, junho de 2010. Por que eles endereçaram capital, 

formaram um grupo de trabalho, colocaram essa equipe fora do 

Brasil (Austrália, Singapura, Hong Kong, América do Sul) [...] para  

ver como funciona o transporte em outros países? [Há receptividade 

para discutir todo tipo de idéia, ou seja,] quaisquer das propostas 

que possam vir à mesa parecem, a princípio, absurdas”. 

Para o Diretor de Produtos e Serviços, 

“uma das principais fontes para a inovação é a crença na tendência. 

[...] Quando se acredita que algo vai acontecer, é preciso sair antes”. 

 Ele explica que  

“o cartão Visa Vale foi uma crença na tendência. Ele poderia ter 

nascido operando com papel, com a vantagem competitiva de ter os 

bancos como canais de vendas. Mas optou por lançar 

antecipadamente o ticket em plástico e juntar as duas forças: 

tecnologia e força de vendas”. 

O executivo destaca que  

“a crença de tendência pode ser vencedora, mas é difícil de ser 

incorporada, afinal é preciso assumir um alto risco. Há desconforto”. 

Ele usa um exemplo recente para explicar como funciona o dispositivo de crença 

na tendência para o investimento que a CBSS vai fazer no segmento B2C, que trata 

dos negócios entre empresas e consumidores.  

“A atuação em pré-pago é a aposta atual da CBSS, mesmo 

reconhecendo que o mercado ainda não está maduro e seu 
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dimensionamento está considerando os números que podem ser 

alcançados, não o seu tamanho atual. [...] A CBSS tem certeza que o 

mercado de pré-pago vai explodir no Brasil. Este mercado tem apelo 

do ponto de vista educacional e cultural. A inspiração para os 

cartões [...] vem da identificação da necessidade ou da 

oportunidade do negócio. [...] Idas ao mercado americano, inglês e 

australiano, organizadas pela CBSS, foram oportunas para fomentar 

os insights sobre os cartões pré-pagos. A Visa recepcionou a equipe 

da CBSS em todas as visitas. A fonte de inspiração para a CBSS partir 

para atuar no segmento B2C é uma identificação de tendência de 

mercado apontada em alguns estudos. O assunto ‘pré-pago’ na área 

de cartões está começando a tomar uma forma diferente no Brasil. 

E o mercado brasileiro, especialmente de cartões, é espelho do 

mercado norte-americano”. 

As fontes de inovação da CBSS na dimensão estratégica incluem também, segundo 

o Diretor de Produtos e Serviços, 

“o exercício de benchmarking, as pesquisas de mercado, as 

conversas com os clientes, com os bancos e com a indústria de 

tecnologia”. 

Finalmente, o aspecto do compromisso se destaca na dimensão estratégica das 

fontes de inovação onde, de acordo com o Diretor de Produtos e Serviços, 

“os grupos de trabalho dos executivos da CBSS se reúnem 

quinzenalmente há sete meses e espera-se uma entrega de 

propostas até o final de 2010. [...] A idéia é que além do acordado, 

os executivos apresentem propostas adicionais que também 

precisam do investimento do acionista. Assim, até o final de 2010, a 

CBSS terá projetos inovadores, cujos investimentos já estão pré-

acordados com os acionistas, e propostas adicionais cuja demanda 

expressiva justifica solicitação de investimento adicional”. 

Quanto à configuração do projeto inovador na perspectiva operacional, conforme 

afirma a Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação, 
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“a CBSS queria construir esta proposta junto com os clientes. [...] A 

Companhia conversou com os clientes, com os estabelecimentos e 

com os usuários. Foi uma novidade. Isso nunca tinha sido feito. O 

usuário não é um cliente direto da CBSS [...]. Dos workshops 

realizados nessa frente de trabalho foram gerados 65 projetos 

inovadores, que estão em uma espécie de pipe-line de inovações, 

um acervo de possibilidades de trabalho. Este conjunto de 65 

projetos é chamado de Plataforma de Valor. Foram identificadas 

cinco Plataformas desde hábitos alimentares, saúde e bem-estar, 

benefícios com comodidade e segurança, sistemas de gestão e 

relacionamento com os estabelecimentos comerciais”. 

Segundo a Gerente de RH,  

“no dia-a-dia a empresa faz a inovação olhando com lupa o seu 

processo. Nas inter-relações das empresas envolvidas no processo 

há gargalos. Se as interfaces estão azeitadas, há uma otimização do 

processo. [...] Ao observar o modelo da Visa Vale em funcionamento 

à luz do processo, há indicativos de oportunidade de melhoria. Isso 

faz com que a Companhia incremente a inovação e mantenha a 

vantagem competitiva. Para mexer no processo, é preciso mobilizar 

os parceiros estratégicos do negócio. A partir do momento que é 

preciso discutir com os aliados estratégicos, que estão associados 

por muitos anos ao mesmo negócio, é possível gerar conhecimento 

para a estrutura alheia em prol do processo comum”. 

A observação do processo pelos funcionários está sendo estruturada, e para 

atender ao propósito de fomentar idéias para sua melhoria, a CBSS está investindo 

em um programa de incentivos e um sistema para inserção das idéias. 

A Gerente de Planejamento Estratégico e Inovação explica que  

“a idéia é lançar desafios pontuais para toda a organização e ter 

também um ciclo, onde os funcionários podem contribuir a qualquer 

momento e os demais colaboradores podem ver e incluir outras 

visões ou possibilidades”. 
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O projeto inovador, que vai mobilizar os funcionários da CBSS, tem algumas 

características, conforme afirma a executiva 

“em 2010, metade dos funcionários da empresa têm como meta 

trazer sua sugestão de inovação para o processo do dia-a-dia. 

Quanto mais recursos a inovação proporcionar para a CBSS, maior o 

prêmio [do funcionário]. As idéias que vierem [...] precisam integrar 

o ciclo de projetos existente na Companhia, para que elas sejam, de 

fato, viabilizadas. A metodologia de projetos utilizada na CBSS 

funciona para priorizar os projetos e utilizar adequadamente os 

recursos limitados. Metodologia e priorização são conceitos 

relevantes. Do total das iniciativas apresentadas pelos funcionários 

90% são de melhoria operacional. A CBSS quer ter projetos não só 

de melhoria operacional, mas também projetos, de fato, inovadores, 

que gerem valor e diferenciação. Duzentos e seis funcionários [40 da 

área comercial em home office], clientes, colaboradores externos, 

todos devem estar mobilizados e devem agir com um olhar mais 

empreendedor”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ganho de competitividade por intermédio de inovações é uma forma de obter 

vantagem e consolidar posição empresarial. As posições conquistadas, no entanto, 

estão constantemente ameaçadas pelas organizações concorrentes, entre outros 

motivos, porque as iniciativas inovadoras podem ser copiadas (FINE, 1999). As 

empresas precisam reinvestir (para manter o diferencial competitivo) 

continuamente parte dos seus lucros em inovações adicionais, incrementais ou de 

ruptura (AMORIM; FREDERICO, 2008). 

Schumpeter (1988) tratou do fenômeno da inovação como estratégia privilegiada 

para conquistar mercado e ampliar a taxa de lucro, apresentando a figura do 

empresário empreendedor, típica das primeiras décadas do século XX, como 

responsável pela inovação. No século XXI, no entanto, a economia mundial 

transformou-se substancialmente, e as organizações são geridas por funcionários. 

Os fundadores do negócio têm funções empalidecidas; parte substancial do capital 

é controlada por outras formas de propriedade da riqueza (fundos de pensão, por 

exemplo); e as variáveis dos processos de negócios aumentaram. Nesse contexto, 

a produção e a inovação demandam modelos de gerenciamento do negócio e de 

pessoas, substitutos da figura do empresário-empreendedor. A contribuição de 

Drucker (2003), Christensen e Raynor (2003), Sawhney et al. (2007) foi organizar 

um roteiro de atuação para gestores, considerando a saída de cena do 

empreendedor schumpeteriano. 

Em Christensen e Raynor (2003) as inovações disruptivas rompem e redefinem os 

modelos vigentes de gestão e de negócio, são mais simples, convenientes e 
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econômicas, atraindo, especialmente, clientes novos ou menos exigentes, 

enquanto as inovações sustentadoras são melhorias incrementais introduzidas nos 

produtos. De acordo com a análise do material e das entrevistas realizadas nesta 

pesquisa, as duas possibilidades de inovação foram experimentadas pela CBSS. 

A CBSS passou por dois momentos distintos em seu processo de inovação. Na 

ocasião da criação, em 2003, houve uma inovação disruptiva. Com o rompimento e 

a redefinição do modelo vigente, o formato do negócio (no qual acionistas são 

simultaneamente clientes e fornecedores) e a disponibilização do cartão Visa Vale 

(em um mercado que historicamente atuava com vouchers em talonários de papel) 

caracterizam as duas grandes inovações. A completa informatização do processo 

tornou o serviço mais simples e funcional, ampliando o mercado de refeições para 

trabalhadores. (vide Tabela 12, p. 55). Quando a concorrência incorporou os 

diferenciais competitivos da CBSS, em 2007, a empresa reagiu incluindo a inovação 

na estratégia, em busca também de inovações incrementais. 

Cunha e Santos (2004) caracterizam uma empresa inovadora considerando 

estratégia, estrutura, time e alianças. Aplicando esses elementos à análise da CBSS, 

essa pesquisa resulta na caracterização da CBSS como empresa inovadora desde 

sua criação, em 2003, conforme observa-se nos parágrafos seguintes. 

Quanto à estratégia, a CBSS incluiu inovação em sua estratégia de atuação em 

2007, quando a vantagem competitiva do lançamento da Companhia em 2003 

começava a dar sinais de esgotamento, e a concorrência passou a incorporar, na 

forma de atuação e no portfólio, os até então diferenciais competitivos do cartão 

Visa Vale, conforme capturado nas entrevistas. 

Para contemplar o processo e o acompanhamento dos ganhos com a inovação, a 

estrutura é alterada: são organizadas duas frentes de atuação para inovação, uma 
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calcada no incentivo ao empreendedorismo, captado no depoimento da Gerente 

de Planejamento Estratégico e Inovação, e outra, na observação do negócio e do 

processo. A CBSS organizou uma estrutura de atuação para a dimensão 

operacional, ou o processo da empresa, e outra para a dimensão estratégica, 

estudando propostas alternativas de ganho de vantagem competitiva para o 

futuro. Para ilustrar o acontecido no nível estratégico, é oportuno repetir o 

depoimento do Diretor de Produtos e Serviços: “os grupos de trabalho dos 

executivos da CBSS se reúnem quinzenalmente há sete meses e espera-se uma 

entrega de propostas até o final de 2010”. Firma-se, desse modo, um compromisso 

entre os executivos e a meta estratégica inovadora a alcançar. 

As atividades relacionadas ao time compreendem incentivos às idéias e às 

aptidões consideradas adequadas à inovação e também a um clima no qual não 

haja receio de inovar. Na dimensão operacional, a CBSS utiliza mecanismos de 

incentivos e reconhecimento à equipe pelas contribuições em inovação. 

As alianças entre empresas, ou empresa e universidade, ou empresa e governo 

permitem estabelecer cooperação para o atendimento de necessidades mútuas, e 

os riscos são compartilhados (CUNHA; SANTOS, 2004). Na CBSS, até mesmo os 

concorrentes são tratados como parceiros, conforme a fala da Gerente RH: 

“concorrentes em um business são parceiros em outros. Para mexer no processo é 

preciso mobilizar os parceiros estratégicos do negócio.” 

Os bancos são acionistas e parceiros no mercado de refeições para trabalhadores, 

mas continuam concorrentes no segmento financeiro. A CBSS está ligada também 

às universidades com o propósito de intensificar a visão inovadora. 

As redes de inovação permitem o compartilhamento do conhecimento e dos 

recursos, ampliando as capacidades isoladas de cada integrante do grupo (MELO; 
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AGOSTINHO, 2007). As redes aumentam a velocidade de aprendizado, o que 

dificilmente é possível por meio de estruturas de controle centralizado, 

convencional e simples divisão de tarefas. Na CBSS, as redes são formadas, 

segundo a Gerente RH, pelos “aliados estratégicos [...] associados por muitos anos 

ao mesmo negócio.” 

A inovação ad hoc pressupõe a criação de um processo adequado de 

monitoramento e observação dos momentos de interação, não só com clientes, 

mas também com todos os integrantes do processo de negócio (VARGAS; 

ZAWISLAK, 2006). O recurso faz parte da inovação na CBSS, que acompanha 

diuturnamente, conforme afirma a Gerente RH, “com lupa no seu processo. Nas 

inter-relações das empresas envolvidas no processo há gargalos. Se as interfaces 

estão azeitadas há uma otimização do processo.” 

A literatura apresentada no Capítulo 1 tende a defender a utilização de um modelo 

de gerenciamento, ou a defender a superioridade de um sobre o outro. Em Cunha 

e Santos (2004), a gestão da inovação por meio de redes é considerada mais 

adequada que o gerenciamento convencional dos processos. A CBSS, no entanto, 

segundo a pesquisa utiliza simultaneamente várias ferramentas para o 

gerenciamento da inovação, das redes aos processos controlados de forma 

centralizada. 

Conforme exposto nos parágrafos anteriores, na CBSS, a inovação após 2007 

assume duas dimensões: uma estratégica e outra operacional. A operacionalização 

da frente estratégica para inovação considera, segundo o Diretor de Produtos e 

Serviços, “a existência de vários grupos distintos coordenados por uma área 

institucional responsável por fazer a intersecção entre eles e pode caracterizar um 

fator fundamental para fomentar as discussões de fontes de inovação para o 

negócio”. Na dimensão operacional, acompanha “com lupa” o processo.  
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A literatura (DRUCKER, 2003; CHRISTENSEN; RAYNOR, 2003; SAWHNEY et al., 

2007) do segmento do management procura oferecer uma classificação (e, 

portanto, número limitado) de fontes para a inovação. Assim, tem-se as “sete 

fontes” de Drucker (2003), a “efervescência de ‘insights’ que borbulha nas bases da 

organização”, que, por sua vez, atuam como forças humanas e institucionais que 

moldam a inovação de Christensen e Raynor (2003, p.25) e a trajetória da 

instituição, suas relações e a organização da equipe, observados em Sundbo e 

Gallouj (1998b). 

A análise das dimensões estratégica e operacional da inovação na CBSS permitiu 

que fossem identificadas as fontes para a inovação, objetivo principal desta 

pesquisa. Pode-se afirmar que a inovação (e suas fontes) caracteriza-se como 

fenômeno complexo, ou seja, não se deixa apreender por um número finito de 

variáveis (MORIN, 2005). Na dimensão estratégica, a organização utilizou-se de: 1) 

grupos de executivos coordenados por uma área institucional de inovação; 2) 

benchmarking; 3) pesquisa de mercado e 4) contribuições dos acionistas. Na 

dimensão operacional, de: 1) parceiros da área de tecnologia; 2) contribuições de 

funcionários; 3) estabelecimentos comerciais e 4) clientes (empresas e usuários). 

O uso dessas fontes resultou das peculiaridades contextuais da criação da 

organização, das características do segmento de refeições para trabalhadores, das 

políticas públicas brasileiras e da cultura das organizações dos acionistas. 

Combinaram-se, de forma vitoriosa, aspectos estruturados e semi-estruturados, 

com controles centralizados e redes como fontes da inovação. 

As fontes da inovação da CBSS não são classificáveis pelos critérios do 

management, e acomodá-los ex post nesses parâmetros não contribuiria com as 

decisões dos agentes acerca do tema. 
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Finalmente, a inovação como fenômeno complexo possui incontáveis dimensões e 

possibilidades Desta forma, a metodologia desta pesquisa não se pautou pela 

refutação ou confirmação de hipóteses, no sentido original de Popper (1980), pois 

os fenômenos complexos não se prestam a tais testes, cujos limites nas 

humanidades são amplamente conhecidos (MORIN, 2005). No campo 

metodológico, interessa-se, antes, contribuir modestamente, para a discussão 

sobre os limites dos usos das classificações e modelos no gerenciamento da 

inovação. 
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ANEXO 1 – Entrevista com Gerente de Planejamento Estratégico, Inovação, 

Inteligência de Mercado, Projetos e Processos. Entrevista realizada em 09 de 

Junho de 2010 na sede da CBSS, Alphaville, São Paulo. 

 

Perfil: Socióloga, sete anos e meio na CBSS, com carreira construída no segmento de 

cartões e meios eletrônicos de pagamento, crédito, débito, vouchers. 

 

FOCO DA ATIVIDADE   

As atividades sob minha gestão estão interligadas. Assim, a dinâmica do trabalho 

compreende construir e adaptar processos a partir da estratégia. Os novos projetos 

também são consequência do planejamento estratégico. A inovação é um destes 

novos desafios que começou em 2009. Tenho mais uma pessoa na equipe para 

estruturar o projeto de inovação da Companhia. 

 

FONTES DE INOVAÇÃO NA CBSS 

Nos primeiros anos, a inovação não foi trabalhada ou explorada. Até porque naquela 

oportunidade não era a estratégia da organização. A estratégia da organização era ser 

um modelo inovador. A partir disso, qualquer inovação será copiada posteriormente, 

depois que o mercado passa a conhecê-la. A estratégia naquela oportunidade era: 

fizemos uma inovação, agora teremos que ser melhores para chegar a um patamar 

que mesmo que a concorrência copie, ela ainda assim não irá nos alcançar na 

eficiência que conseguimos obter por sermos pioneiros. Como a inovação já havia 

acontecido, o pioneirismo deveria ser explorado do ponto de vista da vantagem 

competitiva. Durante os primeiros anos o foco foi eficiência, diferenciação dos 

serviços e também consolidação da marca inovadora. Houve estabilização e a atuação 

estratégica estava focada em eficiência operacional. Era preciso ser eficiente para que 

os clientes entendessem que mesmo inovadora, havia credibilidade na operação. Por 

ser um modelo inovador era preciso ganhar credibilidade. 

Em dado momento, há uns três anos (2007), quando a concorrência nos copiou e já 

estava se aproximando, era preciso observar outros caminhos. A concorrência 
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implantou formato eletrônico, mas manteve ainda grande parte em papel. Apenas em 

2007 os competidores consolidam o formato eletrônico. 

Nesta fase, a CBSS fez uma virada e começou a se posicionar estrategicamente de 

outra forma. Começou a observar os meios eletrônicos de pagamento como um todo, 

não só o produto Visa Vale em si. Ou seja, a Companhia CBSS entendeu que sabia 

fazer cartões e que este formato serviria não apenas para pagamento de benefícios, 

posicionamento que também foi copiado pelos competidores.  

É uma estratégia, porque como a CBSS acelerou o processo, foi pioneira em 

transações eletrônicas, passou a ser, então, a empresa que mais know how tinha em 

meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Com isso, hoje tem a oportunidade de não 

só gerenciar voucher, benefícios, como gerenciar outros meios eletrônicos de 

pagamento. 

A questão da inovação sempre foi tratada pela CBSS em uma metodologia de 

projetos, onde eram priorizados retorno, diferenciação, mas que não estava muito 

estruturada. Na verdade, inovação e planejamento caminharam juntos. Quando 

houve a consolidação do processo de planejamento, a CBSS identificou que inovação 

teria que ser um ponto importante dentro da estratégia. E, então, virando a página, a 

inovação relacionada à criação da CBSS tinha passado. É um modelo inovador, mas 

precisa continuar a inovar.  

Em síntese, de 2003, após a criação da CBSS, até o final de 2008, ou seja, durante 

cinco anos, a Companhia explorou e consolidou sua inovação de ruptura. Concluiu-se 

que o modelo inovador havia movimentado o mercado, a vantagem competitiva havia 

sido devidamente explorada, mas a concorrência já havia se aproximado e era preciso 

repensar a estratégia, que na CBSS é construída para um período de cinco anos. 

No início, quando se falava em inovação, os funcionários associavam a idéia com ao 

Google, ao trabalhar de bermudas, a figuras carismáticas e empreendedoras como 

Steve Jobs. E não é isso. A CBSS trabalha para bancos, tem uma governança forte e a 

inovação precisava entrar na cultura respeitando estas premissas. 
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INCORPORAÇÃO DA INOVAÇÃO NO COTIDIANO DA CBSS 

A partir de 2008, após um ciclo de benchmarking em empresas que já incluíam a 

inovação no dia-a-dia do negócio, a CBSS organizou duas frentes de atuação para 

inovação: uma trazendo o empreendedorismo para a organização e a outra 

observando o processo do negócio. Isso está sendo uma virada bastante difícil. 

Quando se tem pessoas e estrutura voltadas para eficiência operacional, o modelo 

empreendedor de risco e inovação é muito difícil. Muitas vezes, as duas forças entram 

até em choque. O que se fez para minimizar este conflito foi retirar as pessoas com 

maior espírito empreendedor para tocar iniciativas estratégicas. Este é um ponto 

acompanhado pelos executivos e por mim através de reuniões pontuais para 

entender onde podem existir novas oportunidades para o negócio. Pegar o que a CBSS 

faz, que é voucher, e aplicá-lo a outros contextos, como pedágio, por exemplo. É 

possível utilizar cartão? Quais seriam as limitações? O que eu posso agregar e gerar 

valor neste negócio que até hoje foi de uma forma. É possível inovar neste ambiente? 

Esta frente empreendedora trabalha dessa forma. 

No dia-a-dia, no cotidiano, a CBSS na sua área de gestão de processos, há uma 

metodologia que foca não apenas o processo em si. Aqui cabe melhor a 

exemplificação: em 2010, metade dos funcionários da empresa têm como meta trazer 

sua sugestão de inovação para o processo do dia-a-dia. O que é possível fazer 

diferente para gerar valor e promover melhorias no processo? São níveis de exigência 

de inovação diferentes: um para os empreendedores, outro para o time. 

 

O PROCESSO NA CBSS É A GRANDE FONTE PARA A INOVAÇÃO 

Quando se fala de processos na CBSS é bastante diferente das outras organizações. 

Nas outras empresas há uma área de processos, que dispõe de algumas metodologias, 

mapeia, documenta, entre outras atividades e isso caracteriza 99% de suas 

atribuições. Na CBSS há algo equivalente, mas tudo que nas demais empresas 

representa 99% das atividades é apenas 10% do que é feito na área de processos da 

CBSS. Na CBSS o foco está em observar o processo e verificar o que é possível agregar, 

modificar ou melhorar. Quando trata da inovação na amplitude da liderança 



84 

 

 

operacional o foco é melhoria. Aqui então se aplicam metodologias de processos, 

melhorias. Estimula-se o fazer diferente trazendo um novo valor para a organização. 

O processo é a grande fonte para a inovação. A equipe observa o processo e conclui 

onde é possível melhorar. Dentro do processo de inovação há algumas frentes:  

1. Processo de co-criação: contratamos a empresa de consultoria Syminetics e 

explicamos que queríamos fazer a inovação com um olhar diferenciado, fora do 

comum. E mais. A CBSS queria construir esta proposta junto com os clientes. O 

processo da empresa sempre considerou os clientes como as pessoas jurídicas. No 

processo de co-criação a Companhia conversou com os clientes, com os 

estabelecimentos e com os usuários (pessoas físicas). Foi uma novidade. Isso 

nunca tinha sido feito. O usuário não é um cliente direto da CBSS atualmente. Mas 

além de saber o que eles estavam pensando, o que podiam trazer de novas idéias, 

era possível que tivessem contribuições para a inovação na Companhia. Dos 

workshops realizados nesta frente de trabalho foram gerados 65 projetos 

inovadores, que estão em uma espécie de pipe-line de inovações, um acervo de 

possibilidades de trabalho. Esse conjunto de 65 projetos é chamado de Plataforma 

de Valor. Foram identificadas cinco plataformas desde hábitos alimentares, saúde 

e bem-estar, benefícios com comodidade e segurança, sistemas de gestão e 

relacionamento com os estabelecimentos comerciais. Foi um processo de co-

criação, com os usuários identificando questões que eram passadas aos 

estabelecimentos, que agregavam algo mais com as suas considerações. 

2. Relacionamento com as universidades: levar alguns cases, ou desafios, para 

serem trabalhados junto com os alunos, focando o modelo do negócio, verificando 

o que seria possível incrementar, transformando a estrutura existente, foi outra 

frente de ação. A FAAP e a FIA/USP estão entre as instituições parceiras neste 

empreendimento. 

3. Feira de Inovação: há uma proposta para premiar idéias inovadoras. Existe um 

sistema para lançar desafios ao time. As idéias inovadoras para responder a estes 

desafios receberão prêmios. É uma iniciativa em construção. Há um sistema na 

web para esta finalidade, mas a estrutura ainda está em preparação para o 

lançamento. A idéia é lançar desafios pontuais para toda a organização e ter 

também um ciclo, onde os funcionários podem contribuir a qualquer momento e 

os demais colaboradores podem ver e incluir outras visões ou possibilidades. É 

preciso dar abrangência a proposta, não ficar apenas dentro de uma sala de 
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reunião. É preciso permitir a participação de toda a equipe. Esta frente está em 

andamento com previsão de ser implantada em 2010. 

4. Idéias inovadoras: trabalhando com as universidades, as idéias dos alunos serão 

trazidas para a CBSS em uma Feira de Inovação, estimulando o processo de 

geração de idéias na própria Companhia. A proposta é mostrar que se alunos, que 

não estão no dia-a-dia do processo do negócio, podem gerar novas idéias, imagina 

o que não é possível conseguir com as pessoas que estão dentro do negócio? 

Juntando todas as propostas descritas anteriormente haverá o lançamento do 

projeto inovador da CBSS em novembro de 2010. O sistema que viabilizará toda a 

amarração da proposta ainda está em desenvolvimento e é o ponto-chave do 

lançamento. As premiações das idéias serão relacionadas à contribuição gerada 

pela inovação na Companhia. Quanto mais recursos a inovação proporcionar para 

a CBSS, maior o prêmio. 

5. Sistema: precisa dar visibilidade às idéias de todos os colaboradores e funciona da 

seguinte maneira: 1) um colaborador lança uma idéia no sistema; 2) outro 

funcionário vê que a proposta do colega pode ter mais alguma coisa; 3) todos 

podem ver as idéias no sistema e votar naquelas que consideraram mais 

inovadoras. 

As idéias que vierem destas cinco iniciativas precisam integrar o ciclo de projetos 

existente na Companhia, para que elas sejam, de fato, viabilizadas. A metodologia de 

projetos utilizada na CBSS funciona para priorizar os projetos e utilizar 

adequadamente os recursos limitados. Metodologia e priorização são conceitos 

relevantes. 

Todos os funcionários da CBSS podem ser responsáveis por um projeto, podem ser 

líderes de uma iniciativa dentro da organização. O ciclo funciona da seguinte forma: 1) 

o funcionário encaminha para a Gerência de Planejamento Estratégico, Inovação, 

Inteligência de Mercado, Projetos e Processos sua proposta de melhoria, de criação de 

algo novo, um novo produto; 2) pela metodologia de projetos PMI, a Gerência de 

Planejamento Estratégico, Inovação, Inteligência de Mercado, Projetos e Processos 

analisa o retorno leva a iniciativa ao conhecimento dos executivos, com critérios de 

priorização e retorno para a percepção dos clientes e para a dimensão financeira; 3) a 

organização prioriza as propostas em função da limitação dos recursos. Do total das 

iniciativas apresentadas pelos funcionários, 90% são de melhoria operacional. A CBSS 

quer ter projetos não só de melhoria operacional, mas também projetos, de fato, 
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inovadores, que gerem valor e diferenciação. Por isso, o ciclo de projetos precisa 

‘casar’ com o projeto inovador, uma vez que haverá investimento nas idéias 

inovadoras que serão propostas. As idéias inovadoras também vão fazer parte da 

metodologia de projetos e serão priorizadas para receberem investimentos. 

A pesquisa de clima na CBSS mostra que os funcionários valorizam a inovação como 

um valor da Companhia. A percepção dos funcionários é que a CBSS é uma empresa 

inovadora. Esta percepção é valiosa, mas reconhecemos que ainda há muito a ser 

feito no aspecto inovação, especialmente se a organização for observada por 

conhecedores do tema. 

 

PROPOSTA DE INOVAÇÃO DA CBSS 

Entre janeiro e maio de 2009, estudei inovação para apresentar uma proposta de 

atuação para a CBSS. Fiz estudos teóricos, benchmarking e realizei um diagnóstico, 

entrevistando os executivos e gerentes da Companhia para entender onde eles 

consideravam que CBSS estava bem e onde deveria haver melhorias ou inovações. 

Utilizei como base de pesquisa um questionário adaptado e inspirado na Inocience. 

Quando perguntei aos executivos, eles apresentaram um conceito vago de inovação. 

Eles trouxeram apenas sua sensibilidade, algo como ‘criar uma coisa nova’. Se não há 

um estudo dirigido, alguma pesquisa, o conceito fica sem profundidade. Era 

exatamente este ponto que eu estava investigando. Afinal, se já houvesse um 

conceito consolidado, haveria um desafio adicional a ser tratado, ou seja, a 

apresentação de um novo conceito de inovação a ser contrastado com um conceito 

existente e já sedimentado. Mas este não foi o caso. Diagnostiquei uma abertura e 

caracterizei este cenário de receptividade dos executivos e gerentes como positivo. 

Em Agosto de 2009, apresentei para o presidente a proposta para inovação na CBSS, 

que foi aprovada e está resumida nesta ilustração: 
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FIGURA 2 – MODELO CBSS DE INOVAÇÃO 

 

Fonte: CBSS 

1. Pensar: no estratégico, a CBSS precisa mudar o pensamento, ser mais 

empreendedora, voltada a novos negócios. Em 2010, vamos convidar uma 

consultoria para a realização do planejamento. Não será uma das que trabalha 

com metodologia, padrão BSC (Balance Score Card), mas uma que possa promover 

o ‘olhar’ empreendedor. Provavelmente, será a consultoria do César Souza. No 

tático e operacional, o foco são os processos e como é possível fazer de forma 

diferente, inovadora. As metas estão relacionadas ao PLR (participação nos lucros) 

que os funcionários recebem. Todos os líderes de processos têm uma meta de 

inovar que vai além de sugerir um novo relatório, mas algo que traga um ganho 

quantitativo, e que está sendo feito de forma diferente. 

2. Gerar: aqui está o banco de dados de idéias, colaborativo, que todos os 

funcionários devem ter acesso, podem olhar e participar. Ter a oportunidade de 

testar as idéias, dependendo de que tipo é a proposta. Trabalhar em parceria com 

as universidades para promover novas idéias e trazer isso para a organização. 

3. Aplicar: a proposta deve permear toda a cadeia – os 206 funcionários (40 da área 

comercial em home office), clientes, colaboradores externos. Todos devem estar 
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mobilizados e devem agir com um olhar mais empreendedor, poder gerar idéias e 

saber que podem contribuir. 

4. Colher: é o processo de medir todas as iniciativas apresentadas anteriormente. O 

sistema é um dispositivo importante para esta finalidade, pois uma idéia pode ser 

lançada em um momento que não seja oportuno, mas se ela se mantém 

cadastrada e visível para todos, pode ser utilizada em outro momento e ser fonte 

de inspiração. A colheita também está relacionada à percepção do indivíduo, que 

entende que pode participar da proposta com suas sugestões e colher, ao final, 

uma premiação. Aqui existem três tipos de ‘colheita’ e respectivos indicadores de 

inovação: financeiros, projetos inovadores e recursos humanos (serão tratados 

mais adiante). 

Todas essas iniciativas estão relacionadas à cultura e à liderança da CBSS. Há comitês 

de clientes, integrado por funcionários de todas as áreas da Companhia, cujo enfoque, 

até então, era muito voltado para processos, às reclamações, aos indicadores não 

atendidos, às necessidades de melhoria. Agora, o convite nesses encontros é pensar 

alternativas novas, não só relatos do que está inconsistente. É uma forma de mexer 

na cultura. No workshop de processos há um espaço para tratar de inovação e 

diferenciação. Sempre que há a reunião de um grupo de pessoas de diversas áreas, eu 

promovo a apresentação do tema inovação, mesmo que não seja de forma explícita. 

Alguns conceitos são apresentados nesses ambientes, e os funcionários começam a 

identificá-los como conceitos inovadores.  

 

PROJETO DE INOVAÇÃO DA CBSS 

Com o sistema web em funcionamento para receber as idéias dos funcionários, 

primeiro passo do projeto inovador, será possível também trabalhar com as sugestões 

dos clientes, dos parceiros, dos colaboradores externos. 

Foi criado um selo de inovação que será divulgado na Feira de Inovações. A imagem é 

de uma lâmpada com o mapa mundi sobre ela e o slogan ‘inova-ação’, que significa 

inovar com ação. É o pensar e o colocar em prática. 

O lançamento do projeto inovador no segundo semestre de 2010 será de impacto, 

mexendo com a empresa, e será acompanhado de um desafio apresentado no novo 
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sistema web e deve ser acompanhado de uma premiação equivalente a uma TV de 

Plasma, por exemplo. 

Ainda não está definida a mecânica de premiação, ou seja, se seu projeto trouxe um 

retorno x este é o prêmio, ou 10% do retorno da idéia para a Companhia vai retornar 

para o funcionário que deu a sugestão. 

As idéias serão analisadas por um grupo imparcial de diferentes áreas da Companhia 

que analisa as sugestões, sem saber o nome dos funcionários que foram autores das 

propostas. Depois, é preciso que o grupo avaliador das diferentes áreas priorize que 

idéias são mais relevantes e devem ser implantadas imediatamente. 

 

MOVIMENTAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 

A empresa concorrente Ticket lançou um site com um blog no CONARH (Conselho 

Nacional de Recursos Humanos) para receber as sugestões do mercado, o que gerou, 

na oportunidade, uma percepção muito positiva. 

 

FONTES DE INOVAÇÃO NA CBSS – ESTRATÉGICA E OPERACIONAL 

As iniciativas apresentadas até aqui tratam das atividades dos grupos de inovação 

espontânea, cujo objeto de trabalho é o processo ou as atividades diárias da 

Companhia. Os diretores e gerentes executivos – aproximadamente umas dez pessoas 

que trabalham em sete grupos de discussão com total confidencialidade – trabalham 

na dimensão estratégica com a inovação planejada ou estimulada. O objetivo é 

cumprir com o que está previsto na estratégia, que é ser a maior empresa de meios de 

pagamentos do Brasil, atendendo mercados, ou possibilidades que ainda não foram 

explorados. 

Os grupos de inovação espontânea geram insumos para o trabalho dos executivos. No 

mapa estratégico foram incluídas as possibilidades para gerar inovação, para que as 

idéias sejam trabalhadas dentro do mapa estratégico com o olhar da inovação. Por 

exemplo, com relação à eficiência operacional, existe um ponto de trabalho que se 

refere à otimização dos custos. Quando esse aspecto é tratado na perspectiva da 

inovação é preciso identificar novas oportunidades de redução dos custos. Uma coisa 
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é otimizar, ou seja, não é possível gastar mais. Outra coisa é convidar a equipe, 

incentivá-la a pensar em uma idéia para cortar 20% dos custos. 

 

INDICADORES DE INOVAÇÃO 

No que diz respeito aos indicadores de inovação, na fase da colheita de resultados, 

existem três tipos: 

1. Financeiros: despesas com inovação (P&D, etc.), incentivos fiscais de inovação, 

investimentos em projetos inovadores, valor gerado pelo portifólio de idéias e 

projetos, percentual entre o valor gerado pelas inovações e o lucro líquido, 

percentual de faturamento vindo de novos produtos e/ou serviços. 

2. Projetos inovadores: número de idéias recebidas que viraram projetos ou 

integraram projetos existentes, percentual de projetos inovadores, índice de 

volume e valor de idéias recebidas versus implantadas com sucesso, percentual de 

novos produtos e/ou serviços introduzidos nos dois últimos anos, tempo médio 

entre aprovação da idéia até o início da implementação por categoria de idéia. 

3. Recursos Humanos: número de benchmarkings, horas de treinamentos e 

workshops relacionados à inovação e criatividade, aderência da competência 

inovação e empreendedorismo, pesquisa de clima organizacional e número de 

pessoas envolvidas no processo de inovação (líderes, comitês, pessoas que geram 

idéias). A Gerência de Recursos Humanos apresenta nos cursos o direcionamento 

dos indicadores de inovação, a meta que precisa ser perseguida. Existe uma 

conexão de todas as iniciativas da empresa. 

Em 2010, com a implantação do banco de idéias, o ciclo de planejamento 

acontecendo com uma consultoria trabalhando o conceito empreendedor em novos 

negócios, junto aos executivos – que têm uma visão muito tradicional porque estão 

no mercado há muitos anos – começa a se intensificar o trabalho de cima para baixo. 

Mais do que de baixo para cima. É preciso visão e certo risco para fazer a inovação 

acontecer. 

O processo de contratação de pessoas também está alinhado com o projeto inovador. 

Se a CBSS quer ser inovadora, precisa contratar pessoas que tenham uma veia 

empreendedora, inovadora, senão a cultura não se altera. 
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ANEXO 2 – Gerente de Recursos Humanos.  Entrevista realizada em 09 de Junho de 

2010 na sede da CBSS, Alphaville, São Paulo. 

 

Perfil: administradora e está na CBSS desde que a Companhia ainda era um projeto. 

Foi da área de planejamento na Transcheque – empresa de refeições convênio que 

participou do grupo de estudos que concebeu a CBSS (Companhia Brasileira de 

Soluções e Serviços). 

 

ORIGEM DO CARTÃO VISA VALE 

A idéia do cartão vem do segmento bancário, financeiro, não do segmento de 

refeição-convênio originalmente. A vinda do cartão para refeição convênio se deu 

porque quando a economia se estabilizou em 1994, continuar a operação do 

segmento na plataforma em papel mostrava uma tendência inexequível em longo 

prazo pelas demandas do papel moeda. Então, os bancos e a Visa queriam entender 

qual poderia ser o volume ou um segmento de negócio que desse conta através de 

seu volume de fazer um investimento em uma plataforma baseada em smart card. 

Então, começaram o projeto inicial. Foi estudado não apenas o ponto de vista PAT 

(Programa de Alimentação para Trabalhadores), mas também se olhou sob a ótica de 

transporte. Hoje, ele volta como um bumerangue, porque isso é uma equação não 

resolvida no Brasil. A plataforma em papel, o número de transações e usuários que a 

Companhia deveria ter, deveria caracterizar um segmento de negócio que tivesse uma 

quantidade que justificasse a criação de uma plataforma.  

 

ESTUDOS DA CBSS PARA O SEGMENTO DE TRANSPORTE 

Em 1994, quando se começou a conversar nos grupos de estudo sobre novos 

negócios, as discussões naquela ocasião tratavam do segmento de transportes. O 

grupo tinha parte dele na Transcheque, antiga empresa do banco Real. Lá, Aloísio 

Faria, um visionário, atualmente proprietário do Banco Alpha, tinha um 

relacionamento muito bom com a Visa e com os outros bancos e iniciou a organização 

dos grupos de trabalho. O vale transporte era o objeto de estudos naquela 

oportunidade; passagem de usuários do transporte público. Neste ambiente o 

número é muito grande. Porém, o segmento de transporte tem complexidades e 
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ainda as mantém ainda hoje (16 anos depois) que o entendimento tecnológico, por si, 

não resolve.  

Um exemplo: a rota de um funcionário saindo de sua casa para ir ao trabalho é 

diferente do trajeto de outro colaborador, sendo que ambos atuam na mesma 

empresa. Isto significa a necessidade de se exponenciar a complexidade quando se 

trata do benefício vale-transporte. No PAT (Programa de Alimentação do 

Trabalhador), vamos prosseguir no exemplo, há dois funcionários da mesma empresa, 

ambos recebem o mesmo valor no plástico para alimentação. É simples.  

Mesmo que a indústria do plástico para benefícios tenha se desenvolvido, há uma 

dinâmica relacionada ao processo de transportes que ainda não está dominada pela 

CBSS. 

Parte de quem determina este conhecimento, e mesmo regulamenta, está na mão do 

Governo. Então, não é algo que sozinhos, na CBSS e com os demais parceiros, seja 

possível estabelecer. Há a pressão dos sindicatos e outras implicações. 

Este projeto é um desafio para a equipe da CBSS. Existem as propostas do Governo e 

da iniciativa privada para se buscar a resolução desta questão. Em São Paulo já existe 

o Bilhete Único, onde mensalmente o empregador (mesmo pessoas físicas) faz o 

crédito no cartão do trabalhador e ele pode sair de sua casa para o local de trabalho, 

prestar seus serviços e retornar. 

Existe uma tendência de integração no segmento de transporte, e isso deixa a equipe 

da CBSS desassossegada enquanto não for possível visualizar tudo isto de forma 

integrada no mesmo plástico.  

 

ESTUDOS DO PASSADO SÃO FONTES DE INOVAÇÃO NA CBSS 

Estamos analisando como foi a inspiração original do grupo de trabalho de 1994 para 

lançar o cartão Visa Vale e concluímos que as reflexões começaram avaliando o 

segmento de transportes. E o foco de transportes está sendo trabalhado novamente. 

Várias vertentes foram abertas e não houve respostas para todas elas. Na CBSS hoje 

existe um grupo de reflexão, organizado formalmente, para pensar sobre as 

possibilidades de novos ambientes de entrada ou viabilização de plástico para 

utilização de crédito. Os grupos de trabalho que devem dar conta de responder aos 
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acionistas se eles deviam ou não fazer um aporte de capital em um dado ambiente de 

negócio foram encerrados com a criação da CBSS. Mas há ainda as várias vertentes de 

trabalho que foram tratadas no passado. Hoje na Visa Vale há um grupo que estuda 

um projeto chamado bilhetagem. É um grupo de estudiosos, funcionários, que saem 

do Brasil, vão para Austrália, Hong Kong, Singapura ver como funciona o transporte 

em outros países. O que acontece em outros países? Este grupo tem como drive a 

inovação disruptiva. Em princípio quaisquer das propostas que possam vir à mesa 

parecem, a princípio, absurdas.  

Dentro da empresa hoje, e desde o início de sua existência, representado pela área de 

produtos, ou mais especificamente, pela área de novos negócios, que podem ser de 

quaisquer naturezas, existem pessoas com competências diferenciadas: inquietas, 

inconformadas, críticas, rápidas, criativas, dinâmicas, cheias de energia. Elas precisam 

ser procuradas dentro da organização para trabalhar com os novos negócios. 

Existem vários projetos trabalhando a inovação na CBSS. Deve haver um radar de 

possibilidades. A frente de bilhetagem, por exemplo, pode ser colocada sob um 

guarda-chuva de transporte. Este grupo pode trabalhar combustível, pedágio, bilhete-

único, vale transporte, mesmo que em formato de papel, atendendo a algumas 

empresas de ônibus que ainda trabalham desta forma. 

O Rio de Janeiro, inclusive, é fonte de inspiração para o projeto de bilhetagem. Não 

começaríamos um projeto senão pelo Rio, porque em termos culturais e da população 

não há nenhum estranhamento. A cidade é uma praça que tem mais aderência às 

inovações. O Rio tem vários modais (canais) como o metrô, o trem, o ônibus, a barca. 

O Rio, pelas informações do estudo, é um ambiente propício para o Brasil entrar com 

o projeto bilhetagem e se tornar o que já é uma realidade no ambiente internacional.  

Há países, não continentais como o Brasil, países pequenos onde com apenas um 

cartão é possível utilizar todos os modais. Fica muito organizado. 

 

A CBSS E O GOVERNO 

Dessa forma, o governo saberá onde cada um está ou esteve. Há várias questões que 

devem ser recortadas para atender ao estudo. Lá no futuro, quando a equipe CBSS 

estiver de cabelos brancos, saberá se o projeto foi bom ou ruim. Mas também o 
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Governo quer saber onde você esteve. Quer saber se o dinheiro que transita é aquele 

informado pela empresa de ônibus. Há vários aspectos intrigantes a serem discutidos. 

Na medida em que o Governo se beneficia com o controle da população, então ele 

poderia flexibilizar algumas regulamentações que poderiam viabilizar novos negócios 

para a Companhia. É uma via de mão dupla. O Governo exerce o controle, mas 

também faz uma regulamentação que autoriza novos negócios.  

O Governo pode fazer também um core competence, ou seja, o Estado poderá focar 

nas suas próprias e mais relevantes preocupações. Porque hoje ele é castigado com 

questionamentos relacionados aos ônibus inadequados ou aos metrôs deteriorados. 

Questões que o Estado não tenha mesmo que responder. Talvez ele tenha que cuidar 

para ter o controle de seus cidadãos. Saber se está tudo certo com as informações 

que são passadas e repassadas. Se o dinheiro que transita é lícito. Que ele pode, por 

falta de controle, escorrer pelas mãos do Estado e financiar negócios ilícitos. O Estado 

fala sobre isso com a equipe CBSS. Estes assuntos são tratados com o Governo.  

 

PAT É PRIORIZADO EM VEZ DO SEGMENTO DE TRANSPORTES 

Perante as dimensões nacionais, as operadoras de transporte, os volumes 

desconhecidos, as características de como o negócio era feito no Brasil mostraram 

que na década de 90 não era possível partir para a proposição do projeto de 

transportes. Então o PAT já estava instalado no país há muitos anos. O grupo de 

estudos na ocasião tinha um volume pequeno de mercado. Porque a Transcheque, a 

empresa de refeição convênio do Banco Real (um dos proprietários da Visa Vale), 

quando representou muito, foi 10%, talvez, do mercado total. Na Transcheque se 

formou um grupo de estudos que foi conduzido por consultorias, a princípio. Em 

2010, o processo de grupos já está sendo conduzido pela própria empresa. Mas, na 

época, as empresas do pool contrataram a BCG (Boston Consulting Group), a Bouz 

Allen, grandes consultorias para promover os entendimentos. 

Estratégia é uma aposta, é um risco. O negócio de transportes naquela década não 

seria possível ser desmistificado. Quase 20 anos se passaram. Em 1997, o grupo de 

trabalho e a BCG (Boston Consulting Group) apresentaram um primeiro business case. 

Eu participei integralmente. Depois, em 1999, o grupo de trabalho fez um segundo 

estudo.  
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O que acontecia no mercado brasileiro de bancos fazia com que o tempo entre um 

estudo e outro ficasse quase como se imperceptível. O output do grupo de trabalho 

de 1994 sai em 1997. É relevante observar o que acontece no cenário financeiro do 

Brasil daquela oportunidade. É o período do Plano Real e os bancos estão vendendo e 

comprando uns aos outros, fazendo com que alguns inputs de inovação aguardassem 

a acomodação do cenário financeiro nacional. 

O grupo de estudos de 1994 é capitaneado pela Transcheque, Visa, Bradesco e os 

demais bancos proprietários da CBSS. Os participantes do grupo são pessoas do 

mercado de capitais, com o viés completo de VPL (valor presente líquido). Eu estava 

na Transcheque nesta época e era da área de Controladoria. Montei a Contabilidade, 

o profit share, a estrutura de como os resultados seriam divididos, os roteiros 

contábeis. Meu viés naquela época era financeiro. E este era o foco do primeiro 

estudo que saiu em 1997. 

 

INVESTIGAÇÃO DE NOVAS FONTES PARA INOVAÇÃO 

Os negócios que estão sendo discutidos são altamente rentáveis, dão conta das 

exigências dos investidores. Os negócios bancários são rentáveis, remuneram os 

investimentos iniciais de forma lucrativa. Mas as instituições financeiras continuam 

investigando outras fontes de viabilização de ganho de mais capital. O grupo de 

trabalho que investiga fontes para inovação começa a atuar desde 1994 e não deixa 

de se reunir desde então. A investigação de fontes para inovação no mercado é 

contínua. Mesmo que as instituições estejam ganhando muito dinheiro no presente, 

ainda há muito dinheiro a ser ganho. É preciso perceber de que forma se pode ganhar 

mais dinheiro. 

Mesmo a CBSS sendo uma empresa que cuida de atender, a princípio, o mercado de 

refeições para trabalhadores, como alternativa ao propósito original, pode atender ao 

segmento de transportes. A empresa mantém os registros e as reflexões sobre as 

alternativas. As fontes de informação vêm sendo discutidas nestes fóruns (grupos de 

estudo).   

O que motiva os grupos são interesses de natureza paradoxal. Ao mesmo tempo em 

que são especialistas em olhar oportunidades que proporcionem segurança para os 

investidores, são convidados a ouvir e pensar junto com especialistas de outros 

setores. Os bancos não querem ser enganados. Por isso, colocam especialistas de 
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mercado de capital para discutir com especialistas de um determinado segmento 

(PAT, por exemplo) para avaliar a aderência dos negócios que estão sendo propostos, 

os descontos, a forma de implantação.  

Existe e sempre haverá um papel paradoxal que impulsiona os grupos de estudo. 

Concorrentes em um business são parceiros em outros. A discussão nas reuniões de 

conselho e as frases que são expressas pelos participantes deixam dúvidas se a fala é 

como acionista, como cliente ou como concorrente de outro integrante do encontro. 

Muitas vezes, estratégias primárias, viscerais, são discutidas por concorrentes para 

viabilizar a sociedade em um novo negócio. 

Por exemplo, o executivo do jurídico do banco ‘um’ tem ao lado o executivo do 

jurídico do banco ‘dois’ – concorrente no negócio bancário, mas sócio no PAT – e um 

executivo da CBSS em um comitê para dar conta de resultados para os acionistas. 

Nesse ambiente, uma fala pode dar margem a diferentes interpretações. Um pode 

‘cutucar’ o outro através de perguntas a um terceiro. É preciso fazer traduções.  

São muitos papéis para cada um dos players. São papéis distintos. Quem personifica 

estas lideranças precisa ter muito claro que falas expressar e em que momentos. Há 

necessidade de resistir fortemente às frustrações. Ficar de 1994 a 1997 para ver que o 

segmento de transportes não poderia ser trabalhado imediatamente pode ser 

frustrante.  

Um dos bancos participantes do grupo de reflexões pode estar olhando para a compra 

de outro banco e não pôde participar assiduamente das reuniões para discutir o 

segmento de transporte. Esta ausência pode comprometer a evolução do trabalho. 

Mas sem a participação de seu representante, um banco não tem confiança para 

assinar um acordo. Por isso três anos se passaram.  De 1997 até 1999, mais dois anos, 

porque o banco Real estava em processo de venda. Mas essas informações, sobre as 

negociações de compra e venda dos bancos, são confidenciais, reveladas 

posteriormente, após a concretização do negócio. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS PROFISSIONAIS NA CBSS 

Uma das características das pessoas que se predispõem a trabalhar em uma empresa 

como a Visa Vale é ter uma resistência a frustração, um inconformismo. É preciso 
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tentar de novo, redesenhar, avaliar se não era o momento, a forma ou o conteúdo 

mais adequado. É uma determinação de tentativas.  

Uma negativa de um executivo pode ser entendida como um convite para fazer 

diferente, não como resposta final. É preciso exercitar a leitura subliminar. Como é 

possível tentar de novo, sem perder a idéia original? As coisas levam um tempo 

diferenciado. A questão tempo e espaço é peculiar.  

Desde 1994, se discute transporte. Recentemente, alguns funcionários foram para o 

mundo estudar transportes. Os acionistas querem olhar novamente a questão dos 

transportes neste momento, junho de 2010, porque eles endereçaram capital, 

formaram um grupo de trabalho, colocaram esta equipe fora do Brasil (Austrália, 

Singapura, Hong Kong, América do Sul). 

Outro grupo estuda em profundidade a Prefeitura do Rio de Janeiro. É um case 

nacional. O que eles fizeram lá que as coisas acontecem? Como funciona a integração 

dos modais? Quais possibilidades podem ser estudadas para a Copa e para as 

Olimpíadas? 

 

IDÉIAS SAEM DOS GRUPOS DE ESTUDOS E VÃO PARA O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Os grupos estudam, desenvolvem os aspectos de aderência com o negócio dos bancos 

e da Visa, mesmo se o empreendimento for para ser gerido por um terceiro. A CBSS 

tem um modelo de negócio peculiar, que depende dos diferentes parceiros e das 

vendas realizadas pelos bancos. Por conta disso, o volume de clientes pessoa jurídica, 

que é o segmento nicho desse negócio é diferente do negócio de transporte, cujo 

cliente da transação é a pessoa física, por isso, mais complexo. No PAT o atendimento 

da CBSS se encerra na entidade empresa. O Ministério do Trabalho e do Emprego 

pede aos Sindicatos que façam a Visa Vale não deixar os funcionários sem receber seu 

benefício. O Governo determina pelo Sindicato e a CBSS interage com a empresa. É 

uma questão de um ou dois anos para atender ao segmento de transporte. É uma 

questão tecnológica.  
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MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSO – INOVAÇÃO INCREMENTAL 

No dia-a-dia, a empresa faz a inovação olhando com lupa o seu processo. Nas inter-

relações das empresas envolvidas no processo há gargalos. Se as interfaces estão 

azeitadas, há uma otimização do processo. Existe também o ganho de aprendizado, 

que se observa em uma das entidades envolvidas individualmente. Ao observar o 

modelo da Visa Vale em funcionamento à luz do processo, há indicativos de 

oportunidade de melhoria. Isso faz com que a Companhia incremente a inovação e 

mantenha a vantagem competitiva. 

A CBSS foi toda baseada nos processos. A empresa utilizou “A Disciplina dos Líderes de 

Mercado” para fazer o seu posicionamento no mercado. A CBSS não é posicionada em 

clientes, relacionamento ou personalização, peculiaridade dos Laboratórios Fleury, 

por exemplo. No tripé do conceito do livro, formado por Processos – Produtos – 

Clientes, a Visa Vale é pautada em processos, padrões e escala. Claro que as empresas 

não estão exclusivamente no eixo do seu foco. É preciso capacidade de atender ao 

cliente, mesmo que o foco seja em processo! A 3M ou o IPod são exemplos de 

empresas focadas em produto. Todo dia elas matam um produto para lançar outro 

novo.  

Vinte milhões de transações eletrônicas é um negócio de escala, que não é visível, 

mas tangível. É o crédito disponível, é o cartão que chegou, são as refeições, as cestas. 

Como a operação da Visa Vale se dá em processos, a inovação se dá na observação, 

em profundidade, de cada um desses processos e nas melhorias contínuas. A gestão 

do processo é a base das informações, e é nele que serão feitas as alterações, 

observando a cadeia como um todo. A CBSS tem como hipótese que este 

procedimento alavanca conhecimento, porque para mexer no processo é preciso 

mobilizar os parceiros estratégicos do negócio. A partir do momento que é preciso 

discutir com os aliados estratégicos, que estão associados por muitos anos ao mesmo 

negócio, é possível gerar conhecimento para a estrutura alheia em prol do processo 

comum. 

O processo é monitorado por escalabilidade. Ele é gerido, não apenas acompanhado. 

Considera-se o que é um desvio padrão aceitável para os processos da cadeia de 

valor. Todas as áreas têm seus processos. Existem processos fundamentais, críticos e 

de suporte/apoio. O primeiro grupo de processos a ser monitorado por áreas 

específicas é o processo crítico que vai impactar aos clientes. O processo fundamental 

dá as nuances da cultura. Quando se contrata um parceiro, esta contratação está 
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dentro do processo fundamental. É preciso contar a ele como é o DNA da CBSS. É 

preciso construir uma nova relação a partir desse DNA. Os processos de suporte/apoio 

orbitam os fundamentais e críticos. Estar baseado no processo significa ter escalas de 

transação, onde o que aceitável é medido em nível de desvio padrão. 

Um valor da organização é o inconformismo positivo, que faz com que todos os dias 

os funcionários observem os processos e procurem uma forma de melhorar, porque é 

possível melhorar. Os valores da cultura na CBSS são ética, respeito, justiça, inovação, 

inconformismo positivo, excelência operacional e de gestão, reconhecimento do 

capital intelectual, para que as pessoas se sintam desafiadas a fazer o seu melhor, e 

sustentabilidade.  

 

OS GRUPOS ESTRATÉGICOS – INOVAÇÃO DE RUPTURA 

As discussões dos grupos estratégicos ‘colocam os satélites’, ou seja, trabalham na 

inovação de ruptura, perguntando onde mais pode ser possível aplicar o modelo de 

negócios da Visa Vale. Para isso, existem os grupos de trabalho com foco em 

transporte, município do Rio de Janeiro, pré-pago, por exemplo. Os estudos desses 

grupos não são descartados e ao longo do tempo podem ser re-significados.  

 



100 

 

 

ANEXO 3 – Diretor de Produtos e Serviços.  Entrevista realizada em 28 de Junho de 

2010 no Itaim, São Paulo. 

 

Perfil: Engenheiro, há seis anos na CBSS, foi Diretor de Mercado e cuidou do início da 

proposta de inovação na Companhia, antes da área ser assumida pela Gerente de 

Planejamento Estratégico e Inovação.  

 

ORIGEM DO CARTÃO VISA VALE 

O mercado de refeições para trabalhadores é um segmento de 30 anos, que vem 

trabalhando com papel. A fonte de inspiração e de inovação para o surgimento do 

cartão Visa Vale foi o fato do papel estar sendo utilizado de uma forma que não era a 

combinada. Ou seja, o ticket de papel virou moeda, virou vale, virou salário. O 

funcionário recebia um bloquinho de papel ia a um ‘tickeiro’ e ele comprava o 

conjunto de tickets com deságio (R$ 500 reais de tickets, por exemplo, valiam R$ 420 

na compra pelos ‘tickeiros’). Com isso, o PAT (Programa de Alimentação para o 

Trabalhador) passou a não ser atingido na sua plenitude. 

Nessa oportunidade, os bancos começaram a tentar entender o que era este 

mercado. Os bancos começaram a entrar neste negócio, simplesmente porque as 

empresas de tickets/vouchers passaram a desenvolver produtos que concorriam com 

os bancos. A francesa Ticket começou a fazer folha de pagamento, micro crédito, 

crédito consignado, ou seja, produtos de propriedade dos bancos. Assim, os bancos 

resolveram entrar no mercado de refeições para trabalhadores. 

Começou-se a pensar em uma forma de fazer um produto que atingisse a plenitude 

do PAT, que é ‘o trabalhador está bem alimentado’. O cartão em plástico foi a solução 

encontrada para que o papel deixasse de ser moeda e fosse utilizado corretamente no 

PAT. Isso começou a ser desenhado há uns dez anos. O envolvimento da Visa e da 

Visanet foi pela capilaridade da rede. A composição foi muito simples: a Visa entrava 

com o investimento inicial, o aporte inicial para se montar a CBSS, mais a tecnologia 

da época em cartão plástico e tarja. Os bancos entravam com os canais de vendas e 

clientes. Este foi o binômio encontrado pelos bancos para fazer o negócio acontecer.  

Como o canal bancos era um negócio muito importante – porque era preciso tirar o 

atraso de trinta anos – juntaram-se três bancos na ocasião: o Banco Real, o Bradesco e 
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o Banco do Brasil. Os bancos entenderam também que era uma oportunidade boa 

sentar na mesma mesa com os demais, em uma ocasião que o mercado de cartões 

estava explodindo. 

De lá para cá, a inovação foi a colocação de chip no cartão, o que gera mais segurança 

à operação. Além da segurança, outro fator importante é que ele muda alguns 

parâmetros de referência e permite a liberação antecipada de saldo para uso do 

cartão, porque a CBSS sabe que a empresa-cliente vai creditar o valor devido na data 

acordada. O encontro de contas será feito posteriormente, com o crédito liberado 

antecipadamente. O chip permite um saldo fictício para o funcionário da empresa-

cliente. A Visa Vale nasceu eletrônica e até hoje não há papel, nem vai entrar neste 

segmento.  

 

FONTES PARA A INOVAÇÃO NA CBSS 

Falando de fontes para a inovação, é preciso mencionar o core da CBSS, que é o 

serviço de crédito e débito. Em volta desta operação há o que se chama de 

periféricos, que o produto pode viver sem eles. São os recursos on line de consultar 

saldo, a utilização do celular para procurar um estabelecimento que aceite o cartão, a 

emissão de um boleto pela internet, por exemplo. Essas pseudo-inovações em volta 

da inovação maior ajudaram a consolidar a imagem da CBSS como empresa inovadora 

e fizeram a empresa receber o prêmio da Revista Exame por esse mérito. Esses micro-

acessórios colocados em volta, vão dando corpo ao negócio. Este é o macro ambiente 

do negócio CBSS. Há um coração central e vão sendo colocadas novas features em 

volta dele, ajudando a consolidar o conceito de inovação da Visa Vale. 

Analisando-se que a Visa Vale tem um corpo e está sendo criado um ambiente de 

inovação, as fontes para a inovação vêm de um mix de lugares. Do ambiente interno, 

da identificação de itens que podem ser melhorados. Não que existam processos de 

inovação específicos para esta finalidade. Na verdade a falta de processos de inovação 

gera a necessidade de pensar diferente. Por ser uma empresa processual, a CBSS pode 

cercear o processo de inovação, sempre respeitando os processos existentes. Um 

exemplo: há seis anos a Telemar (atual Oi) pediu que seu cartão fosse de cor 

diferente. Não existia processo para atender a esta demanda da empresa-cliente 

naquela oportunidade. A área de operações travou a demanda pela inexistência de 
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um processo. O fato de ser uma empresa processual acaba tolhendo a capacidade das 

pessoas de inovar. 

A inovação na CBSS está acontecendo também através de perguntas, ou seja, por que 

não é possível fazer? É proibido dizer não. Podem existir impeditivos, custos, ausência 

de fornecedor habilitado ou outras limitações para não fazer. Mas o questionamento 

de todos deve ser para avaliar novas possibilidades: é possível fazer um cartão 

redondo? A nova forma de conduta na Companhia é permitir que novas possibilidades 

sejam analisadas.  

Outro fato que gera menor velocidade para a inovação é o fato do mercado de 

refeições para trabalhadores não se movimentar em uma velocidade razoável. O 

mercado esperou trinta anos para fazer algo diferente (refere-se à criação da CBSS). O 

segmento de telefonia, por exemplo, tem grande velocidade de lançamentos: 3G, 4G 

etc. No mercado de refeições para trabalhadores o ritmo é diferente. Não por ser B2B, 

mas pela característica do segmento. O nível de exigência do cliente é pequeno. A 

empresa-cliente diz que o mais importante para ela é não ter o funcionário 

reclamando da atuação da Visa Vale, na disponibilização de créditos para sua 

alimentação. Mas o funcionamento perfeito da disponibilização de créditos já é 

premissa do processo! Um exemplo esclarecedor neste aspecto é a pergunta que se 

pode fazer a um proprietário de automóvel sobre suas exigências com relação ao 

produto: ‘eu quero que meu carro ande’. Andar é premissa do processo. E sobre os 

recursos que o automóvel pode ter como ar condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico, boa recepção de som etc.? O segmento de refeições para trabalhadores 

ainda não está voltado para os complementos do serviço principal. Uma explicação é 

que este segmento é complementar, periférico dentro de RH. Pode ser que uma 

mudança no mind set do pessoal de RH altere o nível de exigência com relação ao 

serviço da Visa Vale. Mas não é algo que possa se esperar de forma imediata, o que dá 

fôlego para a CBSS ir pensando em possibilidades de atuação em função de uma 

possível alteração. 

A CBSS tem um pipeline de lançamentos previstos. Houve mudanças recentes porque 

a CBSS não trabalha com o usuário final e, sim, com as empresas. Agora está se 

pensando em trabalhar com usuários finais. As formas de lançamento, o processo de 

vendas, o atendimento, até tirar dúvidas é diferente do que a CBSS faz atualmente 

para os clientes pessoas jurídicas. A CBSS vai aprender com os novos lançamentos que 

estão previstos para 2010/2011. E a CBSS tem tempo para este aprendizado. 
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ATUAÇÃO EM B2C EM 2010/2011 – NOVO PORTIFÓLIO DA CBSS 

O foco não será necessariamente o B2C, mas uma opção, que a CBSS ainda não sabe 

atuar e precisa aprender melhor para explorar. No B2C o nível de exigência é maior. A 

fonte de inspiração para a CBSS partir para atuar no segmento B2C é uma 

identificação de tendência de mercado apontada em alguns estudos. O assunto ‘pré-

pago’ na área de cartões está começando a tomar uma forma diferente no Brasil. E o 

mercado brasileiro, especialmente de cartões, é espelho do mercado norte-

americano. Então uma viagem no tempo, há uns vinte anos atrás, para observar o 

mercado de cartões norte-americano naquela oportunidade dá referências do que o 

mercado brasileiro é hoje. Logo é possível afirmar que ele deve ficar muito parecido 

com o mercado americano no futuro, onde os cartões pré-pagos têm uma 

participação fundamental do ponto de vista de faturamento. 

Nos grandes magazines e redes de farmácia há displays com vários cartões pré-pagos, 

de várias lojas. O usuário retira o cartão do display, vai ao caixa, compra e carrega o 

cartão. Há cartões gift para aniversariantes, que não se conhece muito o gosto. Há a 

questão cultural do brasileiro não gostar de dar presentes com valores conhecidos 

pelo presenteado. No portfólio de pré-pagos existe uma série de produtos de 

conveniência. Desde a secretária doméstica que vai à padaria todos os dias e precisa 

de dinheiro trocado. Nesse caso, se pode deixar um pré-pago com senha, só para 

aquela finalidade, travando-se o estabelecimento para consumo, ou seja, só se pode 

comprar na padaria ou no supermercado; se for a farmácia a utilização será negada. O 

cartão mesada tem um cunho educacional representativo e será dirigido aos filhos. Os 

pais dão a mesada em cartão e dizem para seus filhos passarem o mês com a quantia, 

aprendendo a controlar o próprio dinheiro. Aqui os estabelecimentos também podem 

ser travados, como livraria, lanchonete ou casas de show, permitindo o 

acompanhamento do uso por extratos e evitando uso indevido. Alguns produtos são 

inovadores até do ponto de vista cultural para os brasileiros. A inspiração para os 

cartões descritos anteriormente vem da identificação da necessidade ou da 

oportunidade do negócio. 

Idas ao mercado americano, inglês e australiano organizadas pela CBSS foram 

oportunas para fomentar os insights sobre os cartões pré-pagos. A Visa recepcionou a 

equipe da CBSS em todas as visitas. 

A CBSS tem certeza de que o mercado de pré-pago vai explodir no Brasil. Esse 

mercado tem apelo do ponto de vista educacional e cultural. Para as pessoas que não 
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têm disciplina de utilizar o dinheiro é adequado. Para as classes C e D também pode 

ser apropriado, onde o cidadão coloca seu dinheiro no cartão e controla a utilização. É 

seguro, os gastos são realizados nos locais pré-determinados. Há vários nichos nesse 

segmento. 

A CBSS decidiu procurar a Visa Internacional porque o caminho do pré-pago era o 

mais apropriado e rentável para o negócio da Companhia do que qualquer outro 

caminho que foi identificado. Comparando-se o momento de abertura da CBSS com o 

momento de iniciar a proposta do pré-pago, fica mais claro o potencial do pré-pago 

do que o potencial do voucher. 

Naquela época havia uma insegurança de se colocar cartão em algo que tinha o papel 

de moeda. A entrada naquela oportunidade foi inovadora em uma cultura que já 

existia. O pré-pago, ao contrário, ainda não está instalado no Brasil, não tem uma 

cultura. A criação de uma nova cultura ficará a critério da CBSS, dos bancos, dos 

canais. 

O segredo para o pré-pago é decidir o que trazer para o Brasil, a partir da consulta e 

observação do mercado internacional, com a menor chance de haver inadequação ou 

prejuízos.  

O objeto de observação foi o universo norte-americano de cartões pré-pagos. E uma 

observação criteriosa e detalhada, desde a forma de venda, distribuição, embalagem. 

Há embalagens refinadas que tocam uma música temática: casamento ou aniversário. 

São formas de vendas diferentes da modelagem habitual. Toda a cadeia de consumo 

do cartão pré-pago é diferente. A venda não deverá ser feita pelos bancos. Porque os 

jovens, por exemplo, não vão aos bancos. As vendas, nesse caso, podem ser 

expressivas pela internet ou no Cinemark, por exemplo. O conhecimento de venda 

para jovens terá que ser aprendido pela equipe da CBSS. Não é o gerente do banco 

que vai vender. A venda será realizada pelo João Gordo da MTV. Isto é heterodoxo 

para o negócio atual da CBSS. 

 

ATUAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 

Nas circunstâncias de mercado novo, produto novo, oferta nova e completamente 

diferente do que a CBSS tem, há apenas o Banco Rendimento, de pequeno porte, 

atendendo alguma coisa de demanda de gift, mesada e conveniência.  
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FONTES PARA INOVAÇÃO 

O exercício de benchmarking, as pesquisas de mercado, as conversas com os clientes, 

com os bancos e com a indústria de tecnologia trazem as diretrizes para as inovações. 

Os bancos como distribuidores sempre solicitam novos produtos e serviços. Eles têm 

idéias ou os clientes dos bancos solicitam alguma coisa que é repassada para a análise 

da equipe CBSS. A verificação responde se dá ou não para fazer e por quê. Os bancos 

fomentam a criatividade da CBSS quando demandam informalmente a formatação de 

algum item. O maior volume de demandas dos bancos é para serviços. E, nesse caso, 

serviços referem-se a relatórios, por exemplo, para compreender melhor o 

desempenho do produto Cartão Alimentação. Nesse caso, trata-se de inovação 

periférica ou incremental. Uma idéia para fazer uma nova Visa Vale não aparecerá tão 

cedo! É preciso esclarecer a diferença entre inovação e invenção. O ciclo da inovação 

é maior que o da invenção. O iPhone 4, por exemplo, não é uma inovação. O primeiro 

iPhone, sim, foi uma inovação. As demais iniciativas são invenções, que fazem com 

que o produto fique mais robusto e imbatível. Nesses seis anos na CBSS, não recebi 

nenhuma demanda dos bancos que pudesse alterar o patamar de inovações da 

Companhia. 

Os clientes são acionados pela CBSS através das pesquisas de satisfação. A partir 

dessa visão do mercado, por vezes, aparecem algumas idéias, insights, sempre 

voltados a serviços ou features. As idéias provenientes dessa fonte são pequenas, 

incrementais, nada transformadoras. 

A indústria de tecnologia traz sugestões que podem ser interessantes. Uma proposta 

recente foram os boletos de táxi eletrônicos para executivos em trânsito pela 

empresa. A questão é que o volume de dinheiro movimentado nessa operação é 

pouco expressivo. 

Sem dinheiro, sem mercado consumidor e regulamentação, não é possível alterar o 

patamar de inovação da CBSS. Os bancos não admitem fazer um lançamento que não 

venda. O que está sendo feito atualmente pela CBSS é a identificação de várias 

possibilidades (cartão gift, cartão mesada, cartão conveniência, cartão travelmoney), 

cujo somatório ganha expressão e não faz sentido trabalhar essas iniciativas de forma 

independente. Não ter pressa para dar ‘uma tacada’ certeira é importante. Ir do 

dinheiro (volume) para o luxo (negócios de nicho, específicos) é importante na visão 

de um portifólio de produtos completo.  
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OS GRUPOS ESTRATÉGICOS – INOVAÇÃO DE RUPTURA 

Nos grupos de trabalho que se reúnem sobre temas confidenciais para promover a 

inovação na CBSS, há 10 executivos participando. Essas mesmas pessoas participam 

de grupos com temáticas diferentes, ou seja, poucos executivos e discussões 

diferenciadas. O olhar dos grupos é diferente, mas as pessoas são as mesmas. As 

alternativas dos grupos observadas isoladamente quando reunidas podem 

representar um volume de negócios expressivo. 

Nos grupos de trabalho voltados para inovação, cujos participantes são os executivos, 

cada uma das iniciativas tratadas são, de fato, distintas, pelas características dos 

clientes envolvidos, canais, potenciais. A Gerência de Planejamento e Inovação 

coordena, junta o trabalho de todos e faz considerações sobre o encaminhamento das 

idéias em cada equipe para que não se perca a coesão da proposta. 

A existência de vários grupos distintos coordenados por uma área institucional 

responsável por fazer a intersecção entre eles pode caracterizar um fator 

fundamental para fomentar as discussões de fontes de inovação para o negócio. A 

Gerência de Planejamento e Inovação é uma área neutra, que não está em nenhum 

grupo, mas está em todos, e que ajuda o direcionamento do trabalho, dando insights, 

fazendo intervenções conceituais e estruturais para garantir a sinergia de todas as 

equipes. 

Os grupos de trabalho dos executivos da CBSS se reúnem quinzenalmente há sete 

meses e espera-se uma entrega de propostas até o final de 2010. Não se trata de uma 

proposta proveniente de cada um dos 10 grupos de trabalho, até porque eles estão 

interligados. Além da meta acordada com os acionistas que está sendo trabalhada, há 

propostas adicionais que estão sendo trabalhadas pelos executivos. A idéia é que 

além do acordado, os executivos apresentem propostas adicionais que também 

precisam do investimento dos acionistas. Assim, até o final de 2010, a CBSS terá 

projetos inovadores, cujos investimentos já estão pré-acordados com os acionistas, e 

propostas adicionais cuja demanda expressiva justifica solicitação de investimento 

adicional. O presidente da CBSS alinha previamente com os acionistas as propostas 

adicionais que estão sendo trabalhadas pelos grupos para que não se saia da direção 

conveniente para o negócio. Os recursos para inovação como apoio dos acionistas e 

dinheiro para investimento podem ser traduzidos em confiança dos bancos para 

patrocinar e vender nas agências as idéias dos executivos da CBSS. 



107 

 

 

Uma das principais fontes para a inovação é a crença na tendência. Um exemplo é 

qual é a crença da tendência quando o cartão acabar? O celular pode ser uma 

resposta. A crença neste caso é uma aposta. Inovação é uma aposta de para onde o 

negócio vai. Não quer dizer que vai dar certo. Há uma crença na tendência. É preciso 

preparação para acreditar nas tendências, e um exercício oportuno para esta 

finalidade são os cenários a curto, médio e longo prazo. Quando se acredita que algo 

vai acontecer é preciso sair antes. O cartão da Visa Vale foi uma crença na tendência. 

Ela poderia ter nascido operando com papel, com a vantagem competitiva de ter os 

bancos como canais de vendas. Mas ela optou por lançar antecipadamente o ticket 

em plástico e juntar as duas forças: tecnologia e força de vendas. A crença de 

tendência pode ser vencedora, mas é difícil de ser incorporada, afinal, é preciso 

assumir um alto risco. Há desconforto. A atuação em pré-pago é a aposta atual da 

CBSS, mesmo reconhecendo que o mercado ainda não está maduro e seu 

dimensionamento está considerando os números que podem ser alcançados, não o 

seu tamanho atual. Assim, se a aposta for assertiva, a vantagem competitiva será 

expressiva.  

 

VANTAGEM COMPETITIVA – TEMPO DE VALIDADE 

Sobre o tempo de vantagem competitiva é possível consultar a história da CBSS e 

verificar que após dois anos de seu lançamento, a Ticket já operava parcialmente com 

cartões. Só em 2007 é que a operação eletrônica passou a ser integral na concorrente. 

Apenas em 2009, a CBSS inicia um esforço dirigido para se colocar, novamente, 

adiante dos competidores através de inovação. Assim, depois de cinco anos de 

vantagem competitiva, agora a CBSS está equivalente às suas principais competidoras, 

com uma única e relevante vantagem que é a força dos bancos. Afinal, o 

relacionamento comercial que os bancos têm com as empresas-clientes, as 

concorrentes jamais vão ter. Aí está uma prova de que o ambiente de negócio da CBSS 

é tão importante quanto o produto. 

A CBSS pensa no fim dos cartões. Mas antes de acabar o cartão alimentação, os 

cartões de banco ou de crédito podem acabar primeiro. Para uma concorrente como a 

Ticket, que não está vinculada aos bancos, uma inovação de ruptura poderia ser a 

disponibilização dos créditos de alimentação por celular. Há leituras enviesadas do 

cenário. É preciso olhar para a concorrência, para as oportunidades ou limitações 

tecnológicas. 


