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nele. É isto o que é a história, uma sequência de eventos em que os seres humanos 

são os protagonistas. Mas o mundo de 2100 é agora, no presente, quase 
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RESUMO 

 

O estudo aqui relatado buscou compreender, a partir do modelo da estrutura de governança 
corporativa, a orientação de estratégias por produtos inovadores como o Big Data. A empresa 
objeto de estudo, de capital aberto, em um contexto marcado por transformações digitais, em 
um mercado que passa por grandes mudanças e forte ataque da concorrência, busca 
sustentar sua liderança no negócio de meios eletrônicos de pagamentos através de estratégia 
baseada em inovação. Para tanto, o problema foi desdobrado em objetivos geral e 
específicos, que permitiram alcançar uma resposta para ele. As etapas seguidas para 
compreender essa pesquisa foram: (1)  descrever o ambiente organizacional do mercado de 
adquirência no Brasil; (2) identificar a definição de estratégia comercial baseada em inovação, 
a partir do modelo de estrutura de Governança Corporativa da empresa De capital aberto; (3) 
identificar os principais produtos e serviços inovadores que compõem a estratégia 
organizacional da empresa de capital aberto; (4) avaliar através da coleta de dados como se 
configura os resultados atuais da empresa De capital aberto, a partir do entendimento do 
modelo de governança corporativa utilizada. Baseado nesse delineamento, o referencial 
teórico sustentou e guiou a investigação do problema de pesquisa, de como a estrutura de 
governança corporativa orientou a estratégia por produtos inovadores da empresa de capital 
aberto. Foram analisadas nesse estudo, as definições, escopos, modelo de governança 
corporativa, alicerçadas na revisão de literatura, pesquisa documental e na pesquisa realizada 
junto a membros da diretoria executiva. A governança corporativa, compreendida como uma 
estrutura que delineia a estratégia empresarial, mostrou-se inovadora, capaz de conferir a 
liderança de mercado, em face as mudanças de regulatórios e forte concorrência, dando 
estabilidade à organização. Considerando a complexidade do objeto e sua subjetividade, 
optou-se pela abordagem de natureza essencialmente qualitativa, descritiva, tendo como 
principal fonte de coleta e análise de dados, entrevistas semiestruturadas, para compreender 
o fenômeno, por meio do estudo de caso. Entende-se que os principais resultados obtidos 
foram: a compreensão de que a estrutura de governança corporativa orientada pela estratégia 
em inovação tecnológica é justificada na prática, por um processo colaborativo engajado 
desde o Conselho de Administração até a base de colaboradores, uma vez que a governança 
corporativa relacionada à estratégia organizacional se evidencia nos valores da companhia. 
A decisão estratégica da diretoria executiva em utilizar o Big Data como produto inovador, e 
seus desafios do ambiente, foram evidenciados nos resultados relacionados juntamente com 
a subjetividade, e a amplitude da inovação tecnológica, evoluindo em dimensões de suas 
atribuições e ligação com a competividade do mercado, o que se permite um entendimento 
entre os achados da pesquisa e o embasamento teórico. Com relevante influência das 
variáveis ocorridas ao longo do estudo, por fim, as informações apontaram para recente 
redefinição estratégica de governança corporativa, com foco em aumentar a participação no 
varejo, uma redefinição de prioridades de negócio em curto e médio prazos, ponto que 
anteriormente não havia sido encontrado com tanta exaltação nos achados de dados 
coletados. Foram compreendidos, entretanto, vários pontos observados sobre o aspecto de 
governança corporativa e sua relação causal com desempenho corporativo e a busca por 
inovação tecnológica. 

 
 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Estratégia, Big Data, Inovação Tecnológica. 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The study here told looked for to understand, starting from the model of the structure of corporate 
governança, the orientation of strategies for innovative products like Big Dates. The company study 
object, in a context marked by digital transformations, in a market that goes by great changes and 
fort attacks of the competition, search to sustain his/her leadership in the business of electronic 
means of payments through strategy based on innovation. For so much, the problem was unfolded 
in general and specific objectives that allowed to reach an answer for him. The following stages to 
understand that research were: (1)  to describe the organizational atmosphere of the adquirencia 
market in Brazil; (2)to identify the definition of commercial strategy based on innovation, starting 
from the model of structure of Corporate Governança of the company; (3) to identify the main 
products and innovative services that compose the organizational strategy of the company; (4) to 
evaluate through the collection of data as it is configured the current results of the company, 
starting from the understanding of the model of used corporate governança. Based on that 
delineamento, the theoretical referencial sustained and it guided the investigation of the research 
problem, of as the structure of corporate governança it guided the strategy for innovative products 
of the company. They were analyzed in that study, the definitions, marks, model of corporate 
governança, all found in the literature revision, he/she researches documental and in the research 
accomplished members of the executive management close to. The corporate governança, 
understood as a structure that delineates the business strategy, it was shown innovative, capable 
to check the market leadership, in face the regulatórios changes and strong competition, giving 
stability to the organization. Considering the complexity of the object and his/her subjectivity, she 
opted for the nature approach essentially qualitative, descriptive, tends as main collection source 
and analysis of data, semi-structured interviews, to understand the phenomenon, through the case 
study.It understands each other that the main obtained results were: the understanding that the 
structure of corporate governança guided by the strategy in technological innovation is justified in 
practice, for a process colaborativo engaged from Council of Administration to the collaborators' 
base, once the corporate governança related to the organizational strategy is evidenced in the 
values of the company. The strategic decision of the executive management in using Big Dates as 
innovative product, and their challenges of the atmosphere, they were evidenced in the related 
results together with the subjectivity, and the width of the technological innovation, developing in 
dimensions of their attributions and connection with the contestability of the market, what is 
permitted an understanding between the discoveries of the research and the theoretical basis. With 
relevant influence of the variables happened along the study, finally, the infomações appeared for 
recent strategic redefinition of corporate governança, with focus in increasing the participation in 
the retail, a redefinition of business priorities in short and medium periods, point that previously 
had not been found with so much exaltation in the discoveries of collected data. They were 
understood, however, several points observed about the aspect of corporate governança and 
his/her causal relationship with corporate acting and the search for technological innovation. 

 

Key-words: Corporate Governança, Strategy, Big Dates, Technological Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para enfrentar a complexidade do ambiente atual de negócios, e as facilidades 

que as inovações trazem ao mercado, é vital não só repensar e preservar o valor da 

empresa, mas também promover estratégias que envolvam, a coparticipação dos 

atores (stakeholders1), envolvidos na organização através de uma estrutura de 

governança corporativa (IBGC, 2018). 

A governança corporativa tem como objetivo oferecer meios para garantir que os 

resultados empresariais não estejam apenas comprometidos com o presente, mas por 

meio de estratégias empresariais, sejam atingidos beneficiando resultados futuros de 

longo prazo. Uma estrutura de governança corporativa bem definida tende a favorecer 

todos os stakeholders da empresa (GITMAN; ZUTTER, 2017). Da mesma forma Block 

(2017), comenta que boas práticas de governança corporativa, alinham interesses 

entre os atores, com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo 

prazo das organizações, com acesso a recursos que contribuam para estratégias 

inovadoras, de qualidade, que promovam a gestão das organizações com longevidade 

e propiciando o bem comum.  

O IBGC (2018) trata do tema inovação como essencial para o âmbito da 

governança corporativa, uma vez que, a empresa precisa estar constantemente atenta 

às mudanças no contexto dos negócios, que estão desafiando, cada vez mais, sua 

capacidade de se manter viável e íntegra ao longo do tempo.  O IBGC (2018) reforça 

ainda a necessidade do conselho de administração, pensar e repensar 

constantemente quais as estratégias devem estar cada vez mais presentes na 

estrutura de uma governança corporativa. 

A velocidade das transformações, vê ampliada a necessidade de aplicação de 

novas estratégias empresariais, tendo como foco, o macro e microambiente dos 

negócios, alicerçado na inovação, como principal parceira para um crescimento 

corporativo. Cunha Jr. (2018) em seu artigo sobre os caminhos de convergência, 

testemunha um processo de evolução rápida e disruptiva no âmbito organizacional 

entre os conselhos de administração, a inovação e tecnologia, o autor reforça que 

“além dos impactos da globalização e da concorrência internacional, as empresas e 

suas lideranças ainda se veem diante de um ritmo acelerado de mudanças e aumento 

 
1 Descreve um grupo de pessoas que participam e têm interesse em uma empresa, negócio ou 
indústria.   
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da complexidade da competição”. Ismail, Malone e Geest (2015), bem como, Cunha 

Jr. (2018) complementam que a evolução tecnológica abriu uma porta incalculável de 

oportunidades de crescimento para organizações exponenciais, ou seja, nenhuma 

empresa acompanhará o ritmo de crescimento definido pelas organizações 

exponenciais, se não estiverem dispostas a realizar algo radicalmente novo, as ações 

estratégicas tradicionais já não serão tão efetivas e a inovação ligada à tecnologia 

será um meio de crescimento para os stakeholders. Da mesma forma para Salim e 

Malone (2017) organizações exponenciais têm que pensar de forma diferenciada, que 

entende que um propósito massivo e transformador tenha amplitude e seja inspiradora 

como o Google que é ter toda informação do Mundo ou do TED: ideias que valem a 

pena ser disseminadas. 

Para Caldas (2016) a incorporação da tecnologia concebe diferenciais para as 

empresas à medida que ampliam a capacidade de produção e prestação de serviços. 

A nobre visão das organizações na melhor utilização de seus recursos, busca 

soluções tecnológicas para a solidificação da ideia de um crescimento econômico e 

sustentável para perenidade das empresas de médio e grande porte. Ainda, segundo 

Caldas (2016) empresas prestadoras de serviços, não se limitam apenas 

conhecimentos técnicos na incorporação de novas tecnologias, o autor alega, que 

estas constituem um diferencial para as empresas na medida que evoluem e ampliam 

seus negócios.  

Segundo ABECS (2018) o segmento de prestação de serviços, acostumado a 

frequentes avanços tecnológicos, como o de transações em cartão, dinheiro plástico, 

busca se reinventar para sobreviver a incorporação da tecnologia. O consumidor vem 

substituindo suas transações de papel moeda pelos meios digitais, o que se traduz no 

maior uso de cartões e o crescimento do mercado de adquirência.   

Essa mudança nos padrões de consumo, não apenas propiciaram uma maior 

flexibilidade e agilidade nas transações, mas também geram, a cada nova transação, 

dados rastreáveis e valiosos sobre padrões de consumo do mercado. Estes podem 

estar ligados ao valor gasto, horários de compras, aos locais, dentre outros volumes 

gerados pela quantidade de transações com cartões. 

Uma das estratégias de inovações tecnológicas, conhecida como Big Data2, 

orientada pela diretoria executiva da empresa de capital aberto, uma das principais 

 
2 Grande volume de dados estruturados e não estruturados que são gerados a cada segundo. 
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prestadoras de serviços no mercado de adquirência e uma das maiores 

credenciadoras da América Latina, congrega inovação e tecnologia através de um de 

seus produtos, o Big Data. Essa empresa, objeto dessa pesquisa, será denominada 

“Empresa de capital aberto” ou “De capital aberto”. Ela atua em diversos mercados, 

localidades e padrões de consumo, por ter uma fatia de mercado de aproximadamente 

47% das transações e meios de pagamento com utilização de cartões físicos ou 

digitais, a Empresa de capital aberto detém dados e os utiliza como parte de seu 

portfólio de produtos e oferece estrategicamente à seus clientes por meio da 

ferramenta Tableau3. 

A Empresa de capital aberto, segundo GRI (2017), é reconhecida por ser 

empresa inovadora, oferece dados compilados pelo produto Big Data, com objetivo 

de promover os diversos segmentos que se relaciona, busca o crescimento de seus 

parceiros, bem como utiliza-se deste produto inovador como grande potencial para o 

mercado de adquirência, sinalizando a importância deste estudo sobre o assunto. 

Através do aprofundamento nas pesquisas, junto a estrutura de governança 

corporativa da empresa, que estrategicamente busca inovar por meio de diferenciais 

e vantagens comparativas e competitivas, o produto Big Data demonstra com isso, a 

capacidade prática de inovação, gerando valor, promovendo o crescimento e 

perenidade do mercado com o qual se relaciona, objetivando um futuro de 

planejamento, profissionalização da gestão e sustentabilidade das instituições. Assim, 

o que se propõe neste projeto é compreender estratégias da estrutura de governança 

corporativa orientada para produtos inovadores na empresa de capital aberto 

Setubal (2018) compreende a governança corporativa como a evolução e ruptura 

de conceitos antigos de administração e das facilidades que as novas tecnologias 

trazem aos clientes, funcionários, sócios e demais partes interessadas.  

Neste contexto, estudar uma grande empresa de capital aberto como a Empresa 

de capital aberto, sua estrutura de governança corporativa e a orientação para 

produtos inovadores, é o desafio que move esta pesquisa; entende-se estratégia, de 

acordo com uma perspectiva pós-moderna, definida por esquemas estratégicos de 

referência, permitindo que a organização e o ambiente estejam interligados e sejam 

compreendidos pelos stakeholders (VOLBERDA, 2004). 

 
3 Plataforma de compilação e análise de dados. 
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O pesquisador, autor desse trabalho, motivado pela velocidade das mudanças, 

entende a oportunidade da pesquisa e compreensão da inovação tecnológica como 

uma das estratégias de governança corporativa da empresa de capital aberto, 

atualmente, o autor desse projeto, encontra-se na condição de colaborador da 

empresa, objeto de pesquisa. 

Assim, a proposta de pesquisa buscou compreender, a partir do modelo da 

estrutura da governança corporativa da Empresa de capital aberto, a orientação do 

produto Big Data como estratégia de inovação, avaliando os resultados e condições 

observados, através do ambiente organizacional, da estratégia  comercial baseada 

em inovação a partir do modelo de estrutura de Governança Corporativa da empresa 

de capital aberto, e dos principais produtos e serviços inovadores, principalmente o 

Big Data, que compõem a estratégia organizacional da empresa de capital aberto 

 

1.1 Delineamento da problemática de pesquisa 

 

As estratégias e atividades de negócios das empresas não estão mais limitadas 

ao conselho de administração ou aos cargos de alto escalão. O envolvimento e ações 

estratégicas dos stakeholders compreendem a evolução do conjunto, ou seja, 

“empresas precisam ter propósito mais amplo do que simples geração de resultados 

financeiros, aspectos ambientais e sociais. As estratégias da estrutura de governança 

corporativa precisam ser contempladas” (SIQUEIRA, 2018). 

Através do relatório GRI - Global Reporting Iniciative4, da Empresa de capital 

aberto, divulgado em 2017, o objetivo da empresa é aprimorar seus diferenciais para 

manter a competitividade. Segundo o relatório, isso se dará principalmente pelo 

crescimento da oferta de soluções, produtos e serviços inovadores. Os pilares de 

gestão, evolução digital, gente, eficiência em custo e cliente, amparam e sustentam o 

alcance da estratégia e assim fortalecem condutas corporativas, diretrizes, processos 

e valores empresariais. 

A proposta de estudo delineada, procura compreender, a partir do modelo da 

estrutura da governança corporativa da empresa de capital aberto, a orientação de 

 
4 Documento que apresenta o desempenho da Empresa de capital aberto nas esferas econômica, social e 

ambiental 
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estratégias por produtos inovadores como o Big Data As organizações de capital 

aberto como a Empresa de capital aberto, estão inseridas em um contexto maior, 

submetidas a políticas e regras de mercado, e a estrutura da governança corporativa 

contribui para a sua definição estratégica e para seus resultados de longo prazo.  

Entende-se aqui, que um dos papeis da diretoria executiva na governança 

corporativa é de exercer a liderança, enfrentar os desafios complexos da atualidade, 

inovar com a capacidade de entender os riscos socioeconômicos e ambientais globais 

complexos e as tecnologias emergentes (CLARKE, 2018). 

A Empresa de capital aberto por meio de sua diretoria executiva, dentro da 

estrutura de governança corporativa, tem através de produtos inovadores uma das 

principais estratégias para enfrentar os desafios complexos do ambiente, por isso o 

problema de pesquisa é delineado a partir da seguinte questão orientadora:  Como 

se relaciona a estrutura de governança corporativa com a estratégia por 

produtos inovadores como o Big Data? 

 

1.2 Objetivos de Pesquisa 

 

Desse problema desdobram-se os objetivos de pesquisa: 

 

Objetivo Geral: Compreender a partir do modelo da estrutura da governança 

corporativa da empresa de capital aberto, a relação com estratégias por produtos 

inovadores como o Big Data.  

Objetivos Específicos: 

1. Descrever estrutura corporativa do negócio; 

2. Identificar os principais produtos e serviços inovadores que compõem a 

estratégia organizacional da empresa de capital aberto; 

3. Identificar a definição de estratégia baseada em inovação, a partir da 

relação entre a estrutura de governança corporativa e a estratégia por 

produtos inovadores; 

4. Analisar os resultados e condições levantadas nos objetivos 1 a 3 e como 

se configuram para condicionar os resultados atuais da empresa de capital aberto, a 

partir do entendimento do modelo de governança corporativa utilizada. 
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1.3 Justificativa teórico-prática  
 

O mercado de meios de pagamentos eletrônicos é relativamente novo, porém 

em constante mutação, tornando-se uma variante de tendências e especulações que 

não permitem projeções de longo prazo (ABECS, 2018). O presente estudo apresenta 

perspectivas teóricas e resultados de pesquisas, a partir do modelo de estrutura de 

Governança Corporativa da empresa de capital aberto. A inovação, como estratégia 

de governança corporativa, traz um crescimento relevante para os estudos 

organizacionais e acadêmicos e tem merecido importância investigativa pela 

necessidade de desenvolvimento deste tema. A Governança Corporativa tornou-se 

um dos temas mais discutidos no mundo dos negócios com grande impacto 

acadêmico e prático (KREUZBERG; VICENTE, 2019). Ezzamel e Reed (2008) 

argumentam que as estruturas formais de governança devem ser reconceituadas 

institucionalmente para aumentar os recursos das organizações. 

De um lado, transformações aceleradas pela nova era digital, mudanças de regras 

de mercado onde a empresa de capital aberto, foco deste estudo, líder de mercado 

em meios de pagamentos tradicionais, vêm sofrendo ameaças pelas novas entrantes, 

com ofertas agressivas de redução de taxas. Do outro lado, o varejo, com necessidade 

de crescimento, mas com objetivo de sobrevivência, porém com dificuldades na 

tomada de decisão por falta de informação sobre onde, como e para quem vender 

neste novo cenário digital (ABECS, 2018) 

Com a evolução tecnológica, em que cada consumidor é quem gera um grande 

volume de informações ao mercado, as mudanças de consumo e serviços ocorrem de 

forma cada vez mais veloz. Nesse atual cenário, as tendências passam a ser ditadas 

pelo público e suas transações. Logo, as organizações precisam de sistemas que 

monitorem a todo instante os movimentos do mercado e tenham um emprego 

otimizado de recursos. A inovação se tornou fator essencial de competitividade das 

empresas (LIMA, 2018).  

Muitas vezes, organizações baseadas somente em experiências empíricas ou 

puramente intuição, gastam quantias para fidelizar ou captar as preferências de seus 

clientes. Empresas com possibilidade de mensurar e comparar informações sobre 

desempenho e consumo de seus clientes, com informações mais confiáveis, e com 

uma análise mais segura e aprofundada, poderão aumentar a assertividade de 

grandes tomadas de decisões, que sejam sustentáveis para o sucesso da empresa e 
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crescimento econômico do mercado. A utilização de tecnologias para que o sucesso 

organizacional seja sustentável ao longo do tempo é irreversível (ESPINOSA; 

ARMOUR, 2016).  

O poder decisório é algo que demanda alta responsabilidade. A tomada de 

decisão feita de maneira equivocada compromete altos investimentos de recursos e 

pode comprometer os resultados da empresa, e, inclusive, colocá-la em eminente 

risco financeiro, arriscando até mesmo sua sobrevivência no mercado. É necessário 

que a evolução digital traga na prática uma redução dos efeitos negativos, e que as 

empresas percebem o valor da inteligência da informação levando-se em 

consideração fatos e dados reais que apoiem análises profundas. E é, portanto, que 

o objetivo do presente trabalho não busca apresentar uma nova teoria, contudo 

contribuir junto as teorias já existentes, bem como, por meio dos resultados e 

condições levantadas nos objetivos específicos  compreender a partir do modelo da 

estrutura da governança corporativa da empresa de capital aberto, a relação com 

estratégias por produtos inovadores como o Big Data. As escolhas metodológicas 

feitas aqui também contribuem com este fim. 

Em termos práticos, o uso do Big Data como ferramenta de estratégia inovadora 

demonstra que os dados quantitativos gerados através de sua análise, podem 

modificar a forma como são realizados as manipulações das informações, que são 

dados não estruturados e que dependem de variáveis que precisam sem entendidas 

e assim utilizadas para tomada de decisões estratégicas das empresas (PETRY, 

2013). Analisar como o Big Data cria oportunidades de crescimento ao mercado pode 

determinar ações nos negócios de determinadas regiões e segmentos, processos 

reais de produção e como a tomada de decisões mais assertivas das organizações 

oferecem possibilidades quase ilimitadas para desenvolver negócios e organizações 

para, simultaneamente, serem mais eficientes e sustentáveis. (HÄMÄLÄINEN, 

INKINEN, 2017).  

A empresa de capital aberto adotou através da estrutura da governança 

corporativa, a estratégia de fornecer à clientes dados do mercado, de forma ética e 

sigilosa, promovendo crescimento, por meio da transformação destes dados em 

informações para tomada de decisões mais assertivas. Isso sinaliza a importância do 

estudo do Big Data como prática inovadora de governança corporativa, pois segundo 

Waack (2017) parece ser evidente que corporações, progressivamente, estejam 

incorporando atenção aos stakeholders em seu processo decisório e à governança. 
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Para o autor, o grande desafio é a estruturação de estratégias de gestão voltados para 

esse grupo de pessoas e organizações. Ainda enfatiza que devido a relevância desta 

relação, chega a ser incompreensível que ainda não sejam adequadamente 

incorporados nas práticas de gestão e governança. Ressalta que uma explicação para 

isso é que eles não necessariamente buscam inovar e maximizar resultados. Isso 

sinaliza a importância deste estudo sobre o assunto, com aprofundamento da 

pesquisa em uma empresa de grande porte do mercado de adquirência, que 

estrategicamente busca inovação, diferenciais e vantagens comparativas e 

competitivas através de um de seus mais novos produtos, o Big Data, e demonstra 

com isso a sua capacidade de prática de governança corporativa de gerar valor 

promovendo o crescimento e perenidade do mercado que atua. 

Sendo assim, o presente trabalho justifica-se como um avanço teórico, 

considerando seu objetivo de desenvolvimento da teoria existente e também prático, 

uma vez que procura analisar uma realidade pouco utilizada por grandes empresas, 

capazes de contribuir com o desenvolvimento do mercado de adquirência no Brasil.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Governança: origem e teorias 

 

A palavra governança é originariamente latina gubernare, que significa governar, 

guiar, comandar, dirigir, ação de administrar (ALENCASTRO, 2017). A palavra 

governança não é recente, Kjaer (2010) comenta que Platão já a utilizava para projetar 

um sistema de normas. No entanto, a partir da retomada do conceito na década de 

1980, adquiriu forma e começou a caracterizar-se com um novo uso, principalmente 

na ciência política. Essa discussão no Brasil é precedida e fortalecida pelas 

transformações da propriedade empresarial que ocorreram no decorrer dos anos de 

1990, em particular o intenso movimento de fusão e incorporação de empresas 

(GRUN, 2002) 

Ezzamel e Reed (2008) demonstram através da literatura e por meio de uma 

escola racionalista que a governança investe em ações humanas com intenções de 

maximizar a realização de um conjunto predeterminado de objetivos, tipicamente na 

forma de lucro para organizações privadas e algum índice dos níveis de entrega ou 

custo do serviço para organizações sem fins lucrativos. Da mesma forma, os autores 

demonstram preocupação em examinar a governança, com ênfase em gerar valor 

para stakeholders. 

Diretrizes internacionais percebem que a boa governança assegura à 

obrigação, à transparência, de membros de um órgão administrativo ou representativo 

de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados, assim, melhora 

o desempenho, e é uma fonte de vantagem competitiva (HO, 2005; AGUILERA; 

CAZURRA, 2004). O mesmo autor comenta que há multiplicidade de diretrizes de 

governança corporativa que refletem mecanismos de governança alternativas 

existentes entre os diversos países, devido às suas diferentes tradições e culturas. 

Através do mesmo pensamento Aguilera, (2015) reforça que os membros do conselho 

de administração são considerados os stakeholders que ocupam posições 

estratégicas e de liderança na organização exercendo o controle através de atividades 

executivas e ganham complexidade hierárquica em diferentes países com diferentes 

culturas. O termo stakeholder para Lewis (2001) é  qualquer pessoa ou grupo que seja 

capaz de fazer uma reclamação na atenção, nos recursos ou na saída de uma 

organização ou que podem ser afetados pela organização.   

http://www.ecgi.org/
http://www.ecgi.org/
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Kreuzberg e Vicente (2019) através da análise dos artigos teóricos que 

buscaram em suas pesquisas, verificaram uma diversidade de definições e teorias 

sobre governança advindas de outras áreas como sociologia, direito, economia, 

enquanto que pela análise dos artigos empíricos, os conceitos são mais restritos à 

área de negócios.  

Vale ressaltar que autores como Ezzamel e Reed, (2008); Kjaer, (2004); 

Savage et al., (1991); Puyvelde et al., (2012); Donaldson, (2012); Williamson, (2012) 

comentam que o conceito de governança não faz parte de uma única origem teórica, 

e sim, é decorrente de perspectivas teóricas que dão origem a um corpo normativo 

de procedimentos e que são aplicados à governança corporativa.  

O quadro a seguir resume algumas das perspectivas teóricas que originam o 

conceito de governança. 

Perspectivas Teóricas 

Teoria dos 

Stakeholders 

Ao contrário da gestão tradicional, que se concentra apenas em assuntos internos, 

a gestão de partes interessadas concentra-se na gestão de atores que podem ser 

internos, externos ou de interface com uma organização (SAVAGE et al., 1991). 

Enquanto os gerentes e funcionários são partes interessadas internas, os clientes, 

concorrentes e fornecedores são partes interessadas externas, a diretoria faz a 

interface, devido à sua conexão, uma função entre a organização e seu ambiente.  

Teoria da 

Agência 

A consequência deste movimento foi que o poder passou às mãos dos 

administradores, que passaram a cuidar da rotina empresarial das organizações 

corporativas (MIZRUCHI, 2004) 

Teoria dos 

Custos de 

Transação 

A Economia dos Custos de Transação está preocupada principalmente com a 

governança das relações contratuais (WILLIAMSON, 1996). A governança, portanto, 

é central para a Teoria dos Custos de Transação sua análise não é de forma isolada 

e sim a partir da relação com o ambiente organizacional e com as características dos 

indivíduos (WILLIAMSON, 1996) 
Teoria 

Stewardship 

 

A base teórica se apoia na psicologia, sociologia por meio de uma abordagem de 
confiança, metas compatíveis e alinhadas. Mecanismos de governança voltados 
para o comportamento humano, coletivismo e capacitação. (SUNDARAMURTHY e 
LEWIS, 2003). 

  Quadro 1 - Perspectivas teóricas sobre Governança 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

As perspectivas teóricas acima compartilham pressupostos organizacionais e 

por isso o conceito de governança torna-se alinhado com estas teorias. Os conceitos 

de Governança, de Teoria da Agência, Teoria dos Stakeholders, Teoria dos Custos 

de Transação e Teoria Stewardship estão intimamente ligados e este fato pode ser 

verificado pela análise das suas perspectivas. Este estudo terá como abordagem 

relevante a Teoria dos Custos de Transação e a relação entre os atores principais 

baseado nos estudos de Williamson (1996). 
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2.2 Governança Corporativa  

 

2.2.1 Uma visão geral do conceito 

 

O movimento pela governança corporativa é considerado recente, segundo 

Alencastro (2017), este surgiu mundialmente a partir de 1980, nos Estados Unidos, 

devido a sequenciais crises e escândalos corporativos internacionais e a implantação 

de uma gestão voltada à transparência se torna necessária. Da mesma forma 

Dinsmore e Rocha (2015) atribuem o crescente foco em governança corporativa ao 

colapso de ações no final da década de 80, onde fracassos empresariais se tornaram 

evidentes. A partir de 1999, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, através de seus países membros, faz as primeiras divulgações 

dos princípios sobre governança corporativa.   A partir dessa década, a governança 

corporativa se torna comum aos três setores da economia e emerge nos conselhos 

de administração.   

A OCDE (2001) propõe que a governança corporativa melhore seu desempenho 

através de uma cultura que não só movimente diretores, gerentes e empresários, mas 

deva ser a expressão do sistema de valores das organizações conjuntamente com a 

sua rede de relações internas e externas refletindo, assim, os valores da organização 

e em uma escala maior os valores da própria sociedade. Assim, o termo governança 

corporativa é definido como:  

 

O conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e 

instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, 

administrada ou controlada. O termo inclui também o estudo sobre relações 

entre os diversos atores envolvidos, partes interessadas (stakeholders) e os 

objetivos pelos quais a empresa se orienta (ALENCASTRO, 2017 p.18) 

 
 

Alencastro (2017) ressalta que o novo uso da governança corporativa não se 

concentra na instituição como a única relevante mas sim nos atores e na alocação 

autorizativa de valores (…). Todos, de alguma forma, visam interesses comuns.  

O IBGC (2018) define a Governança Corporativa como o sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas.  
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Para Jacometti (2012) as pesquisas sobre governança corporativa realizadas 

durante os anos 1990 focaram grandes corporações e questões de economia política. 

Como resultado, esse autor pôde verificar que três vertentes movimentaram a 

literatura sobre governança corporativa: (1) a estrutura da governança das 

organizações, (2) o crescimento das pesquisas comparativas e históricas e (3) 

articulação de uma posição reflexiva sobre a teoria de governança. 

Resultados de pesquisa sobre governança corporativa também já forneceram 

uma visão geral de algumas das principais perspectivas teóricas desenvolvidas no 

campo dos negócios e gestão. Conceitos de governança na literatura tomam 

destaques e contrastam na diversidade de concepções de governança, promovidas 

por teorias diferentes e através da multiplicidade oferece reais possibilidades de 

ganhar um entendimento mais coerente das complexidades inerentes de formas e 

práticas de governança contemporânea (EZZAMEL; REED, 2008). Para os mesmos 

autores, Ezzamel e Reed, (2008) o sentido das discussões sobre o tema governança 

é contemporâneo, muitas vezes complexa, sem aprofundamentos, devido aos 

adjetivos: governança corporativa, governança pública, governança política, 

governança de redes, torna-se para os autores um “código de múltiplas cores”,  fato 

esse da natureza multifacetada das organizações (sejam elas corporações ou 

governos; empresas públicas ou privadas) e o envolvimento de múltiplos atores na 

realização das atividades que compõem a sua atividade fim, resultando muitas vezes 

em conflitos de interesse, de gestão ou governabilidade das organizações. 

Outros pesquisadores, principalmente sob um viés financeiro, investem esforços 

para compreender, mensurar e minimizar tais conflitos de entendimento e de 

interesse, bem como averiguar o reflexo no valor da organização. Para Siqueira (2018) 

a qualidade da governança adotada tem destacado papel na criação ou na destruição 

de valor de uma empresa. Sob esse viés, os autores Kreuzberg e Vicente (2019) 

definem a governança corporativa como um conjunto de mecanismos institucionais e 

de mercado que induzem a gestão para comportamentos cujos interesses próprios de 

maximizar valor aos envolvidos sobrepõem os interesses da organização.  

Assim, o envolvimento de múltiplos atores contribui na realização das atividades, 

leva à necessidade da criação de mecanismos de governança, que delimitam os 

papéis de cada agente nas atividades de organizar os objetivos, as estratégias, a 

agenda, a autoridade e o poder nas estruturas organizacionais.  
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As externalidades negativas causadas por falhas em governança são 

expressivas, o que confirma na prática a importância de as empresas 

compreenderem que suas atividades impactam não apenas seus 

stakeholders internos (acionistas, funcionários e administradores), como 

também os externos. Elas têm uma responsabilidade corporativa, que não 

pode ser negligenciada. Conselhos de administração e investidores 

institucionais têm muito a contribuir para a melhoria da governança 

corporativa no país (SIQUEIRA, 2018 p.74) 

 
 

Essa reflexão conduz à conflitos de interesse e de gestão ou governabilidade 

das organizações.  

Williamson (1996) faz referência a três tipos específicos de estrutura de 

governança, os mercados, as estruturas híbridas e as hierarquias (empresas), e indica 

aspectos que as diferenciam: a) intensidade dos estímulos: a intensidade dos 

incentivos no mercado são potencialmente altos, enquanto nas firmas estes incentivos 

são baixos; b) controles administrativos: as empresas são apoiadas por uma série 

mais extensa de regras administrativas e procedimentos; c) adaptação: os mercados 

tem a vantagem de efetuar a adaptação de forma autônoma em resposta a mudanças 

nos preços relativos, mas a vantagem se reverte para as empresas como adaptações 

mais cooperativas,  d) direito dos contratos: nos mercados necessita-se de tribunais 

para dirimir quaisquer dificuldades ou problemas que aconteçam com as transações, 

enquanto nas empresas os problemas são resolvidos por elas mesmas, ou seja, a 

empresa é o seu próprio tribunal de recurso final. 

Com base na revisão efetuada, a definição de governança corporativa 

empregada neste estudo é entendida como uma instituição que coordena uma série 

de contratos e relações entre diversos atores, como colaboradores, fornecedores, 

emissores e clientes com vistas a obter lucro. Para Williamson (1996) a governança 

corporativa trata de justiça, da transparência e da responsabilidade das empresas no 

trato de questões que envolvem os interesses do negócio e os da sociedade como um 

todo. 

 

2.2.2 Estrutura, Boas Práticas e Responsabilidades dos Conselhos e Gestores 

 

A cultura corporativa de uma empresa procura se fundar sobre valores.  A boa 

governança corporativa seria o instrumento que propiciaria a deflagração de um ciclo 

virtuoso (GRUN, 2002). O autor relata que para atividade é necessário transparência 
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nos procedimentos contábeis e administrativos das empresas de capital aberto e 

respeito aos direitos dos acionistas minoritários. Segundo Alencastro (2017) diretrizes 

ou regras de governança corporativa possibilitam uma maior transparência nas 

organizações, atribuições e responsabilidades para o processo de tomada de 

decisões, são destinadas aos conselhos e aos gestores. O autor detalha: 

Acionistas elegem em assembleias os membros do Conselho de 

Administração, por sua vez, elege a Diretoria Executiva para exercer sua 

gestão operacional, bem como a Auditoria Externa e os membros do 

Conselho Fiscal. No caso da empresa não ter Conselho de Administração, as 

duas gestões se centralizam na Diretoria Executiva (ALENCASTRO, 2017, 

p.20) 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2018), 

na prática, devem ser representados na estrutura da governança os acionistas na 

qualidade de controladores e/ou minoritários e suas assembleias; o executivo principal 

e o grupo de stakeholders representados por fornecedores, clientes, funcionários, 

associações, credores, sindicatos, representantes públicos; ou seja, todos os que 

possuem alguma influência na condução da empresa.  

A atividade de administrar, entendida no artigo de Siqueira (2018) como a 

atividade de stewardship5 pode ser definida como a forma pela qual os investidores 

institucionais atuam nas empresas em que investiram. A governança corporativa tem 

atraído uma atenção considerável nas últimas décadas, levando a códigos de 

conduta recomendados, modelos conceituais e estudos empíricos. Ho (2005) com 

base em uma revisão da literatura, reforça que a governança corporativa é definida 

como a estrutura e os processos entre o Conselho de Administração, acionistas, a 

alta administração e outras partes interessadas, envolve os papéis da administração 

e exerce liderança estratégica, bem como deve assegurar a responsabilização e 

melhora o desempenho da organização por parte da estrutura que foi aprovada pela 

organização.  

 A confiança que se adquire pela demonstração de responsabilidade e boas 

práticas dos investidores institucionais e que estão alinhados nas naturezas: 

financeiro, ambiental, reputacional e social da estrutura que compõem a estrutura da 

governança corporativa.  

 
5 é a governança dos investidores institucionais que, ao assumirem a gestão de recursos de terceiros, 
precisam cumprir o dever fiduciário pactuado com seus clientes 
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Para Williamson (2012) a relação entre a empresa e seus stakeholders (clientes, 

fornecedores e trabalhadores), juntamente com investidores pode ser interpretada 

através de boas práticas de relacionamento conforme especificadas a seguir:  

a) Relacionamento com Fontes de Financiamento – o conselho de administração 

é interpretado como recurso de segurança que surge em apoio ao contrato entre as 

partes; 

b) Relacionamento com os Clientes por meio dos Canais de Distribuição - foco em 

integração junto à frente de distribuição seja por meio de fabricantes de produtos ou 

proprietários de marcas;  

c) Relacionamento com trabalhadores – destaque para o valor produtivo 

altamente qualificados, a falta de especificidade na organização significa custos. 

 

Para o autor Williamson (2012) as boas práticas de governança levam 

naturalmente para a reconceituação da empresa e não como uma função tradicional, 

mas sim como uma estrutura de governança que se descreve por dois movimentos 

cruciais. Primeiro, com os atores humanos e em segundo lugar, com as relações 

contratuais, promovendo um desafio à empresa. 

Segundo IBGC (2018) as boas práticas de governança corporativa alinham 

interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo 

da organização, contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum. O quadro abaixo sintetiza as boas práticas delineadas 

pelo Instituto de Brasileiro de Governança Corporativa. O objetivo é adotar estas boas 

práticas e obter um clima de confiança entre os stakeholders. 

 

Transparência 

Tem o objetivo de disponibilizar às partes interessadas informações que sejam 

de interesse comum e não apenas àquelas impostas por disposições de leis 

ou regulamentos. Conduzem à preservação e à otimização do valor da 

organização. 

Equidade 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e dos 

stakeholders, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas. 

Prestação de 
Contas 

(accountability) 

Consiste na prestação de contas de sua atuação de modo claro, conciso, 

compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de 

seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito 

dos seus papéis. 

Responsabilidade 
Corporativa 

Tem o objetivo de zelar pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas 

operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo 

de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, 
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humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos. 

Quadro 2 - Princípios Básicos de Governança Corporativa 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGC (2018). 

 

No Brasil, o IBGC (2018) considera, dentro do conceito das melhores práticas 

de governança corporativa, além do respeito às leis do país, toda empresa deve ter 

um código de ética que comprometa toda a sua administração e seus funcionários, 

elaborado pela diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

2.3 Governança corporativa e inovação tecnológica 

 

 O tema inovação, assim como outros ativos intangíveis, apresenta desafios 

para ser devidamente estudado e implementado pelas empresas e investidores 

(IBGC, 2018). Keasey, Thompson, Wright (2002) estudam as dimensões da 

administração corporativa através do viés financeiro, comportamental e inovador. Os 

autores entendem que há uma combinação entre estas dimensões e que a corporação 

deve saber lidar com realocação de recursos econômicos envolvendo inovações e 

reestruturação societária, a fim de motivar corretamente o comportamento gerencial e 

obter melhores resultados.  

 Em essência, o propósito da governança corporativa é economizar nos custos 

de agência das empresas, compreendidos como a soma de: (1) despesas com o 

monitoramento dos agentes feita pelo principal; (2) investimentos de recursos 

adicionais nos custos da relação; (3) perdas residuais (JENSEN; MECKLING, 1976). 

A empresa que adota métodos de inovação e gestão científica, coopera 

continuamente, promove a realização de metas e fornece perspectivas de futuro para 

os interesses de todas as partes interessadas (ZOU, 2019). Impulsionado pelo 

desenvolvimento dos tempos, os benefícios da empresa já não afetam apenas os 

interesses dos acionistas, a empresa tende a tornar-se inovadora, um benefício que 

favorece funcionários, clientes, fornecedores, e afetam os interesses dos vários 

membros da organização. 

Utilizando o IBGC (2018) como referência ao unir os temas governança e 

inovação, quando se fala de inovação sob esta ótica, não se trata de qualquer tipo de 

inovação, mas daquelas que colaboram para as empresas atuarem conciliando sua 

viabilidade com o bem comum. Clarke (2018) entende que o compromisso da 
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responsabilidade em governança corporativa é vital para todas as organizações, por 

isso salienta o tripé da liderança, da estratégia e da inovação, para o planejamento da 

empresa a longo prazo. O autor reforça que o conselho de administração é o epicentro 

da governança corporativa e precisa garantir que a responsabilidade de prestação de 

contas seja contínua e robusta, mas o outro dever importante do conselho de 

administração é oferecer uma liderança clara na direção estratégica da empresa e 

garantir que a empresa chegue aos desafios da concorrência e trate a inovação como 

indispensável para a continuidade da empresa. 

Sapra e Subramanian (2014) desenvolveram uma teoria para mostrar como os 

mecanismos externos do ambiente, interagem com os mecanismos internos de uma 

empresa, influenciam nas estratégias de governança corporativa e afetam a inovação. 

Os resultados da pesquisa mostraram uma forte relação entre a inovação e a pressão 

que a organização enfrenta no ambiente. As possibilidades de aumento de 

investimentos nas inovações se comprovaram pela pressão que o ambiente externo 

exerce na organização. 

Os conselhos de administração devem ter uma compreensão dos fundamentos 

do negócio e serem capazes de orientar a direção estratégica da empresa. Isso 

significa que eles devem se engajar na coleta e análise contínua de inteligência sobre 

as operações internas e externas e o desempenho de suas empresas (CLARKE, 

2018). A inovação, para Clarke (2018) pode envolver menos riscos e custos quando 

o grau de abertura com os stakeholders é maior, há uma base maior de ideias e 

tecnologias a serem usadas. O quadro abaixo demonstra em quais atividades a 

inovação pode ser incorporada nas organizações:  

 

Tipos de atividade ligada à inovação 

Novos métodos de produção; 

Novas fontes de suprimento; 

Criação de novos produtos; 

Capitalização de novos mercados; 

Organizar negócios de novas maneiras; 

Quadro 3 - Tipos de atividade ligada à inovação 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em Clarke(2018) 

 
 

As inovações ligadas as novas tecnologias concebem, portanto, uma nova 

economia compensadora para todos, porém para Marcovitch (2018), diante dos 

avanços das últimas décadas, uma dúvida começa a surgir no universo do trabalho. 

Teme-se que o uso da tecnologia concorra para a escassez de empregos e qual será 

o papel da governança corporativa já que seu conceito envolve os relacionamentos 
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entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas (stakeholders). Cabe ponderar que os países mais 

beneficiados pelo progresso tecnológico (Estados Unidos, Alemanha, Japão e China, 

por exemplo) ostentam notoriamente as menores taxas de desemprego, utilizando a 

inovação a favor da economia (MARCOVITCH, 2018). 

As regras de governança corporativa, dentro desse contexto, constituem um dos 

elementos essenciais para construir um ambiente de confiança, transparência e 

responsabilidade, necessário para fomentar a inovação e consequentemente o 

investimento a longo prazo, a estabilidade financeira e a integridade empresarial 

(ALMEIDA, 2018).  

Em época de economia digital, onde os negócios se baseiam em inovação e 

tecnologia. A governança corporativa deve utilizar-se de seus princípios de forma mais 

aguçada, já que a inovação tecnológica se estrutura em forma de ativo para a 

organização, assunto ainda discutido de forma retraída dentro das organizações 

(ALEIXO, 2018). Encontrar práticas de governança que proponham resultados 

positivos a todos os envolvidos e que mantenha um equilíbrio entre a inovação, 

criação de valor e exposição ao risco é o novo imperativo organizacional para 

desbloquear vantagem competitiva e maximizar o valor organizacional (TALLON, 

2013).  

Para Clarke (2018) a liderança não é uma atividade isolada ou limitada. O papel 

do conselho de administração e o objetivo da governança corporativa, é praticar a 

liderança. Existem muitas definições e qualidades de liderança que se estendem 

desde grandes homens, a tarefas fortemente orientadas, à capacidade de moldar 

relacionamentos, e oferecer valores transcendentais, por exemplo, na busca de 

objetivos compartilhados. Os desafios complexos da liderança atual envolvem 

necessariamente a capacidade de compreender os riscos socioeconômicos e 

ambientais globais complexos e as tecnologias emergentes. 

O conselho de administração considerado o epicentro da governança corporativa 

e das necessidades da organização, dentre suas responsabilidades, cabe assegurar 

uma prestação de contas contínua e robusta, para oferecer liderança clara na direção 

estratégica da empresa e garantir que a empresa chegue aos desafios da 

concorrência e mude com a inovação contínua de seus produtos e processos 

(CLARKE, 2018). 
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 Para de O’Sullivan (2000) a relação entre a inovação e a governança corporativa 

se explica através das diferentes estruturas de governança ligadas à gestão das 

empresas, que geram condições institucionais para apoiar o comprometimento de 

recursos com investimentos em inovação. 

 

 

2.3.1 Inovação Tecnológica – o valor da informação  

 

O período atual é de oportunidades para negócios inovadores, que buscam 

causar impacto social e ambiental positivo e obter resultado financeiro sustentável. O 

grande desafio é captar investidores. Para isso, torna-se fundamental uma gestão 

baseada nos princípios da boa governança que utilizam modelos de negócios 

inovadores para resolver problemas econômicos, sociais e ambientais (FUKAYAMA, 

2018). 

Para Tallon (2013) o desafio para as organizações é desenvolver mecanismos 

de governança, que encontrem um equilíbrio entre o risco e a recompensa, em face 

da crescente quantidade de dados e inovação que invade as grandes corporações. 

De forma rápida, na mesma proporção em que cresce o uso de dados, ressalta-se a 

importância de uma gestão precisa dessas informações, uma vez que podem se tornar 

ferramentas de crescimento para a organização, bem como gerar risco e problemas à 

empresas. A tecnologia de armazenamento traz valor às organizações. Tallon (2013) 

comenta em seu artigo que uma pesquisa realizada na Universidade de Loyola 

Maryland6 sugere que a governança de dados é um reflexo de como as organizações 

valorizam a sua carteira diversificada e sua expansão de ativos de dados, bem como 

o seu desejo de investir em tecnologias visando crescimento a médio e longo prazo.  

Os dados se tornam uma ferramenta fundamental para o crescimento 

empresarial, armazenar dados e não transformá-los em informação gera custos, 

muitas vezes tão significativos que comprometem o planejamento estratégico da 

Tecnologia da Informação (TALLON, 2013).  

Projetos de Big Data trabalham com grandes volumes de dados, e é necessária 

uma estrutura responsável por determinar que tipo de informação pode resultar em 

 
6 universidade particular jesuíta em Baltimore, Maryland, USA. 
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insights positivos para a empresa. Um sistema de gestão deve ser personalizado e 

adaptado transformando dados em informação. 

Tallon (2013) explica que a aplicação prática do ciclo de vida da informação 

requer uma compreensão do período de tempo durante o qual o valor sobe e desce. 

No entanto, o valor é muitas vezes nos olhos de quem vê, e por vezes as empresas 

mantêm dados por muito tempo. A expectativa de vida ou duração de um ativo de 

informações pode variar muito. Ao projetar práticas de governança corporativa 

utilizando estratégias de dados para gerenciar informações é especialmente delicado. 

Da mesma forma, os autores Espinosa e Armour (2016) comentam que 

organizações que dão pouco valor em armazenar grandes quantidades de dados, 

podem perder o valor desta estratégia. Uma vez que os dados são capturados, 

organizados e analisados há uma descoberta e compreensão das relações, 

tendências, padrões e outros insights7 que melhoram a tomada de decisões e 

resolução de problemas. O uso da análise de dados como um diferencial competitivo 

em diversos setores está ampliando, principalmente em áreas de marketing, vendas, 

recursos humanos, gestão de TI e finanças. 

 

2.3.1.1 O Big Data 

 

O termo Big Data é onipresente e importante porque capta a essência de um 

fenômeno importante em ciência e negócio, uma vez que dispensa apenas uma 

otimização numérica e abre o campo para a análise dos conjuntos de dados muito 

maiores (DIEBOLD, 2012). 

O Big Data é considerado um volume de dados significativos, composto por 

variedade de dados gerados nas organizações para a busca mais detalhada e 

assertiva por informações que auxiliem numa melhor tomada de decisão. Esses dados 

são coletados a partir de cliques em propagandas, acesso as redes sociais, compras 

on-line, e no caso na utilização do cartão físico ou on-line para transações eletrônicas 

(GARTNER, 2018). 

Gartner (2018) define o Big Data como ativos de informação de alto volume, alta 

velocidade e/ou alta variedade que exigem formas inovadoras e econômicas de 

processamento de informações e permitem uma visão aprimorada, tomada de 

 
7 compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações 
adequados. 
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decisões e automação de processos. Portanto, o uso de algoritmos de consulta 

inovadores para Big Data cria novas oportunidades de análise. Para Espinosa e 

Armour (2016) Big Data é o recolhimento, armazenamento, gestão e acesso aos 

dados necessários para a análise. Esclarecem que muitas vezes é usado 

simplesmente para significar grandes volumes de dados, que são difíceis de gerenciar 

se não foram utilizadas com tecnologias eficientes. O Big Data transforma dados em 

informação e necessita ser estrategicamente alvo do planejamento da organização 

ARMOUR (2016). 

O surgimento das atividades do Big Data não é bem definido. Para Diebold 

(2012), o termo Big Data, abrange a ciência da computação, estatística e econometria. 

Provavelmente se originou em meados dos anos 1990, porém o grande volume de 

informações foram geradas a partir dos anos 2000. O advento da internet, deu origem 

ao fenômeno definido como Big Data, porém o termo já era utilizado muito antes. O 

crescimento exponencial de dados tem desafiado as capacidades de processamento 

e armazenamento de modernos sistemas de informação e plataformas de internet 

transformando a necessidade de manusear e gerenciar grandes volumes de dados 

para uma estratégica empresarial (CHINTAGUNTA et al. 2016); (SALIM, I., MICHAEL, 

M.S. e YURI, 2015) 

O termo Big Data nasceu no início da década de 1990, na NASA, para 

descrever grandes conjuntos de dados complexos que desafiam os limites 

computacionais tradicionais de captura, processamento, análise e 

armazenamento informacional. E, dado o grande universo originado ao redor 

do assunto nesses últimos anos, hoje o Big Data pode ser considerado como 

uma região de conhecimento transversal a que abrange diversas áreas 

produtivas e pesquisas científicas. É uma disciplina focada em gerar 

conhecimento e inteligência a partir de grandes quantidades de dados 

complexos (ARRIGONI, 2013). 

 

Estudos vêm demonstrando que o Big Data está revolucionando a maneira que 

se pensa e se vive, indica o grande passo que a humanidade deu por conseguir 

quantificar a variedade de informações do mundo (CHINTAGUNTA et al. 2013; 

MAYER-SCHÖNBERGER, CUKIER, 2013; GARTNER, 2018). O Big Data se refere a 

trabalhos em grande escala que não podem ser feitos em escalas menores, para 

extrair novas ideias e criar novas formas de valor de maneira que alterem os 

mercados, as organizações, a relação entre cidadãos e governo (MAYER-

SCHÖNBERGER, CUKIER, 2013) 
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De acordo com Mayer-Schönberger e Cukier (2013) o Big Data é uma 

ferramenta essencial para tomadas de decisões globais, tais como mudanças 

climáticas, a erradicação de doenças, além da promoção da boa governança e do 

desenvolvimento econômico. 

A dataficação representa um essencial enriquecimento da compreensão 

humana. Com a ajuda do Big Data, não mais veremos o mundo como uma 

sequência de acontecimentos explicados como fenômenos naturais ou 

sociais ou econômicos, e sim como um universo composto essencialmente 

por informações (MAYER-SCHÖNBERGER e CUKIER, 2013, p.66). 

  

Esta proposição dos autores mencionados na citação anterior, está baseada na 

mudança de paradigma que a sociedade está atravessando. Se antes as decisões 

eram tomadas com base em amostragem, hoje existe um alto volume de dados 

gerados e processados rapidamente. Embora o Big Data não tenha atingido seu ápice, 

os empresários e gestores de inteligências podem se beneficiar de suas análises para 

agir de forma acertada, experimentando com maior velocidade e explorando os dados, 

sem que seja necessária uma compreensão mais detalhada dos fatos que os envolve.  

O Big Data é uma ferramenta criada com dados para informar, esta base aponta 

uma compreensão do fenômeno, mas se mal interpretado pode acarretar em 

equívocos (TALLON, 2013). Para McAfee e Brynjolfsson (2012) líderes inteligentes 

em qualquer setor da economia poderá usar dados para a revolução da gestão, porém 

os desafios são enormes para se tornar uma grande organização com essa aptidão.  

A aplicação do Big Data gera uma vantagem competitiva, onde novas perguntas 

são feitas, respostas inesperadas são obtidas e por consequência surgem produtos 

surpreendentes. Segundo Taurion (2013, p.22) o uso dos dados fornecidos pelo Big 

Data “se mostra um diferencial no mercado, pois algumas empresas conseguem 

vantagens competitivas frente a seus concorrentes explorando de forma analítica e 

em tempo hábil um imenso volume de dados”.  

Como há uma quantidade crescente de dados do Big Data, muitas informações 

podem ser analisadas. Além das habilidades técnicas sobre como extrair informações 

do Big Data, o fator mais importante para fazer a diferença neste tipo de abordagem 

é a propensão de consumo. A tendência é que seja adaptado o uso de Big Data ao 

que as pessoas têm interesse ou necessidade. O diferencial da utilização dos dados 

do Big Data é a criatividade e habilidade em explorar dados de diferentes perspectivas, 
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sujeitos aos seus interesses e objetivos (MAYER-SCHÖNBERGER e CUKIER, 2013, 

p. 14). 

Para Taurion (2013, p.56) a relevância do fenômeno Big Data é uma realidade e 

para o futuro do mundo dos negócios será imprudente não tomar decisões com base 

nestes dados, além disso o uso intensivo de dados na tomada de decisão pode levar 

a melhores decisões e melhorar o desempenho do negócio, porém os dados só podem 

criar valor para a organização quando são usados com a intenção de motivar o uso 

dentro de uma estrutura de salvaguardar e proteger esse valor em todos os momentos 

(TALLON, 2013). Para obter um melhor desempenho do negócio através do Big Data 

uma vez que se trata de um diferente banco de dados comparado a eras anteriores, 

os dados gerados pela era da informação não estão pré-tabelados, eles são gerados 

de forma orgânica, multifacetados, e incluem não apenas números e textos, mas 

também imagens e áudios, o que dificulta enormemente a tarefa de analisá-los. 

Devido essa complexidade e melhor entendimento do cenário, o conceito de Big Data 

pode ser subdividido em 5 categorias, a seguir. 

 

2.3.1.2 Big Data – Os V’s do Big Data 

 

O Big Data, surge da necessidade de armazenar, gerenciar, processar e analisar 

dados de maneira holística em suas cinco dimensões: volume, variedade, velocidade, 

veracidade e valor, contribuindo com as organizações, gerando inclusive vantagens 

competitivas (TAURION, 2012). Para Espinosa e Armour (2016) também é vital 

visualizar os dados através das dimensões analíticas caracterizadas por meio de um 

Ciclo de Vida do Big Data: identificação e formulação de uma questão de análise, 

manipulação e coleta de dados e articulação dos principais resultados.  

O objetivo do Big Data é oferecer uma resposta consistente no tratamento do 

constante crescimento e da complexidade dos dados gerados, para tanto, as 

dimensões do Big Data podem ser subdivididas em cinco categorias: valor, volume, 

veracidade, variedade e velocidade (TAURION, 2012). 

Na figura a seguir são apresentados os cinco V´s que o Big Data utiliza como 

referencial na geração dos dados:  
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     Figura 1:Os 5 V´s do Big Data 
Fonte: Adaptado de Taurion (2012) 

 

A fim de detalhar as dimensões de análise do Big Data e demonstrar que estudos 

anteriores mostraram a facilidade de recolher dados redundantes ou inconsistentes, 

os autores Ivanov, Korfiatis e Zicari (2013) postularam que para grandes dados serem 

eficazes, não só precisam ser gerenciados de forma eficaz, mas também reforçam 

que os mecanismos de coordenação e de gerência precisam estar adequados e 

alinhados com os objetivos estratégicos da organização. 

Autores como Laney (2011) e Ivanov, Korfiatis e Zicari (2013) tratam apenas de 

3 dimensões do Big Data, como um paradigma arquitetônico, de uma plataforma de 

dados, que pode ser implantado em vários cenários que abordam o processamento 

de grandes conjuntos de dados. A figura a seguir, ilustra essas dimensões: 
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Figura 2 - Os 3 V’s do Big Data 
Fonte:Elaborado pelo autor com base em Laney (2011); Ivanov, Korfiatis e Zicari (2013) 

 

 

 O conceito de Volume no Big Data é caracterizado pela quantidade de 

informações digitais que usuários ou processos produzem. A entrada de volume de 

dados é o ponto de partida do Big Data, esse é o atributo inicial de qualquer análise 

da ferramenta. O processo relaciona tendências e novos padrões a partir dos grandes 

volumes de dados gerado (PETRY; VILICIC, 2013). 

O volume é apenas o começo dos desafios dessa nova tecnologia, se há um 

volume enorme de dados, também há a variedade dos mesmos. A diversidade de 

fonte de dados disponíveis, ou seja, a abundância em que os dados são gerados a 

partir de uma grande variedade de fontes e formatos, englobando dados estruturados 

e não estruturados. O volume representa a quantidade sempre crescente de dados 

que é gerado, desafia o atual estágio de sistemas de armazenamento (IVANOV; 

KORFIATIS e ZICARI, 2013). 

McAfee e Brynjolfsson (2012) relatam que o volume dos dados criados a cada 

dia está dobrando a cada 40 meses ou mais. Enfatizam como essa ferramenta é nova, 

a cada segundo são armazenados dados em toda a internet, e isso iniciou em apenas 

20 anos. Isto dá às empresas uma oportunidade para trabalhar com muitos dados 

formando um conjunto de dados, e não apenas a partir da internet. À medida que mais 

crescem as atividades empresariais, novas fontes de dados são digitalizadas 
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aumentando o volume. 

O conceito de Variedade no Big Data é caracterizado pelas diferentes 

interpretações que determinados dados podem ter, quando colocados em diferentes 

contextos. Concentra-se no sentido dos dados em sua variedade em termos de 

estrutura ou representação.  Para Ivanov, Korfiatis e Zicari, (2013) a variedade de 

dados é produzida pela multiplicidade de fontes, tais como sensores, dispositivos 

inteligentes e meios de comunicação social em formatos estruturado, semiestruturado, 

não estruturados. 

Jewell et al. (2014, p. 15) segrega as informações, na dimensão variedade do Big 

Data, da seguinte forma: Dados estruturados: são armazenados em bancos de dados, 

sequenciados em tabelas; Dados semiestruturados: acompanham padrões 

heterogêneos, são mais difíceis de serem identificados pois podem seguir diversos 

padrões; Dados não estruturados: são uma mistura de dados com fontes 

diversificadas como imagens, áudios e documentos online. 

 A variedade do Big Data assume a forma de mensagens, datas, imagens, 

leitura de sensores, sinais e muito mais. Muitas das mais importantes fontes de 

dados são relativamente novo. Pode-se dizer dados armazenados que geram 

informações são recentes para se tornarem estratégias empresariais, uma vez 

que enormes quantidades de informações de redes sociais, por exemplo, o 

Facebook foi lançado em 2004, o Twitter em 2006. O mesmo vale para 

smartphones e outros dispositivos móveis que agora fornecem enormes fluxos de 

dados ligados a pessoas, atividades e locais. Assim, os bancos de dados 

estruturados que armazém muitas informações corporativas precisam estar 

tecnologicamente adequados para esta realidade (MCAFEE e BRYNJOLFSSON, 

2012). 

O conceito de velocidade no Big Data é tão importante quanto o volume e 

variedade, a velocidade em que os dados são gerados a partir de mensagens de redes 

sociais, transações de cartão de crédito sendo verificadas a cada instante ou os 

milissegundos necessários para calcular o valor de compra e venda de ações, os 

dados são analisados no instante em que são gerados, sem ter de armazená-los em 

bancos de dados. O sistema se adapta as informações criadas, alocadas e 

selecionadas em tempo real (PETRY e VILICIC, 2013, p.74-75). 

Em se tratando de volume de sistemas de armazenamento tradicional define a 

quantidade de dados que o sistema pode gerir, enquanto que a velocidade define a 
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velocidade com que estes dados sejam processadas (IVANOV, KORFIATIS, ZICARI, 

2013). Para muitas aplicações, a velocidade de criação de dados é ainda mais 

importante do que o volume. Em tempo real as informações chegam à 

empresas e torna-se possível ser muito mais ágil do que seus concorrentes 

(MCAFEE, BRYNJOLFSSON, 2012). 

 O aspecto veracidade para os autores Ivanov, Korfiatis, Zicari (2013) define a 

precisão dos dados ou quanto verdadeiro é. Se os dados forem corrompidos, 

imprecisos ou incertos, isso tem impacto direto sobre a qualidade dos resultados 

finais. Ambos variabilidade e veracidade têm influência direta sobre o valor qualitativo 

dos dados processados. 

Um dos pontos mais importantes de qualquer informação é que ela seja 

verdadeira. A verificação dos dados coletados para adequação e relevância ao 

objetivo da análise é fator determinante para se obter dados que agreguem valor, ou 

seja, a veracidade e precisão dos dados com qualidade, confiabilidade e segurança é 

relevante. A falta de veracidade nos dados trará por consequências prejuízos as 

empresas. Por outro lado, informações precisas com dados de qualidade são 

essenciais para tomada de decisão das empresas. Segundo White (2012, p.211) se 

os dados não forem verídicos, de qualidade suficiente no momento em que forem 

integrados com outros dados e informações, uma falsa correlação pode resultar em 

uma análise incorreta de oportunidade de negócios nas organizações.  

O conceito de valor é o que torna Big Data relevante, somente ter acesso a uma 

quantidade massiva de informação a cada segundo, não significa nada se isso não 

gerar valor, ou seja, agregar valor aos processos, produtos, serviços e negócios 

através de dados confiáveis. Os indicadores devem subsidiar as melhores tomadas 

de decisão, de maneira clara oferecendo novas maneiras de reutilizar e extrair valor a 

partir de informações obtidas. Para Mayer-Schönberger e Cukier (2013) Big Data é a 

capacidade de uma sociedade de obter informações de maneiras novas a fim de gerar 

ideias úteis e bens e serviços de valor significativo. Assim, a verdadeira revolução não 

está nas máquinas que calculam dados, e sim nos dados em si e na maneira como se 

transformam em informações. 

A partir dos conceitos que norteiam a maneira pela qual o Big Data age e como, 

por meio dele, pode-se criar oportunidades que antes não eram observadas pelas 

empresas, ou até mesmo oportunidades para a criação de novas empresas. 
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2.4 Governança corporativa e o processo de tomada de decisão 

  A Governança com vistas à Tecnologia da Informação tem sido definida como 

a distribuição de tecnologia, direitos e responsabilidades entre as partes interessadas 

da empresa, e os procedimentos e mecanismos para fazer acompanhamento das 

decisões estratégicas relativas a tomada de decisão (PETERSON, 2004). Para o 

mesmo autor, por meio de uma abordagem analítica, a relação entre a governança, o 

uso da tecnologia e a tomada de decisão, representa definir, priorizar e acompanhar 

iniciativas analíticas, bem como, gerenciar diferentes tipos e categorias de dados 

relacionados com a estratégia organizacional.  

Para Gomes (2007) a tomada de decisão é um processo de escolha de pelo 

menos uma das alternativas apresentadas em conselho, visto que a escolha deve 

alcançar a resolução do objetivo proposto. Para o mesmo autor, a tomada de decisão 

pode ser percebida sob três dimensões: a importância, relacionada à satisfação de 

valores e interesses; a velocidade exigida, cada tipo de decisão, depende do contexto 

e exige certa velocidade; o grau de individualidade, referente as decisões que devem 

ser tomadas individualmente e outras que podem ser tomadas em grupo. 

Ainda para Gomes (2007), existem três níveis hierárquicos fundamentais: 

estratégico, tático e operacional e três são os participantes da tomada de decisão: o 

tomador de decisão, que é o responsável pela decisão em si; o agente de decisão, 

que direta ou indiretamente realiza cálculos e estimativas, relaciona preferências e 

juízos de valor e trabalha com as informações as quais serão utilizadas ao longo da 

análise da decisão; Analista da decisão, quem administra a estruturação do problema 

e produz recomendações ao tomador de decisão. 

Para a tomada de decisão, deve-se relacionar as alternativas e identificar suas 

consequências, para isso, é preciso verificar os dados obtidos e extrair as informações 

fundamentais. As empresas criam e utilizam as informações em áreas estratégicas. 

 

Primeiro, a empresa interpreta a informação sobre o ambiente de modo a 

dar significado ao que está acontecendo à organização e ao que ela está 

fazendo. Em segundo lugar, cria novos conhecimentos, combinando a 

experiência de seus membros, de modo a aprender e inovar. Finalmente, 

processa e analisa a informação de modo a escolher e empreender cursos 

de ação apropriados para a tomada de decisão (CHOO, 2006, p.18). 

 

Para Bazerman e Moore (2010) a tomada de decisão é um processo contínuo e 

se vale de informações que auxiliam no andamento do processo, autorização para a 
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decisão. O processo de tomada de decisão baseado em Bazerman e Moore (2010), 

será demonstrado através do quadro a seguir: 

Etapa 1: Definir o 
problema 
  

 
O objetivo final da tomada de decisão será a resolução do problema 
identificado, por isso é fundamental um entendimento completo do 
problema. Os administradores frequentemente erram por: 

I. definirem o problema em termos de uma solução proposta;  
II. deixarem de notar um problema maior;  
III. diagnosticarem o problema em termos de seus sintomas. 

 

Etapa 2: Identificar os 
critérios: 

O tomador de decisão deverá elencar os critérios relevantes pelos 
quais se dará a análise das informações. 

Etapa 3: Ponderar os 
critérios 

Quando se tem diferentes critérios, deve-se atribuir valores relativos 
a cada critério, para que seja possível analisá-los em ordem de 
relevância; 

Etapa 4: Gerar 
alternativas: 

É a identificação de possíveis cursos de ação que podem resolver 
o problema; 

Etapa 5: Classificar cada 
alternativa segundo cada 
critério: 

A partir das alternativas listadas, os envolvidos na tomada de 
decisão deverão avaliá-las de acordo com os critérios, considerando 
as consequências potenciais de cada possível escolha. 

Etapa 6: Identificar a 
solução ideal: 

Deve-se multiplicar as classificações da etapa 5 pelo peso de cada 
critério da etapa 3, somar as classificações ponderadas de todos os 
critérios para cada alternativa e escolher a solução cuja soma seja 
a mais alta. 

Quadro 4 - Processo de Tomada de Decisão 
Elaborado pelo autor baseado em Bazerman e Moore (2010) e Gomes (2007) 

  

O processo de tomada de decisão pode sofrer influências racionais e subjetivas. 

Ambas têm como base um conjunto de dados, pois é a partir da interpretação das 

informações, seja mais objetiva ou mais subjetiva, que se dará a análise e o 

direcionamento para a tomada de decisão. As empresas estão inseridas em um 

ambiente altamente competitivo, que exige níveis de eficácia cada vez mais elevados. 

A eficácia de uma organização, traduzida pelo seu resultado econômico, ocorre à 

medida que todas as decisões tomadas busquem otimizar o seu resultado (SANTOS; 

PONTE, 1998). 

Os estudos que avaliam práticas de governança corporativa estão evoluindo em 

dimensões mais amplas de suas atribuições e sua ligação com a competividade do 

mercado e o processo decisório (AQUILERA, 2015). O mesmo autor, demonstra 

através do quadro a seguir, a relação entre governança corporativa e a 

competitividade das empresas. 
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Quadro 5 - Relação entre as práticas de governança corporativa e a competitividade das empresas. 
Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor com base em Aquilera (2015) 

 

 O estudo dessa relação, pesquisada por esse autor, trouxe achados importantes 

que justificam a relação causal entre a governança corporativa e o desempenho 

corporativo. O conselho de administração poderá tomar decisões e alcançar 

resultados vantajosos para a empresa, por meio de uma estrutura de alianças e 

diálogos abertos, entre o conselho de administração e a diretoria executiva (HO, 2005; 

AQUILERA, 2015). 

 

2.4.1 Processo de Decisão e o Big Data 

 

Para Taurion (2013, p.56) a relevância do fenômeno Big Data “é uma realidade 

e para o futuro do mundo dos negócios será imprudente não tomar decisões com base 

nestes dados”, além disso o uso intensivo de dados na tomada de decisão pode levar 

a melhores decisões e melhorar o desempenho do negócio. 

No cenário atual a variedade de produtos e marcas permite uma maior 

competitividade no mercado, a competição entre as empresas está cada vez mais 

acirrada, fazendo com que as empresas tomem decisões estratégicas de forma rápida 

para criar um diferencial competitivo frente aos concorrentes. As decisões devem 

estar embasadas em informações relevantes e concisas. A geração do alto volume de 

dados e o fácil acesso a estas informações frente ao desempenho das organizações 

no mercado será definido a partir da forma com que as mesmas irão trabalhar com 

esse volume e essa variedade de informações e com a velocidade que elas surgem e 

Práticas de Governança Corporativa 

• Estrutura Facilitadora de Governança;  

• Desenvolvimento de ações em 
conformidade com a cultura organizacional; 

• Incentivo ao empreendedorismo; 

• Gestão de mercado de Capitais; 

• Relacionamento entre stakeholders; 

• Responsabilidades Sociais; 

 

Competitividade Empresarial 

• Potencial de atuação; 

• Processos; 

• Índice de competitividade do 

segmento no país de origem; 

• Planejamento Estratégico. 
Desempenho Corporativo 
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se disseminam, portanto, os líderes terão que definir o que fazer com tantos dados a 

fim de agregar valor ao negócio, este é um dos principais desafios do Big Data 

(TAURION, 2013). 

Choo (2006) ressalta a importância de dados, informações e conhecimentos 

para a tomada de decisão. Para Gomes (2007) a subjetividade permeia o processo 

de tomada de decisão na análise e na interpretação desses dados e informações. 

Portanto, é de fundamental importância as empresas terem à sua disposição o maior 

número de informações relevantes para a tomada de decisão, permitindo minimizar 

os efeitos subjetivos e aumentar o resultado do processo. Com este grande volume 

de dados, que são distribuídos de forma rápida, é necessário que a empresa assegure 

a veracidade e o valor dos mesmos e a partir do Big Data, é possível organizá-los, 

categorizá-los e filtrá-los para assegurar a consistência da informação. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Especificação do Problema de Pesquisa 

 
A pesquisa pauta-se no seguinte problema, enunciado na introdução do trabalho: 

Como se relaciona a estrutura de governança corporativa com a estratégia por 

produtos inovadores como o Big Data? 

Através do problema e dos objetivos delineados na introdução, surgem as 

perguntas de pesquisa expostas na seção seguinte. Para a realização das perguntas 

foram realizadas entrevistas elaboradas por meio de roteiro semiestruturados (FLICK, 

2004). O roteiro a seguir, inicialmente apresentou questões de indicações comuns aos 

entrevistados: 

a) apresentação pessoal; 

b) objetivos da pesquisa; 

c) justificativa e relevância da pesquisa; 

d) importância da colaboração do entrevistado;  

e) caráter confidencial das informações e necessidade de gravação para 

posterior transcrição. 

 

3.1.1 Roteiro de entrevista  

 

I.Aquecimento – Rapport:  

• Falar do entrevistador; 

• Explicar a natureza do projeto; 

• O sistema de entrevistas; 

• A necessidade/autorização de gravação; 

• Autorização para uso dos dados/ confidencialidade; 

• Combinar o que e será dado de devolutiva, quando e como; 

 

II.Entrevista:  

• Posição e atuação na Empresa;  
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• Momentos mais desafiadores atualmente face as mudanças de mercado e 

concorrência;  

• Eventos foram mais complexos nos últimos tempos; 

• Visão sobre a estrutura de governança corporativa e sua importância para a 

definição de estratégias; 

• Tomada de decisão estratégica organizacional; 

• Maiores desafios que você enfrenta na sua posição dentro da estrutura de 

Governança; 

• Trajetória do mercado para concorrer com a Empresa de capital aberto; 

 

III.Etapa de Aprofundamento -  Definição de estratégias organizacional:    

 

O objetivo final para melhor tomada de decisão é a resolução do problema 

identificado, por isso é fundamental um entendimento completo do problema; a ideia 

é aprofundar as etapas e meios utilizados para o problema concorrência e guerra de 

preço. 

 

• Impacto na abertura de mercado; 

• Mudanças houveram no plano estratégico nos últimos 5 anos; 

• Plano para permanecer na liderança e chegar neste futuro tão competitivo; 

• Fatores foram preponderantes para enfrentar a forte competição; 

• Ações estratégicas dentro da estrutura de governança;   

• Comitês e Conselho que embasam ações estratégicas;   

• Autonomia em relação as estratégias organizacionais; 

• Dificuldades do processo de tomada de decisão diante da estrutura de 

governança corporativa;   

• Resultados conquistados e Visão de futuro; 

 

IV.Etapa de Aprofundamento - Análise de dados do Big Data  
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• Iniciativa por inovação como estratégia competitiva; 

• Análise de dados Big Data como diferencial competitivo;  

• Utilização dos dados pelo Big Data no futuro;  

• Estratégia que ocorrem com base na utilização do Big Data;  

• Informações através da análise do Big Data; 

• Percepções sobre a utilização do produto pelos clientes;  

• Ganhos imediatos com a utilização; 

• Conclusão final sobre o uso do Big Data como diferencial competitivo; 

• Ações estratégicas dentro da estrutura de governança;   

• Comitês e conselho para dar embasamento para estas ações de inovação; 

O roteiro de entrevista foi elaborado a fim de que ao final das entrevistas, as 

principais explicações dos motivos da capacidade da empresa de capital aberto, de 

gerar valor e atuação de maneira perene, em linha com governança corporativa, de 

viés econômico e voltado para inovação, pudesse ser respondido. De qualquer forma 

para respostas incompreendidas pelo entrevistador ou que tivessem sido 

consideradas incompletas, se buscou estimular o entrevistado para novas respostas 

utilizando indagações sugeridas por Gil (1999) do tipo:  

a) “Poderia falar um pouco mais a respeito?” 

b) “Qual é a causa de tal fato ao seu entender?” 

c) “O que você acha a respeito?” 

d) “Qual o dado que lhe parece mais exato?” “Exemplifique”. 

 

 

3.1.2 Estudo de Caso como Estratégia de Pesquisa 

 

As pesquisas sociais se classificam em três grupos: estudos exploratórios, 

estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais, também denominada 

pesquisa explicativa (GIL, 2007).  

A pesquisa que aqui se apresenta é de natureza essencialmente qualitativa, 

descritiva, considerando que a estratégia de pesquisa qualitativa deixa de lado as 

mensurações numéricas e está vinculada à questão epistemológica e ontológica, a 
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partir da qual se pressupõe uma natureza da realidade e da possibilidade de 

conhecimento. A pesquisa descritiva “expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno” (NEVES, 1996, p. 47). 

Como estratégia de procedimentos de pesquisa foi utilizado o estudo de caso 

para conduzir este projeto. Conforme Yin (2001) o estudo de caso, por sua vez, é de 

natureza qualitativa e propõe uma definição técnica para a pesquisa. Os estudos de 

caso, em geral, “representam a estratégia preferida quando se colocam questões do 

tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos no contexto real” (YIN, 2007, p.19).  Os estudos de caso como “delineamento 

de pesquisa podem ainda trazer importante contribuição quando a intenção do 

pesquisador não é explorar casos típicos, mas examinar pouco usuais, os quais 

podem ser especialmente reveladores” (GODOY; MATTOS, 2006, p. 128). 

Godoy e Mattos (2006 p.119) comentam que um estudo de caso qualitativo é 

uma “descrição (holística e intensiva) de um fenômeno bem delimitado, um programa, 

uma instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas, um processo ou uma unidade 

social”, evidenciando uma preocupação com a compreensão dos processos sociais. 

Desta forma Yin, (2007 p.31) acrescenta que utilizar o “estudo de caso como 

delineamento de pesquisa traz como essência esclarecer os motivos pelo qual as 

decisões foram tomadas, como foram implementadas e quais os resultados 

alcançados”. 

A pesquisa qualitativa escolhida para este estudo não procurará enumerar ou 

medir eventos, e usualmente não utilizará técnicas estatísticas para análise de dados, 

entretanto, descrever e decodificar os componentes de uma relação complexa e 

mostrar seus significados, uma vez que um verdadeiro modelo qualitativo descreve, 

compreende e explica (NEVES, 1996). 

Assim, a proposta de pesquisa aqui apresentada procura trabalhar o problema 

por meio dos objetivos específicos deste projeto: (1) Descrever o ambiente 

organizacional do mercado de adquirência no Brasil; (2) Identificar a definição de 

estratégia comercial baseada em inovação a partir do modelo de estrutura de 

Governança Corporativa da empresa de capital aberto; (3) Identificar os principais 

produtos e serviços inovadores que compõem a estratégia organizacional da empresa 

de capital aberto S.A; (4) Avaliar os resultados e condições levantadas nos objetivos 
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1 a 3 e como se configuram para condicionar os resultados atuais da empresa de 

capital aberto a partir do entendimento do modelo de governança corporativa utilizado. 

 

3.1.3 Sujeitos da Pesquisa  

 

Para atingir os objetivos específicos deste trabalho foram selecionados perfis 

diretamente ligados ao Conselho de Administração da estrutura de governança 

corporativa. Para Yin (2005) um dos princípios básicos para a coleta de dados, é a 

escolha correta da empresa e dos sujeitos da pesquisa, considerados fontes de 

evidência para a confiabilidade de um estudo de caso. 

A Empresa De capital aberto mantém sede corporativa em Alphaville, no 

município paulista de Barueri, e está presente nos Estados Unidos desde 2012. A 

empresa através de sua missão investe em um estruturado planejamento estratégico, 

com foco no cliente, inovação, rentabilidade, e em um plano de sustentabilidade, que 

norteará ações com foco em empreendedorismo e engajamento dos stakeholders 

(EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2017; GRI, 2017). 

A escolha da empresa De capital aberto ocorreu por acessibilidade e pela 

interação entre as questões teóricas e práticas que estão sendo estudadas pelo autor 

desse projeto, o qual é colaborador há 10 anos, tendo o cargo de Gerente Regional 

de Vendas. Para fazer parte da coleta de dados, foram selecionados Diretores ligados 

à Governança Corporativa da empresa: 

• Diretoria Executiva da Empresa de capital aberto; 

• Diretoria de Produtos Inovadores; 

• Diretoria de Sustentabilidade. 

 

A escolha dos perfis dos respondentes foi para capturar informações sob 

diferentes percepções e conseguir, dentro da estrutura de governança corporativa da 

empresa de capital aberto, um entendimento da relação entre as estratégias de 

governança corporativa e a inovação tecnológica como um dos elementos. O Big Data 

foi escolhido como uma das ferramentas de análise, pois se trata, para o mercado de 

meios eletrônicos de pagamentos uma aplicação das estratégias inovadoras que 

procura promover rentabilidade por parte companhia, manutenção de liderança de 

mercado e incentivo de crescimento aos clientes. 
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O roteiro de entrevistas foi colocado à apreciação ao orientador do Programa de 

Mestrado da ISAE, Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade, com 

titulação de doutor. Posteriormente, para assegurar que o roteiro de entrevista tivesse 

todas as características e critérios necessários para adequada resposta aos objetivos 

deste projeto, foi realizada uma primeira entrevista com o diretor de recursos humanos 

da empresa de capital aberto para validação do roteiro, que se mostrou adequado e 

foi utilizado para a realização das outras entrevistas.  

3.1.4 Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio do método de entrevistas individuais 

em profundidade, e realizadas pelo autor deste projeto. O entrevistador apresentou 

competências comunicativas que constituíram um papel de suma importância, uma 

vez que o sucesso da coleta depende da postura apropriada no processo de 

negociação entre o entrevistador e os participantes (FLICK, 2004).  

De acordo com Flick (2004), para que não houvesse fracasso nas entrevistas 

com especialistas foi necessário o entrevistador, autor deste projeto: 

a) não deixar que o especialista tentasse envolver o entrevistador em conflitos que 

ocorrem em seu campo de trabalho falando sobre questões internas ao invés de falar 

sobre tópicos da entrevista; 

b) não deixar que o especialista passe para um papel de personalidade privada, de 

modo que o resultado seja um número maior de informações sobre ele, como pessoa, 

do que sobre seu conhecimento como especialista; 

c) não deixar que o especialista dê uma palestra sobre o que sabe, em vez de 

participar do jogo de perguntas e respostas da entrevista. 

 

As entrevistas foram aplicadas entre os meses de outubro e dezembro de 2018, 

pelo próprio autor deste projeto, que possibilitou estímulo aos entrevistados 

ocasionando respostas detalhadas. O local escolhido foi de acordo com a 

possibilidade de cada participante, ocorreu na cidade de São Paulo/SP, de um modo 

geral no local de trabalho, sendo que o tempo médio de duração das entrevistas foi 

em torno de 1 hora. As entrevistas foram gravadas e transcritas com o objetivo de 
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proporcionar uma avaliação intersubjetiva das interpretações durante o momento de 

análise (FLICK, 2004). Documentos como o Relatório de Sustentabilidade da Empresa 

de capital aberto(anexo A), bem como, documentos que descrevem o produto Big 

Data (anexo B) foram essenciais para a coleta de dados. 

 

3.1.5 Gravação dos Dados e Transcrição 

 Segundo Flick (2004) o uso de um equipamento faz com que a documentação 

de dados se torne independente das perspectivas do pesquisador e dos sujeitos em 

estudo, uma vez que se obtém um registro naturalista dos eventos.  

O pesquisador depois de informar cada entrevistado da finalidade da pesquisa, 

conseguiu após algumas perguntas introdutórias, que os entrevistados respondessem 

naturalmente os questionamentos. As entrevistas foram gravadas com consentimento 

dos entrevistados. 

Foi utilizado um meio técnico para obtenção de dados, foi necessária a 

transcrição dos dados gravados para início às interpretações. Ressalta-se que os 

relatos foram preservados em sua íntegra, a fim de que não se percam detalhes que 

possam ser relevantes para a análise. Sendo assim, as entrevistas foram transcritas 

exatamente como consta nas gravações proporcionando um conjunto riquíssimo de 

dados. 

A transcrição foi realizada pelo autor deste projeto e pesquisador, após o término 

de cada transcrição, o pesquisador fez uma conferência da transcrição comparada à 

gravação observando todo o enunciado de forma mais detalhada. 

 

3.1.6 Análise Comparativa dos Dados  

 

Nesta etapa, após transcritas todas as respostas, as mesmas emergiram por 

temas, possibilitando a convergência das respostas, bem como as contradições dos 

entrevistados e outros elementos que chamaram a atenção do pesquisador com 

relação aos objetivos do estudo e ao referencial teórico adotado.  

Após a coleta de dados, a análise foi baseada nos dados capturados pela 

entrevista com os diretores executivos e de produtos, que fazem parte do Conselho 

de Administração da empresa de capital aberto, nos documentos que o pesquisador 
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teve acesso junto à empresa e na revisão bibliográfica. Esta análise serviu para 

embasar ainda mais o conhecimento adquirido através do método escolhido, 

ampliando e completando sistematicamente as possibilidades de produção do 

conhecimento. A análise dos dados foi um processo especialmente importante para a 

verificação do que foi exercido no contexto de análise do estudo. (FLICK, 2004). 

 Ressalta-se que durante as fases anteriores foram realizadas muitas leituras 

das entrevistas para melhor interpretação. A análise dos dados enriqueceu o 

relacionamento entre os resultados encontrados na fundamentação teórica e trouxe 

interpretações importantes para o tema em questão, principalmente para 

compreender a partir do modelo da estrutura da governança corporativa da empresa 

de capital aberto S.A, a relação com estratégias por produtos inovadores como o Big 

Data.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Descrição do ambiente organizacional do mercado de adquirência no Brasil  

 

A empresa de capital aberto, atualmente é líder de mercado que atua no ramo 

de adquirência. Lidera o segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina e é 

uma das dez maiores do Brasil em valor de mercado. Oferece um portfólio de soluções 

inteligentes e conectadas entre si para atender às necessidades dos clientes, desde 

empreendedores até os maiores varejistas do país. Opera 6,8 bilhões de transações, 

em torno de 14% do consumo das famílias brasileiras. Aproximadamente 10% do PIB 

Brasileiro. Percentual equivalente ao volume financeiro capturado em nossos canais 

em 2016. Presente em mais de 5.500 municípios com mais de 99% de cobertura 

nacional e mais de 1,7 milhão de clientes ativos que permeiam os mais diversos 

setores da economia.  

A empresa, conforme missão e valores demonstrados na figura a seguir, deixa 

evidências que a inovação faz parte dos valores almejados. 

  

  

Encantar nossos clientes com as 
melhores soluções de uma empresa 
líder, rentável e sustentável, com 
colaboradores apaixonados. 

Colaboradores com atitude, espírito de 

equipe e paixão em tudo o que fazem 

Cliente encantado 

Atitude de dono 

Ética em todas as relações 

Excelência na execução 

Inovação com resultados 

Sustentabilidade e Responsabilidade 

Corporativa 

 Quadro 6 - Missão e Valores da De capital aberto 
         Fonte: Adaptado do GRI (2017) 
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A Empresa de capital aberto é mais que uma máquina de cartões, segundo a 

Diretoria de Sustentabilidade: 

 

É uma empresa de tecnologia e serviços para o varejo, com protagonismo no 

segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina e uma das dez 

maiores corporações brasileiras em valor de mercado. A Empresa detém 

estrutura que mantém os negócios de seus clientes em movimento 

(DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE, 2017). 

 
 

As atividades incluem credenciamento, transmissão, processamento e 

liquidação financeira de transações e captura das principais bandeiras nacionais e 

internacionais de cartões de crédito e débito. Além disso, oferta produtos e serviços 

para todos os perfis de negócios (EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2017). 

Realizar transações de compras sem o uso do cartão de crédito tem se tornado 

uma realidade inimaginável. Só em 2017, o mercado de adquirência nacional 

movimentou R$1,23 trilhão em transações. Segundo dados da Associação Brasileira 

das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS, em 2017, foram R$842,6 

bilhões em compras com cartões de crédito, R$508 bilhões no débito e R$6,6 bilhões 

no cartão pré-pago, um aumento de 12,6% em relação a 2016, considerando as três 

categorias. 

 

 
Figura 3 - O mercado de adquirência em crescimento 
Fonte: Adaptado de ABECS (2017) 
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Ainda são poucos os varejistas que entendem como os meios de pagamento 

funcionam, não se tem conhecimento sobre o fluxo seguido pela informação e pelo 

dinheiro. A partir do momento em que o cartão de crédito é inserido na máquina POS 

- Point of Sale8, existe muita curiosidade do processo ou como pode ser chamado, o 

caminho da transação, ainda é preciso explicar como funciona esse fluxo em meio às 

oportunidades, porém o mercado de adquirência vem se destacando. As adquirentes 

como a Empresa de capital aberto, são as empresas que viabilizam os 

estabelecimentos realizarem vendas com cartão. Essas operações têm custos para 

os estabelecimento: sejam através das taxas operacionais, sejam por meio do aluguel 

da maquininha (EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2017).  A Figura 4, a partir do GRI 

da Empresa de capital aberto, demonstra em detalhes os agentes desse sistema de 

meios de pagamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Um ponto de venda ou ponto de serviço. Pode também indicar máquinas de cartão de débito, cartão 
de crédito e outros terminais eletrônicos de vendas 

Autorização do Banco 

Aceitação Dados da 
Transação 

Dados da 
Transação 

Cartões de Crédito e Débito 

Produtos e Serviços 

Taxa de administração 

Taxa de Intercâmbio 

Pagamento do 
valor da compra 

Faturamento 

Agentes envolvidos nas transações com cartões 

Tecnologia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_d%C3%A9bito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_cr%C3%A9dito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_cr%C3%A9dito
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Figura 4 - Agentes envolvidos nas transações com cartões  
Fonte: Adaptado da ABECS (2017)  

 

 A seguir, a partir do GRI (2017), são descritos os principais agentes envolvidos 

nas transações com cartões e suas funções. 

 

Banco Emissor. É responsável pela emissão de cartões de crédito, bem como 

pela cessão de crédito ao portador do cartão. Ao receber os dados de uma compra, o 

banco faz a autorização, reserva o valor na conta do comprador final e captura, realiza 

a cobrança, a transação. Caso seja aprovada, o banco faz a liquidação com o 

adquirente em D+27, ou seja, o dia no qual a transação ocorreu mais vinte e sete dias. 

A partir do momento em que o cartão de crédito é inserido na máquina POS, ela opera 

como um gateway9 do mundo físico e transporta as informações ao 

adquirente/credenciador, após os dados seguem para a bandeira, e da bandeira para 

o banco emissor. O banco emissor verifica se há saldo suficiente na conta do 

comprador, autoriza, aprova ou nega a transação. Caso seja aprovada, a informação 

percorre o caminho inverso e ocorre a cobrança do valor, ou seja, a captura. Em 

compras à vista, o banco emissor liquida a transação com o adquirente em D+27, o 

dia no qual a transação ocorreu mais vinte e sete dias, este, por sua vez, liquida com 

o varejista em D+30, o dia no qual a transação ocorreu mais trinta dias. Caso a compra 

tenha sido efetuada de forma parcelada, o adquirente liquida com o varejista também 

de forma parcelada, o dia no qual a transação ocorreu mais trinta dias e assim 

sucessivamente. 

Adquirente ou credenciador. O adquirente ou credenciador oferece estrutura, 

fornece as maquininhas - POS) e cadastra estabelecimentos comerciais, liquidando 

transações financeiras em D+30, o dia no qual a transação ocorreu mais trinta dias, 

com os varejistas. Quando o cartão de crédito é inserido na máquina POS, ela opera 

como um gateway de pagamento do mundo físico, transportando as informações da 

transação para o adquirente como a Empresa de capital aberto. Na sequência, os 

dados seguem para a bandeira e para o banco emissor. 

 
9 é um computador ou roteador que fica entre duas redes. Uma tradução possível para esta palavra 
em inglês é “portal”. 
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Bandeira. A bandeira conecta os sistemas de adquirentes e bancos emissores, 

é chamada de “instituidora do arranjo”, pois regulamenta as transações realizadas 

entre as duas partes. É proprietária das marcas, garante reconhecimento e boa 

reputação do sistema, detém uma franquia global de meios de pagamento, 

responsável pela afiliação de emissores e adquirentes, administra a relação entre as 

partes, determina as regras de funcionamento e operação, garante a segurança das 

transações e infraestrutura de processamento, determina a remuneração dos 

emissores, intercâmbio, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Enfim, 

movimenta o mercado de adquirência por meio do estímulo ao uso de cartões de 

crédito. 

Taxa de Intercâmbio. Definido pela bandeira, de acordo com o ramo de 

atividade do estabelecimento comercial ou segmento, para remunerar o emissor pelos 

custos de crédito, risco, inadimplência, operação e benefícios. Seu objetivo principal 

é estabelecer o balanço adequado entre os emissores e adquirentes para maximizar 

o sistema de pagamentos. A taxa do intercâmbio ocorre sobre o percentual sobre valor 

da transação e leva em consideração além do segmento: o tipo de cartão (crédito, 

débito e platinização), a localização nacional ou internacional, ramo de 

estabelecimento comercial, tipo de transação (parcelado ou à vista). 

4.1.1 Competição no Mercado de Adquirência 

Até o ano de 2010, apenas duas empresas dominavam os pagamentos via 

cartão de crédito: a Empresa de capital aberto, a antiga VisaNet, e a Rede, antiga 

Redecard. Em 2010, com a interferência do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica e as recomendações do Banco Central, muitas mudanças foram 

implantadas sendo uma delas à entrada de novas adquirentes no mercado brasileiro. 

Isso então, deu a oportunidade da Empresa de capital aberto e Rede aceitarem outras 

opções de bandeiras. 

A partir deste fato, empresas como a Globalpayments, GetNet, Stone, Elavon, 

Bin/FirstData, Adyen, Vero Pay, SafraPay, Pagseguro, ingressaram no mercado e 

começaram a lutar por uma fatia do imenso mercado brasileiro de adquirência. Em um 

segmento outrora dominado por grandes adquirentes, as novas empresas passaram 

a oferecer máquinas de cartões tradicionais e soluções com POS (Point of Sale) e 
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TEF10 (Transferência Eletrônica de Fundos) com custos menores. Mais 

competitividade no mercado, surgimento de novas adquirentes e bandeiras, maior 

possibilidade de negociação das empresas e redução de custos. Esses foram alguns 

fatores que influenciaram as mudanças desse mercado.  

Com o número de empresas do setor de meios eletrônicos de pagamentos 

brasileiro crescendo ano a ano, especialmente entre as direcionadas a atender ao 

varejo de pequeno e médio portes como a Pagseguro e Stone. Houve nesse cenário, 

além do aumento da competitividade, também espaço para crescimento em setores 

da economia e em camadas da sociedade que ainda não utilizam amplamente os 

cartões de crédito e débito. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de 

Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), os pagamentos por meio de cartões 

representam cerca de 30% do consumo das famílias no País. A concorrência também 

tem se tornado mais acirrada em razão da entrada de grupos internacionais no Brasil 

(GRI, 2017).   

Trazendo à tona o potencial do setor de pagamentos no Brasil, vale ressaltar 

que a Pagseguro, empresa de meios de pagamentos pertencente ao grupo UOL, que 

em janeiro de 2018 levantou US$2,3 bilhões em IPO (sigla em inglês para oferta inicial 

de ações) vendendo seus papéis a U$21,50 cada, acabou sendo o maior IPO de uma 

empresa brasileira na bolsa de Nova York e o maior do mercado americano desde a 

oferta do Snapchat, em 2017, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Este 

fato enfatiza potencial de mercado e possibilidade enormes para uma concorrência 

ainda mais acirrada (LUTERO, 2018) 

No segundo semestre de 2018, o setor passou a operar sob o modelo de 

abertura plena denominado também full adquirência ou concorrência aberta, em que 

qualquer máquina, das diferentes adquirentes, captura, processa e liquida uma 

transação, independentemente da bandeira do cartão utilizado. Nesse novo ambiente, 

todas as adquirentes passam a aceitar todas as bandeiras de cartões, caso das 

bandeiras American Express e Hipercard, antes exclusivas.  

A figura a seguir resume o cenário de adquirência após a quebra de 

exclusividade das bandeiras Visa e Mastercard em 2010. 

 
10 Sistemas computacionais que executam transações financeiras de forma eletrónica. 
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Figura 5 - Cenário de adquirência após a quebra de exclusividade das bandeiras Visa e Mastercard em 
2010 
Fonte: Adaptado da EMPRESA DE CAPITAL ABERTO (2017)  
 
 

Conforme Furlan (2019) enquanto as empresas veteranas como a Empresa de 

capital aberto e Rede, controladas por grandes bancos, “ainda têm margem diante da 

concorrência mais acirrada, as novatas estão capitalizadas para enfrentar essas 

gigantes, após a abertura de capital no exterior”. A Figura a seguir mostra a 

participação das credenciadoras no volume de pagamentos com Cartões – em %. 

 

 

Figura 6 - Participação das credenciadoras no volume de pagamentos com Cartões – em % 
Fonte: Credit Suisse, com base em dados do Banco Central (2019)  
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Ainda, de acordo com Furlan (2019), esse cenário de disputa por marketshare 

foi construído com base em mudanças realizadas pelo Banco Central na 

regulamentação do setor nos últimos anos, bem como com o avanço da tecnologia. 

No total, já são mais de 20 credenciadoras e 200 subcredenciadoras no país, segundo 

dados do Banco Central. As marcas da disputa aparecem nos números apresentados 

pelas empresas do setor com capital aberto em bolsa. No combinado, apesar do 

aumento do volume transacionado e da receita, as margens e os lucros estão em 

queda. “Somente no terceiro trimestre de 2018, Empresa de capital aberto, PagSeguro 

e Stone transacionaram, juntas, R$ 193 bilhões, um avanço de 8,6% em comparação 

com o mesmo trimestre do ano anterior. As receitas subiram 17,7%, para R$ 4,5 

bilhões, no período analisado”.  

Segundo estimativas do Banco Credit Suisse (2019) as maiores empresas do 

setor como: Cielo, do Bradesco e do Banco do Brasil; Rede, do Itaú; e Getnet, do 

Santander, ainda concentram o mercado, mas estão perdendo espaço para as 

independentes.  

Em 2016, tinham 89% do volume de pagamentos, fatia que deve ter caído 

para 80% em 2018. Elas concorrem com as novatas PagSeguro e Stone, 

empresas que saíram de 3% do mercado há dois anos para 10%. Já o lucro 

líquido combinado caiu 1,3% entre o terceiro trimestre de 2017 e de 2018, 

para R$ 1,134 bilhão. Ele é resultado da queda de 20% do lucro da Empresa 

de capital aberto, que está sacrificando os resultados para manter a posição 

de liderança. Para garantir seu espaço no mercado, a Empresa de capital 

aberto reduziu a margem, que caiu de 34,7% no terceiro trimestre de 2017, 

para 27,4% no mesmo período de 2018, ainda assim acima dos 20,4% da 

PagSeguro e dos 21,6% da Stone (FURLAN, 2019) 

 

Ainda para Furlan (2019), nos Estados Unidos, mercado mais maduro que o 

brasileiro, as empresas do mesmo setor têm uma margem líquida entre 15% e 20%. 

Para a mesma autora, os analistas que cobrem o setor, esse patamar pode ser 

alcançado nos próximos cinco anos. O limite dessa guerra de preços no Brasil vai ser 

a margem das empresas, diz Macedo, analista do setor financeiro do Goldman Sachs 

em 2019. Outra estratégia das veteranas tem sido vender maquininhas, no passado, 

elas só alugavam.  

 

O modelo novo, introduzido pela "Moderninha", da novata PagSeguro, tem 

sucesso entre microempreendedores. A primeira veterana a enveredar por 

esse caminho foi a Getnet, que lançou a "Vermelhinha" em 2017. No início 

única competidora da Empresa de capital aberto e Rede, a empresa ganhou 
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três pontos percentuais de fatia de mercado desde 2016, chegando a 12%, e 

reportou um lucro líquido de R$ 113,5 milhões no terceiro trimestre de 2018, 

queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior (FURLAN, 2019) 

 

 

 

4.2 Estratégia comercial baseada em inovação: Plano Estratégico de inovação 

para 2021 

 

Verificou-se através do estudo, nas áreas de planejamento estratégico da 

Empresa de capital aberto um plano de estratégia a partir de 2017, tinha por meta a 

amplitude e foco na inovação. Para definir suas prioridades de negócio em curto e 

médio prazos, a companhia contou, além do apoio de empresa terceira especializada, 

especialmente com seus recursos internos. O processo colaborativo engajou do 

Conselho de Administração até a base de colaboradores, com discussões com base 

em análises de mercado, busca crescente de rentabilidade, fortalecimento de 

diferenciais competitivos e investimentos para sanar eventuais lacunas de 

competitividade. 

O planejamento estratégico contemplou uma visão até 2021, que permite à 

empresa delinear seus macro objetivos. Como resultado, ficou expressa a 

manutenção do foco de atuação nos diversos segmentos do varejo, para que a 

Empresa de capital aberto seja a primeira escolha do cliente por entregar mais valor 

ao impulsionar o negócio. Isso implica: entender cada cliente, seu negócio e suas 

necessidades específicas; ir além de pagamentos para entregar mais valor ao negócio 

do cliente; garantir reputação e benefícios incomparáveis que contribuem para a 

conquista da fidelidade (GRI,2017). Através da estratégia focada em rentabilidade e 

inovação, a Empresa de capital aberto não atendeu o outro objetivo que seria sanar 

eventuais lacunas de competitividade, onde as concorrentes entrantes ganharam 

participação de mercado conforme Figura 6.   

4.2.1 Estrutura de Governança Corporativa 

Segundo GRI (2017), a Companhia é administrada (i) pelo Conselho de 

Administração, composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 11 (onze) membros 

eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição; e (ii) pela Diretoria Estatutária, composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no 
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máximo, 8 (oito) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de 

Relações com Investidores e até 6 (seis) Diretores sem designação específica, eleitos 

pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

reeleição. É permitido aos Diretores Estatutários acumular cargos, conforme 

deliberação do Conselho de Administração. 

O Estatuto Social da Companhia admite a criação de comitês técnicos e 

consultivos, denominados comitês ou fóruns de assessoramento, os quais são 

instrumentos de apoio e que incrementam a qualidade e eficiência da atuação dos 

órgãos de administração da Companhia, de forma a maximizar o valor da Companhia 

e, consequentemente para os acionistas, sempre respeitando os princípios e as 

melhores práticas de governança corporativa. 

A instalação dos Comitês e Fóruns de Assessoramento compete ao Conselho 

de Administração e/ou à Diretoria Estatutária da Companhia, conforme o caso, sendo 

de funcionamento permanente apenas o Comitê de Auditoria. Atualmente a 

Companhia possui os seguintes comitês e fóruns: 

a) Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração: Comitê de 

Auditoria; Comitê de Finanças; Comitê de Governança Corporativa; Comitê de 

Pessoas; Comitê de Sustentabilidade. 

b) Fóruns de Assessoramento da Diretoria Estatutária:  Fórum de Risco 

Emissor; Fórum de Divulgação; Fórum de Ética; Fórum de Gastos; Fórum de Gestão 

da Continuidade de Negócios; Fórum de Investimentos Sociais; Fórum de Preços; 

Fórum de Projetos; Fórum de Diversidade; Fórum de Riscos. 

A competência, a composição e o funcionamento dos Comitês de 

Assessoramentos estão dispostos nos regimentos internos de cada Comitê de 

Assessoramento, os quais foram aprovados pelo Conselho de Administração da 

Companhia. Da mesma forma, a competência, a composição e o funcionamento dos 

Fóruns estão dispostos nos regimentos internos de cada Fórum de Assessoramento, 

os quais foram aprovados pela Diretoria Estatutária da Companhia. 

O Estatuto Social da Companhia prevê, ainda, a possibilidade de instalação de 

um Conselho Fiscal, órgão fiscalizador independente da Diretoria Estatutária e do 

Conselho de Administração, de funcionamento não permanente, com atribuições e 

poderes conferidos pela lei. Por ter funcionamento não permanente, o Conselho Fiscal 
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da Companhia poderá ser instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas, 

nas hipóteses previstas em lei. Atualmente, a Companhia possui Conselho Fiscal, 

instalado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de abril de 

2016. A figura a seguir, demonstra a Estrutura de Governança Corporativa da empresa 

De capital aberto 

 

 

 
Figura 7 - Estrutura de Governança Corporativa da Empresa De capital aberto 
Fonte: Adaptado de GRI (2017) 

 

 

Em entrevista com o Diretor Executivo Nacional Varejo a respeito do tema 

governança corporativa e estratégia, relata:  

 

Minha visão sobre a estratégia através da Governança é o posicionamento 

dos investidores, informações de mercado, posicionamento dos concorrentes 

e capacidade da empresa em assumir riscos (DIRETORIA EXECUTIVA, 

2019). 
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 A figura a seguir demonstra a alteração na diretoria estatutária com transição 

dos últimos presidentes: 

 

  

Figura 8 - Alteração na Diretoria Estatutária com transição dos últimos presidentes 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.2.2 EMPRESA DE CAPITAL ABERTO: Governança e Visão Inovadora e 

Sustentável 

Ser uma empresa sustentável significa operar sem causar danos aos seres 

vivos e sem destruir o meio ambiente; é, ao contrário, fazer isso restaurando-o e 

enriquecendo- o. Sustentabilidade também é a relação entre os vários elementos 

da sociedade e a relação social. Sustentabilidade é reconhecimento das 

necessidades e dos interesses das outras, no sentido de reforçar a rede de 

relacionamentos que as mantêm unidas. É gerar lucro e ao mesmo tempo proteger 

o meio ambiente e melhorar a vida das pessoas com quem mantém interações 

(SAVITZ e WEBER, 2007). Desse modo a empresa que não incorporar a 

sustentabilidade em sua gestão de negócios terá dificuldades em sobreviver a 

médio e longo prazo, sendo as empresas responsáveis não só por suas próprias 

atividades, mas também pelas dos fornecedores, das comunidades em que atuam 

e das pessoas que usam seus produtos (ZYLBERSZTAJN e LINS, 2010). 

A sustentabilidade e geração de valor tratam das estratégias que permitem que 

as organizações inovem, consigam se diferenciar e sejam bem-sucedidas, já que as 

empresas que não incorporarem de fato práticas sustentáveis de produção terão 

grande dificuldade de se manter no mercado (SAVITZ e WEBER, 2007). 

Presidente A - 2008 até 2016

- Compra por terceiros 

- Abertura de Capital

-Destaque como a melhores 
do setor.

Presidente B - 2017 até agosto 2018

- Empresa  Digital -
forte cultura de valores 

e engajamento.

- Forte concorrência

Presidente C- 2019

-Empresa decide por 
recuperação de mercado.
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A Empresa de capital aberto em linha com a estrutura de governança mantém 

uma Gerência de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa e um Comitê de 

Sustentabilidade, composto por dois membros independentes do Conselho de 

Administração, um diretor Estatutário, o gerente de Sustentabilidade e responsáveis 

de diversas áreas. Essa estrutura demonstra o grau de relevância que a Empresa de 

capital aberto confere ao tema sustentabilidade e à gestão de impactos econômicos e 

socioambientais. Além disso, a atuação com foco em sustentabilidade é 

recorrentemente tratada nas reuniões do Conselho de Administração por meio de 

apresentações semestrais que destacam as principais entregas relacionadas à 

sustentabilidade e reportes trimestrais do Comitê de Sustentabilidade e das ações 

ligadas ao tema (GRI, 2017) 

 

A maior aproximação com core business da Companhia, por fazer mais 

sentido pensar o negócio sobre a ótica de sustentabilidade e gerar valor ao 

acionista e para a sociedade. E é através da estratégia de sustentabilidade 

que busca-se o alinhamento com o nosso negócio. (DIRETORIA DE 

SUSTENTABILIDADE, 2019I). 

 

A área de sustentabilidade vai além, atuando como consultoria interna com 

uma série de iniciativas internas envolvendo funcionários em ações sociais. 

A divulgação anual do Relatório de Sustentabilidade, somos signatário do 

pacto global da Onu, e todas estas práticas nos permitiram estar nos índices 

de sustentabilidade. (DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE, 2019I). 

 

 

 

4.3 Principais produtos e serviços inovadores que compõem a estratégia   

organizacional da empresa De capital aberto 

 

Com cenário cada vez mais dinâmico, ter acesso às informações e saber utilizá-

las antes dos concorrentes certamente será a engrenagem do crescimento econômico 

e um grande diferencial para o novo e exigente consumidor moderno.  

 

4.3.1 Produto Big Data  

 

Esta plataforma foi criada como uma solução de análise de dados, que 
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garante uma visão completa do mercado, para obter análise completa de dados do 

mercado. É uma plataforma com raio-x específico do setor, ajudando na tomada de 

decisão (DIRETORIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2019). 

Para a Diretora de inovação e tecnologia, o Produto Big Data, trata-se de 

uma ferramenta poderosa para Empresa de capital aberto, em termos de qualidade 

de informações para a melhor gestão da empresa. Traz indicadores e dados com 

riqueza de detalhes, facilitando a tomada de decisões, com uma base confiável de 

dados que ajudam no posicionamento da empresa. 

Para Antônio Detsi, CFO da Brazil Fast Food Corporation (BFFC), o Big Data 

da Empresa de capital aberto traz muitas informações importantes, seus indicadores 

de Market share11 são valiosos para o varejo e apresentam uma visão clara do 

concorrente, cidade a cidade, estado a estado. Indicando um direcionamento para 

tomada de decisão em relação as campanhas de marketing e até no 

posicionamento de marca. O Índice Varejo Ampliado (ICVA) auxilia com base de 

dados sobre o crescimento em determinado local, em comparação com o mercado 

dando diretrizes para diversas ações, como a expansão da rede (CIELO, 2017).  

 

Os comitês sempre viram com bons olhos a iniciativa de lançamento de novos 

produtos, inclusive do Big Data, acreditando num resultado de 

posicionamento, inovação e diferenciação com os clientes (DIRETORIA DE 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2019). 

 

A figura a seguir, demonstra o portfólio de produtos no lançamento do Big Data. 

Para consolidação dos resultados delineados na pesquisa foi proposto explorar 

resultados considerações e relações de utilização do produto por seus clientes. 

 
11 participação de uma determinada empresa no mercado, sendo esse um mercado definido 

http://cielo.com.br/icva
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Figura 9 - Portfólio de Produtos do Big Data 
Fonte: Adaptado do GRI (2017) 

‘ 

O segredo do sucesso no trabalho com Big Data, no mercado de meios eletrônicos 

de pagamento, está neste entendimento do comportamento e como os clientes usam 

cartões de crédito para ajudar o empresário com a criar produtos e promoções que 

atendam suas necessidades, fidelizando e ampliando o potencial de venda. A 

transformação de volumes de dados em inteligência para uma decisão assertiva, 

permite que as companhias obtenham insights importantes sobre seu mercado de 

consumo e competidores, o que representará um elemento competitivo importante 

bem como criará ganhos de produtividade e inovação. 

 

A informação gerada pelo Big Data ao mercado é vista como riquíssima e que 

ajuda, tanto em relação à prática comercial como também, como mais um 

dado disponível a tomada de decisão de investimento. Ex: abrir ou não abrir 

mais um ponto de venda em determinada região. DIRETORIA EXECUTIVA, 

2019). 

 
O Big Data é uma ferramenta que já estava dentro de casa e bem trabalhado 

e ofertado ao mercado tem sido útil para tomada de decisões dos grandes 

empresários. Uma informação que se usada de forma correta, pode evitar 

despesas desnecessária e gerar lucro (DIRETORIA DE PRODUTOS E 

INOVAÇÃO, 2019). 

 

Setorial 

ICVA 

Cielo Benchmark 

Análise Consumidor 

Cielo Expansão 

Cielo Shoppings 

Promo Segmentado 

http://www.bigdatabusiness.com.br/big-data-e-a-personalizacao-de-servicos-para-empresas/
http://www.bigdatabusiness.com.br/big-data-e-a-personalizacao-de-servicos-para-empresas/
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Ao criar soluções, produtos e serviços que de fato melhoram a gestão e os 

resultados financeiros de seus clientes, a Empresa de capital aberto promove não só 

a sustentabilidade dos seus negócios, mas do varejo brasileiro, fato que a partir de 

2018 tornou foco principal para a retomada de participação de mercado neste 

segmento. 

 

A importância do produto Big Data para a Empresa de capital aberto pode ser 

classificada em alavancar Relacionamento Comercial, gerar conversão de 

vendas, criar retenção, gerar receita adicional e reforçar o posicionamento da 

marca (DIRETORIA EXECUTIVA DE PRODUTO BIG DATA, 2019). 

 

Com a utilização de novas tecnologias, o varejo passa por uma revolução, a 

maior transformação de sua história. Com um consumidor cada vez mais 

exigente, o desafio do empreendedor só aumenta. Os empresários precisam 

se adaptar e investir em tecnologia para poder atender ao novo consumidor, 

aprendendo a atender, se comunicar e criar um relacionamento com o cliente, 

adaptando os serviços e criando novas funcionalidades com agilidade e 

eficiência, além de investir na capacitação humana DIRETORIA EXECUTIVA 

DE PRODUTO BIG DATA, 2019). 

 

Os indicadores gerados pelo Big Data podem ser aplicados a diversas áreas do 

varejo e podem mostrar os horários de pico, taxas de retorno e fatores de conversão 

de vendas, analisando hábitos de consumo sendo possível acompanhar o retorno de 

uma ação de marketing ou desenvolver treinamentos para equipes comerciais. 

O produto é um serviço customizado que traz a inteligência de dados necessária 

para ajudar os varejistas a tomar melhores decisões, baseadas em dados. A solução 

permite uma visão completa do mercado, com análise tanto do lado da oferta, lojistas, 

como da demanda, consumidores.  

 

Optou-se pelo Big Data, como um dos diferenciais, quando percebeu-se que 

o mercado era carente de informações, e que a Empresa de capital aberto 

possuía uma base de dados muito rica, portanto, seria valorizado pelo 

varejista, e logo atenderíamos essa necessidade (DIRETORIA DE 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2019). 

 

Os dados têm abrangência de todo o país, todos os setores do varejo, com 

abertura por macro e microrregiões, e trazem a evolução histórica, além de permitir a 

comparação de desempenho do cliente em relação a um grupo de negócios similares, 

inclusive a análise do comportamento de compra do consumidor e o entendimento do 

potencial e do perfil de consumo, com aberturas por regiões geográficas. É importante 
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ressaltar que todas as informações são disponibilizadas de forma agregada, o que 

garante a unanimidade e a não individualidade dos dados de lojas e consumidores. 

A seguir serão apresentados cases que se valem do conceito e técnicas da 

plataforma dos produtos do Big Data. As informações compiladas através de dados 

repassados pela Diretoria Executiva de Produto Big Data e através do próprio site 

da empresa, a qual possui um blog, com as principais notícias que afetam o setor.  

 

a) Big Data na prática – Caso Paralisação dos Caminhoneiros 

A greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018, foi uma paralisação de 

caminhoneiros autônomos com extensão nacional iniciada no dia 21 de maio. A 

paralisação bloqueou rodovias em 24 estados e no Distrito Federal e afetou a 

distribuição de mercadorias e causou a indisponibilidade de alimentos e remédios ao 

redor do país, escassez e alta de preços da gasolina, além disso, várias aulas foram 

suspensas, a frota de ônibus foi reduzida, voos foram cancelados em várias cidades, 

enormes quantidades de alimentos foram desperdiçados, aves e suínos morreram por 

falta de ração (EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2018). 

A paralisação dos caminhoneiros afetou o varejo, segundo levantamento do 

Índice Varejo Ampliado (ICVA) o impacto no comportamento do consumidor, conforme 

mostra a Figura 4, chegou a registrar alta de 1% nas vendas durante a quinta (24/05). 

Mas, com o agravamento da crise e a falta de abastecimento, a queda chegou a 28% 

no último domingo (27/05) e na segunda (28/08), a redução marcava 8% (EMPRESA 

DE CAPITAL ABERTO, 2018). A figura a seguir, demonstra esse fato: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
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Figura 10 - Efeito da Greve no Varejo em 2018 
Fonte: Índice Varejo Ampliado (2018)  

Um dos setores que tiveram maior oscilação foi o de postos de combustíveis. 

A figura 10 mostra que a receita de vendas do segmento dobrou na quarta (23/05) e 

na quinta (24/05) em comparação com a média diária do início de maio. “Houve um 

pico de demanda porque o consumidor começou a estocar combustível”, comenta 

Gabriel Mariotto, diretor da área de Inteligência da Empresa de capital aberto. No 

entanto, a queda nos postos começou a ser percebida na sexta (25/05). Já no 

domingo, a redução chegou a 60%, reflexo direto da falta de oferta de combustíveis 

(EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2018). 
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Figura 11 - Efeito da greve nos postos de combustíveis 
Fonte: Índice Varejo Ampliado (2018)  

  

A figura a seguir, mostra um comportamento diferente no segmento de 

supermercados e hipermercados: entre os dias 23 e 24 de maio, a receita de vendas 

cresceu 23%. Na sexta-feira (25/05), o volume foi de 52%, ficando atrás apenas do 

registrado na véspera do Dia das Mães. “Notamos que, a partir de quinta, houve um 

incremento no volume de transações e do gasto médio. Ou seja, mais pessoas foram 

às compras e adquiriram mais do que de costume. Foi um claro movimento de 

Antecipação de demanda”, afirma a diretoria de Inteligência da Empresa de capital 

aberto (CIELO, 2018). 
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Figura 12 - Efeito dos atos de consumo nos supermercados e hipermercados 
Fonte: Índice Varejo Ampliado (2018)  

O Diretor de Inteligência da Empresa de capital aberto ainda comenta que o setor 

de alimentação, que incluem bares e restaurantes, apresentou uma queda de 8% na 

quinta-feira (24/05) em comparação com a semana anterior (17/05), decorrente 

principalmente da diminuição da quantidade de vendas, que também recuou 8%. O 

segmento de vestuário e artigos desportivos apresentou o mesmo comportamento, 

com quedas de 10% na receita e de 12% na quantidade de vendas. 

O efeito de queda de receita na quinta-feira (24/05) na comparação com a quinta-

feira anterior (17/05) também foi visto nos setores de móveis, eletrodomésticos e lojas 

de departamento, e materiais para construção, 19% e 16%, respectivamente. “O ICVA 

nos evidenciou que a população brasileira se preocupou com itens de necessidade 

básica durante o período da paralisação”, completa Mariotto (EMPRESA DE CAPITAL 

ABERTO, 2018). 

A citação dos autores com base em Laney (2011) e Ivanov, Korfiatis, Zicari 

(2013), sobre Volume, velocidade e veracidade ficam comprovadas através da   

utilização do produto pelos meios de comunicação, especificamente um programa de 

jornalismo econômico transmitido no canal de televisão fechada, Globo News, durante 
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a paralisação dos caminhoneiros. Principalmente pelo atributo de veracidade, e 

velocidade, pode se verificar on line, gráficos e dados extraídos do índice de varejo 

ampliado e demonstrado como evidências do impacto da greve na economia conforme 

explicitado acima. A transmissão dedicou no seu noticiário grande espaço de tempo 

com informações do Big Data. 

 

b) Caso rede de restaurantes de comida rápida  

Para acompanhar melhor a performance dentro do segmento de alimentação, 

bem como obter informações relevantes para montar suas estratégias de expansão 

e posicionamento, a empresa começou a utilizar a plataforma do Big Data em 2017.  

O CFO (Chief Financial Officer) da rede de restaurantes revela que a partir dos 

dados fornecidos pelo Big Data da Empresa de capital aberto já priorizaram a 

entrada e o reforço de expansão da presença da marca em um local que não estava 

originalmente planejado, os dados indicaram o potencial para colocar mais pontos 

de venda nessa localidade, interessante para o nosso negócio e que não sabíamos, 

ou seja a plataforma ajudou a rever a estratégia da empresa.  O CFO, ainda observa 

estratégias que melhoraram a conectividade, uma realidade com consumidores de 

diferentes idades, utilizam as tecnologias que trazem praticidade e agilidade em 

suas experiências de compra que o totem de autoatendimento é utilizado por 

diferentes perfis de clientes. “Originalmente pensamos que atrairia um público mais 

jovem, mas os clientes que utilizam este tipo de serviço são semelhantes ao do 

atendimento em balcão”, destaca o executivo. 

 
O Big Data da Empresa de capital aberto, é uma solução poderosa em 

termos de venda, com potencial infindável, onde a relação do 

empreendedor e seu cliente pode e deve crescer ainda mais em função da 

expansão da ferramenta, disponível para todo o varejo nacional, com 1,2 

mil pontos de venda em todo o Brasil (BUSINESS ANALYTICS, EMPRESA 

DE CAPITAL ABERTO, 2019). 

 

O Big Data da Empresa de capital aberto também pode ser utilizado para as 

análises a partir de dados reais do varejo que permitem entender melhor aspectos 

e particularidades de cada segmento como, por exemplo: qual a frequência de 

visitação e quantos dos clientes são recorrentes, quais setores são mais 

representativos, informações como ticket médio, sazonalidade diária e até por hora, 

ainda possibilita conhecer qual o perfil de renda e o perfil de compra dos clientes, 

https://www.cielo.com.br/venda-mais/cielofarol/
https://www.cielo.com.br/venda-mais/cielofarol/
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permitindo melhor direcionamento da comunicação e das campanhas de marketing. 

“É fundamental ressaltar que todas as informações são divulgadas de forma 

consolidada, preservando a confidencialidade e a individualidade dos nossos 

clientes”, finaliza Lucas Amaral, Business Analytics (EMPRESA DE CAPITAL 

ABERTO, 2017). 

 

c) Caso Big Data Setorial -  desempenho no radar – Indústria de Tintas 

Em entrevista a Gerente de Inteligência da Empresa de capital aberto, uma das 

responsáveis pelo produto Big Data, na Diretoria de Inovação, “a sequência de uso do 

produto através de casos em segmentos distintos, é justamente para que as 

informações do setor ajudem a companhia a entender o mercado que atua”. 

Uma das marcas líderes de uma grande indústria em tintas no Brasil precisava 

de uma ferramenta de acompanhamento do desempenho nacional do setor de 

materiais para construção e segmento de tintas. Esse desempenho do mercado seria 

comparado aos dados internos da empresa no intuito de buscar novas oportunidades 

de negócio. Segundo a Gerente de Inteligência da Empresa de capital aberto, a 

solução foi mapear, por bairro, as lojas do setor em que a marca não estava presente 

para que ela levantasse as regiões sub penetradas. Além disso, com o Big Data 

Setorial, a indústria passou a ter acesso a um raio-x mensal do desempenho do setor, 

considerando as diferentes regiões do Brasil e tipos de lojas revendedoras dos seus 

produtos (ex.: loja premium, loja especializada, loja grandes, pequenas, etc.). Como 

resultado, a indústria identificou gaps de revenda, ou seja, quebra de continuidade do 

seu produto no Brasil e estruturou uma ação de aumento de penetração no mercado. 

 

As informações do setor ajudam a companhia a entender se a queda em suas 

vendas aconteceu devido ao desaquecimento do setor ou atuação mais forte 

da concorrência (BUSINESS ANALYTICS, EMPRESA DE CAPITAL 

ABERTO, 2019). 

 
 

Fica observado neste caso, o apoio na estratégia de vendas e priorização de 

categorias de produtos e identificação de categorias sub penetradas. Além disso, essa 

ferramenta apoia a estratégia comercial da companhia, tanto em termos de metas, 

quanto em relação a categorias e regiões a serem priorizadas.  

 

d) Caso Big Data Benchmark – Share sobre a concorrência 
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Uma rede de restaurantes, grande competidor do segmento de alimentação 

passou por uma expansão de lojas e gostaria de acompanhar o seu Market Share, ou 

seja o grau de participação de sua empresa no mercado em termos das vendas de 

um determinado produto, considerando os seus principais concorrentes. Para 

entender o potencial de crescimento da sua rede, era importante medir o Market Share 

somente das lojas concorrentes próximas às suas, como também das lojas 

concorrentes do Brasil todo. Com o Big Data Benchmark, a rede de restaurantes 

passou a acompanhar mensalmente o seu Market Share, entendendo quais de suas 

ações impactaram positivamente sua participação no mercado. Além disso, a rede 

passou a comparar faturamento, ticket médio, ou seja, a performance de vendas, e 

frequência de compras, de cada uma das suas lojas com as lojas concorrentes, para 

entender em quais regiões ainda havia potencial de crescimento. 

Com esse diagnóstico a rede de restaurantes utiliza as informações de Market 

Share regional para tomar decisões com relação a mix de produtos nas lojas, e 

também medir de forma rápida os resultados das mudanças nesse mix. Essa 

informação também auxiliou no levantamento de algumas áreas potenciais para 

expansão. O comparativo entre faturamento e frequência de compras do cliente 

versus os concorrentes auxiliou na definição de metas das lojas auxiliando no 

crescimento contínuo.  

Assim, conclui a Gerente de Inteligência da Empresa de capital aberto:  

 

Neste caso de restaurantes, o Big Data teve o atributo de apoiar na decisão 

de mix de produtos por loja e auxílio na definição de metas mais assertivas 

(DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2019). 

 

 

e)  Caso Big Data – análise do consumidor 

Uma rede do setor de vestuário, com presença em todo o Brasil, gostaria de 

entender os diferentes tipos de clientes das suas lojas e também analisar a 

representatividade desses clusters de clientes para a marca, ou seja, a 

representatividade de um agrupamento de lojas e produtos de acordo com suas 

características, simplificando e agilizando os processos de planejamento, compra e 

distribuição do setor. Com essa informação em mãos, a rede de vestuário tinha o 

objetivo de criar estratégias de atuação específicas para cada um desses clusters.  
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Inicialmente, a análise do consumidor criou os clusters de clientes através da 

frequência de compra na marca, o gasto médio por compra, o canal utilizado e a data 

da última compra. Uma vez criados esses clusters, o próximo passo foi entender a 

representatividade desses clientes na marca como um todo, e também em cada um 

dos tipos de loja no que diz respeito ao tamanho. 

A rede identificou o perfil dos clientes fiéis a marca e a importância deles. A 

representatividade de cada cluster ajudou a entender em quais perfis de cliente as 

estratégias da companhia devem focar, tanto em termos de fidelização, quanto em 

novas atrações. A ferramenta levantou o perfil de clientes de cada categoria de loja, 

suportando decisões de mix de produtos em cada uma. De acordo com o caso exposto 

pela Gerência de Inteligência da Empresa de capital aberto, fica evidenciado através 

do uso do Big Data “o apoio ao direcionamento da estratégia desta companhia, grande 

competidor do segmento de vestuário, através da Identificação do perfil dos clientes 

fiéis a marca”. 

 

f) Caso Big Data - Expansão 

Uma rede do setor farmacêutico tinha um plano de expansão agressivo, mas 

não sabia claramente onde abrir novas lojas. Para essa rede era importante avaliar 

bairros de maior potencial de faturamento, com grande fluxo de pessoas e que 

estavam crescendo. Com essa informação em mãos, a rede faria um plano inteligente 

de abertura de lojas. A solução com Big Data Expansão analisou o setor farmacêutico 

e o varejo total dos bairros de 10 cidades. Levantou o faturamento total dos bairros e 

seu crescimento, a quantidade de farmácias ou lojas presentes, a quantidade de 

consumidores que frequentava esses bairros, o perfil de renda e o ticket por compra 

desses consumidores. A rede identificou os bairros que eram mais atrativos de acordo 

com as premissas levantadas por eles. Fica observado:  

 

Nessa relação, fica claro o auxílio na utilização do produto Big Data, na 

estimativa de faturamento das novas lojas da rede e identificação de bairros 

mais atrativos pelo mapa de calor do produto (DIRETORIA DE 

INTELIGÊNCIA, EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2019). 

 

Além disso, eles puderam estimar o potencial de faturamento das suas lojas 

dependendo do bairro em que estariam localizados. E criar uma prioridade para essas 

aberturas de lojas, garantindo que as lojas de maior potencial fossem abertas primeiro. 
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4.3.2 Outros Produtos e serviços inovadores 

4.3.2.1 Índice Varejo Ampliado (ICVA) 

 

 O Índice Varejo Ampliado (ICVA) acompanha mensalmente a evolução do 

comércio, de acordo com a receita nominal, de pequenos lojistas à grandes varejistas. 

E o resultado confirma a trajetória de recuperação do varejo no ano de 2017, 

crescimento em dezembro foi de 3,3%. 

O varejo brasileiro cresceu 2,5% em 2018 em relação a 2017, depois de 

descontada a inflação, conforme mostra o Índice Varejo Ampliado (ICVA), divulgado 

pela Empresa de capital aberto em fevereiro de 2019. Essa foi a primeira vez, desde 

2014, que o índice fechou o ano com resultado positivo.  

 

Mesmo com eventos que impactaram o resultado do ano, como a paralisação 

dos caminhoneiros e a Copa do Mundo, o varejo acelerou e fechou o ano com 

o maior crescimento desde 2014” (DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, 

EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2019). 

 

 

Em termos nominais, esse índice reflete o que o varejista de fato observa na 

receita das suas vendas, o indicador registrou alta de 5,3% na comparação com o ano 

anterior, acelerando e apresentando o maior crescimento desde 2015. A figura a 

seguir demonstra que Índice Varejo Ampliado (ICVA) acompanha anualmente a 

evolução do varejo brasileiro de acordo com a sua receita de vendas:  
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Figura 13 - Demonstração Índice Varejo Ampliado (ICVA) 
Fonte: Adaptado pelo autor de Índice Varejo Ampliado (2018)  

 

O ICVA foi desenvolvido pela área de Inteligência da Empresa de capital aberto 

e tem como proposta oferecer mensalmente uma fotografia do comércio varejista do 

país a partir de informações reais. 

Vale destacar também o comportamento do consumidor brasileiro em 2018, 

que priorizou as compras nas principais datas comemorativas do ano. “Datas como 

Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday e Natal, por exemplo, tiveram crescimento 

acima do ritmo de seus respectivos meses”, comenta novamente o Gerente de 

Inteligência da Empresa de capital aberto.  

A figura a seguir, ilustra esse comentário:  
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Figura 14 - Principais eventos que impactaram o Varejo em 2018 
Fonte: Índice de Varejo Ampliado (2018) 

 

A análise realizada pelo ICVA demonstra ainda que o ano de 2018 fechou com 

crescimento em todos os macros setores do varejo. O bloco dos setores de Bens não 

Duráveis foi o que apresentou maior alta, de 4,6% quando descontada a inflação e de 

8,1% em termos nominais. O setor de Supermercados e Hipermercados foi o maior 

destaque do bloco, puxando seu resultado. Por outro lado, o setor de Postos de 

Gasolina fechou o ano com retração quando descontada a inflação, o que limitou o 

desempenho positivo do macro setor (DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, 2019). 

 

4.3.2.2 Alternativa de Big Data para o Varejo 

O mercado de meios de pagamentos eletrônicos é relativamente novo, e ainda 

está em franco crescimento, assim como o serviço de análise de Big Data. 

 
 
 

O Big Data ainda é pouco explorado se comparado a seu potencial, 

justamente por se deparar com barreiras, como a complexidade da solução, 

dado o volume de informações geradas em tempo real. Mas as perspectivas 
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são muito positivas e incontestáveis no campo de pesquisas para 

sustentabilidade de viés econômico (DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE, 

2019I). 

 
 

 O Farol que é um recorte do Big Data, com foco no mercado do varejo. Os 

indicadores gerados pelo Big Data podem ser aplicados a diversas áreas do varejo e 

podem mostrar os horários de pico, taxas de retorno e fatores de conversão de 

vendas, analisando hábitos de consumo. É possível acompanhar o retorno de uma 

ação de merchandising ou desenvolver treinamentos para equipes comerciais.  

Estrategicamente utilizar esses dados de forma customizada pode gerar receita, mas 

tem maior apelo para um nicho de Grandes Contas, sendo que o varejo em geral pode 

ser beneficiado com ofertas de preços mais alinhados com a realidade destes 

pequenos negócios. A figura a seguir, apresenta um exemplo desta ferramenta: 

 

 

     Figura 15 - Crescimento da Receita de vendas Semestral – Varejo 

  Fonte: Adaptado pelo autor de Índice Varejo Ampliado (2018) 

 

 

O gráfico ilustrado na figura acima, demonstra que o segundo semestre de 

2018, encerrou com crescimento de 2,9%, em relação ao mesmo período do ano 

anterior, depois de descontada a inflação. Foi o maior índice alcançado desde o 

segundo semestre de 2014. Já em termos nominais, o índice mostrou crescimento de 
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6,7% no mesmo período, acelerando em comparação ao primeiro semestre, em parte 

influenciado pelo crescimento da inflação. 

O Farol compara o faturamento de estabelecimento credenciados com o de 

negócios similares e estabelece metas de crescimento. Auxilia nas estratégias para 

incrementar ainda mais vendas. Apresenta referências de outras empresas que 

inovam em suas funções e ainda informações do setor e região. Detalha o fluxo de 

clientes do negócio facilitando a tomada de decisão para ações de vendas. Com 

atributo de fidelização, mede a frequência de clientes no estabelecimento fomentando 

programas de fidelidade. Mostra o perfil de renda e o comportamento de compra dos 

seus clientes. O diferencial exposto pela equipe responsável pelo produto fica por 

conta da precificação que é tabelada e fácil contratação através do site da Empresa 

de capital aberto.  

 

 

4.4 Análise dos resultados 

 

Considera-se uma análise de como se configuram os resultados atuais da 

empresa De capital aberto, a partir do entendimento do modelo de governança 

corporativa, com utilização de produtos inovadores como o Big Data. 

Na elaboração desse trabalho, com base na descrição das características e 

evolução do mercado de meios de pagamentos eletrônicos no Brasil, já supra citados 

nos objetivos 1 e 2, onde analisou-se nesse tópico, os resultados atuais da empresa 

a partir da compreensão do modelo de governança corporativa orientada para 

produtos inovadores como o Big Data. Houve o entendimento de que a velocidade 

das mudanças de mercado, alterações de regras acontecidas, diante do processo de 

coleta de dados, alterações estruturais na organização e sujeito da pesquisa, foram 

elementos que só corroboraram para as evidências das transformações referenciadas 

durante esse projeto de pesquisa. Influências das regras do banco central, forte 

demanda de mercado em crescimento, abertura para novos entrantes, empresas 

concorrentes, reforçaram o impacto da velocidade mudanças no contexto do estudo. 

Em seguida, destacou-se os impactos e importâncias de estratégias claras, 

inovadoras e bem definidas, completamente alinhadas com a estrutura de governança 

corporativa relatadas no documento GRI (2017). 
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Valeu-se da revisão de literatura para relacionar e analisar os depoimentos dos 

entrevistados, nos quais, percebe-se como as estratégias utilizadas pela Empresa de 

capital aberto foi além de dados do Big Data. A transformação de dados em 

informação, sempre estiveram alinhados com plano estratégico da companhia, sendo 

assim apresentados por meio dos produtos inovadores. O modelo de gestão da 

Empresa de capital aberto coloca o cliente no centro de sua estratégia. A pesquisa 

demonstrou que a companhia se diferenciou no mercado por investir em produtos e 

serviços que vão além do pagamento por meio de cartões de crédito e débito e da 

oferta de locação das máquinas POS (point of sale), incluindo uma série de vantagens, 

que vão desde serviços para gerir melhor os negócios até uma robusta infraestrutura, 

com oferta de produtos e suporte de manutenção em 99% do território nacional. 

Vale considerar neste tópico, que a empresa De capital aberto, vem se 

mantendo na liderança de mercado desde a quebra de exclusividade, com 

manutenção de receita, pontualmente mencionada nesse estudo.  Ainda, vale 

menção, que com a abertura de capital, ocorrida em junho de 2009, pode-se dizer que 

a companhia, apesar de pouco tempo no mercado de variáveis, já tem posição de 

destaque, a empresa já é reconhecida como uma blue chip, ou seja, empresa com 

ação de grande liquidez no mercado, e de grande porte. Algumas evidências 

demonstram essa realidade a partir do quadro a seguir: 

 

 

Índices de Ações Reconhecimentos 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI): 

A empresa manteve em 2017, pela segunda vez 
consecutiva, na categoria World, sua presença 
no principal índice de sustentabilidade do mundo, 
que avalia o desempenho das companhias 
listadas na Bolsa de Nova Iorque 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE): 

A Companhia integrou, pela quinta vez 
consecutiva, a carteira do índice da B3 (empresa 
resultante da combinação da BM&FBovespa e da 
Cetip), que reconhece e destaca o desempenho 
em sustentabilidade corporativa, gestão e 
governança das organizações listadas. 

Índice de Sustentabilidade Euronext-
Vigeo, Emerging Market 70 

O índice da bolsa de valores europeia distingue 
empresas cotadas pelo desempenho ESG 
(Environmental, Social and Governance) por elas 
alcançado. 

Anuário de Sustentabilidade da 

RobecoSAM: 

A Empresa marcou presença pela terceira vez 
consecutiva no Anuário de Sustentabilidade (The 
Sustainability Yearbook), da RobecoSAM, 
especializado em investimentos sustentáveis e 
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que considera organizações reconhecidas pelo 
DJSI. 

Quadro 8: Destaques da empresa De capital abertojunto a Bolsa de Valores 
Fonte: Adaptado do Relatório de Sustentabilidade da Empresa de capital aberto (2017). 

 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade (2017), a revista Forbes elegeu a 

Empresa de capital aberto, como a única empresa brasileira no ranking mundial das 

mais inovadoras no ano de 2017.  Ainda outro relato, exposto pelo Relatório de 

Sustentabilidade, a companhia foi eleita em 13º lugar como uma das mais inovadoras, 

pelo prêmio Best Innovator12, duas posições acima da última edição. 

Assim, o estudo dedicou foco na relação da inovação tecnológica e da  

governança corporativa e percebeu que em todos os casos analisados havia um 

alinhamento da estrutura de governança corporativa com as práticas estratégicas e 

organizacionais: uma percepção de governança primeiramente evidenciada pela força 

dos bancos sócios, bem como da mídia, onde foi possível reconhecer uma forte 

concentração de foco de atuação na preservação da receita desde a quebra de 

exclusividade conforme explicado no contexto de mercado. 

Com a descrição do ambiente organizacional do mercado de adquirência no 

Brasil, uma breve história do surgimento do mercado de processadoras, permitindo 

que outros bancos emitissem seu próprio cartão, e posterior fim da exclusividade das 

bandeiras com emissores e criação da VisaNet e Redecard. Depois, em 2010, a 

abertura do mercado de adquirência da Empresa de capital aberto e Rede para Visa 

e MasterCard e por fim, o início da regulamentação do mercado pelo BACEN13 em 

2014, onde se teve início de uma forte competição das maquininhas. Também foi 

identificado alterações na concorrência deste mercado, o posicionamento das 

entrantes ávidas por uma demanda crescente e em contrapartida a Empresa de capital 

aberto mantendo-se como líder. Pode-se dizer que quando a Empresa de capital 

aberto tinha apenas uma concorrente, obtinha a maior parte da fatia de mercado, 

quase numa espécie de oligopólio, porém as mudanças de regulamentação, feita pelo 

Banco Central, e as influências tecnológicas digitais, permitiram a entrada de 

concorrentes como Stone, GetNet e Elavon, fato de impacto direto na estratégia de 

manutenção de receita da líder. A evolução da tecnologia, bem como regulatórios, 

possibilita diversidade de competidores no âmbito dos meios de pagamento, 

 
12 evento de premiação das 20 empresas mais inovadoras do Brasil. 
13  Banco Central do Brasil - uma pessoa jurídica de caráter público, ou seja, é uma autarquia 
responsável diretamente pelas políticas monetárias do país 

https://www.stone.com.br/
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home
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transformando esse setor em um ramo muito competitivo e complexo. Considera-se 

de grande valia esse entendimento do mercado e seu histórico para compreensão do 

que é o mercado de meios eletrônicos de pagamento e necessidade de relação com 

a governança corporativa. 

Identificou-se a partir das pesquisas, uma definição estratégica baseada em 

inovação, a partir do modelo de estrutura de Governança Corporativa da empresa De 

capital aberto A velocidade disruptiva, e em grande parte impulsionada pelas 

influências tecnológicas, tais como dispositivos móveis, Big Data, cloud computing14, 

incentivam estratégicas por parte da estrutura de governança da Empresa de capital 

aberto. Petry, e Vilicic, (2013) tratam a velocidade tecnológica, como dados que são 

analisados no instante em que são gerados, são informações criadas, alocadas e 

selecionadas em tempo real. Da mesma forma, como mencionou-se no referencial 

teórico, os resultados de Sapra e Subramanian (2014) desenvolveram uma teoria para 

mostrar como os mecanismos externos do ambiente, interagem com os mecanismos 

internos de uma empresa, influenciam nas estratégias de governança corporativa e 

afetam a inovação. Os resultados da pesquisa mostraram uma forte relação entre a 

inovação tecnológica e a pressão que a organização enfrenta no ambiente.  

Assim, dentre a análise de resultados, vale mencionar a observação da alteração 

na estrutura de governança corporativa, que afeta a visão da organização: o membro 

do Conselho de Administração e ex-CEO15 da empresa entre 2008 e 2016, anunciou 

a sua renúncia e a entrada no comando do UOL, dona da concorrente PagSeguro, 

que vinha ganhando mercado. As ações da Empresa de capital aberto tiveram queda 

de aproximados 4% neste período. Nesta ocasião, passou a gestão da companhia 

para outro presidente em janeiro de 2017, que permaneceu no cargo por um ano e 

meio. Esses acontecimentos apareceram nas entrevistas de forma significativa, dado 

a mudança de perfil do gestor, mesmo tendo permanecido em linha com a estrutura 

de governança corporativa e a estratégia da empresa por produtos inovadores. 

Entre os anos 2017 e 2018, após renúncia do ex-presidente da Empresa de 

capital aberto, que já ocupava posição de presidente, de outra empresa do grupo, 

empresas de benefícios que oferece cartões de alimentação e refeição, se tornou CEO 

 
14 computação em nuvem, entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde 
recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo o acesso através de 
qualquer computador, tablet ou celular conectado à Internet. 
15 sigla inglesa para “Chief Executive Officer”, que significa Diretor Executivo. 

https://moneytimes.com.br/pagseguro
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da Empresa de capital aberto. O presidente era reconhecido pelo seu jeito 

diferenciado de administrar e sua relação com os funcionários. Tendo seu legado 

focado em clima organizacional e ambiente de trabalho mais favorável àqueles que 

estão na empresa. Essa análise corrobora com o referencial teórico de Grun (2002) o 

qual comenta que a cultura corporativa de uma empresa procura se fundar sobre 

valores.  A boa governança corporativa seria o instrumento que propiciaria a 

deflagração de um ciclo virtuoso. 

 Isso fica constatado ao analisar depoimentos de entrevistados e do próprio ex-

presidente.   

 

Somos mais que uma máquina, somos uma empresa de tecnologia e serviços 

para o varejo. Nossa missão é encantar nossos clientes com as melhores 

soluções tecnológicas de uma empresa líder, rentável e sustentável com 

colaboradores apaixonados.  Oferecemos um portfólio de soluções 

inteligentes e conectadas entre si para atender às necessidades dos nossos 

clientes. Acreditamos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e a 

nossa vocação é despertar essa mesma inquietude em cada um dos nossos 

clientes (EX-PRESIDENTE EMPRESA DE CAPITAL ABERTO, 2017-2018). 

 

O Guarda chuva cultural com nosso logo, abraça todas as iniciativas de 

reconhecimento do time, através critérios com a bandeira de que felicidade 

dá lucro, trabalhamos a inspiração com foco no engajamento, onde a 

meritocracia é um pilar super válido e tem cada vez mais através de ritos e 

símbolos agregado nesse envolvimento. E um dos valores e missão da 

empresa, o envolvimento dos funcionários” (EX-PRESIDENTE EMPRESA 

DE CAPITAL ABERTO, 2017-2018). 

 

Valorização do clima: a empresa realiza vários eventos para integração entre os 

funcionários e suas famílias; Horários flexíveis de trabalho: em 2018 a empresa deu 

foco a cultura de engajamento e implementou a "sexta curta" com encerramento do 

expediente as 16 horas para mais tempo livre aos colaboradores. A observação desta 

iniciativa está alinhada com a cultura das mais reconhecidas empresas modernas e 

digitais como Google e Amazon. 

Neste estudo se evidencia que a estrutura de governança corporativa se 

relaciona com a estratégia organizacional através da missão da companhia e dos 

valores organizacionais, mencionados no Quadro 7 deste estudo, enfatiza-se nos 

valores da Empresa de capital aberto, a forte valorização do engajamento dos 

colaboradores com as estratégias de encantar o cliente com soluções inovadoras e 

paixão pela empresa.  



82 
 

 

Novamente, no decorrer da coleta de dados, outra alteração ocorreu na estrutura 

de governança corporativa, quando da decisão de renúncia do ex presidente que 

permaneceu por um ano e meio no cargo. A causa da saída foi estritamente pessoal, 

cuidado com a saúde, segundo fontes de mercado (BRONZATI, 2018).  O executivo, 

permaneceu na companhia até agosto de 2018, Bronzati (2018), comenta em sua 

entrevista: “essa mudança não causaria uma disrupção ou interrupção na estratégia 

nem nos planos estratégicos da companhia”. “Os acionistas da companhia, Bradesco 

e Banco do Brasil, teriam pedido para que o executivo permanecesse no comando da 

Empresa de capital aberto mas sem sucesso” (BRONZATI, 2018).   

De acordo com referencial teórico, Clarke (2018) entende que o compromisso da 

responsabilidade em governar corporativamente é vital para todas as organizações, 

por isso, salienta o tripé da liderança, da estratégia e da inovação, para o 

planejamento da empresa a longo prazo. O autor reforça, que é dever importante do 

conselho de administração oferecer uma liderança clara na direção estratégica da 

empresa, e garantir que a empresa chegue aos desafios da concorrência e trate a 

inovação como indispensável para a continuidade da empresa.  

 Como estratégia de inovação dentre o portfólio de produtos de plataforma 

digital foi o lançamento do produto Big Data. Neste, os dados e todos os serviços 

obtidos pelo produto têm abrangência nacional, todos os setores do varejo, com 

abertura por macro e microrregiões, e trazem a evolução histórica, além de permitir a 

comparação de desempenho do cliente em relação a um grupo de negócios similares, 

mapas de calor para expansão de novas lojas, e uma gama de dados de economia, 

fortalece a Empresa de capital aberto na sua postura de inovação e oferta de 

diferenciais. Com relação a este lançamento, a pesquisa demonstra, através dos 

casos, o que é exemplificado por dois respondentes: 

 

A diversificação está no sangue da empresa porém, não foi/é apenas por 

meio deste produto que ela que está fazendo ou faz a diferença no mercado 

(pelo menos as inovações realizadas até o momento” temos que rever a 

estratégia até então utilizada e se reinventar (DIRETOR EXECUTIVO DE 

GRANDES CONTAS, 2019)  

 

O mercado é bastante receptivo com este tipo de informação e valoriza essa 

base de dados. Espera-se um maior retorno financeiro, no entanto, o contexto 

de mercado da Empresa de capital aberto ainda não trouxe esse resultado 

financeiro, mas trouxe diferenciação e reconhecimento em inovação, que 

também era um atributo importante no momento da criação do produto” 

(DIRETOR EXECUTIVO DE PRODUTO BIG DATA, 2019)  
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A partir das análises obtidas observou-se o apoio da empresa de capital aberto, 

na tomada de decisão de seus clientes, ao ofertar soluções de Big Data, ferramenta 

de inteligência de mercado para grandes varejistas. 

A OCDE (2001), conforme exposto referencial teórico, propõe que a 

governança corporativa melhore seu desempenho através de uma cultura que não só 

movimente diretores, gerentes e empresários, mas deva ser a expressão do sistema 

de valores das organizações conjuntamente com a sua rede de relações internas e 

externas refletindo, assim, os valores da organização e em uma escala maior os 

valores da própria sociedade. Verificou-se que através dos dados de Big Data, mais 

outros 6 produtos inovadores estão disponíveis ao mercado corporativo. 

 Na continuidade foi apresentado uma descrição dos principais produtos e 

serviços inovadores que compõem a estratégia organizacional da empresa e o 

resultado perante a estratégia de inovação. Tem validade a complexidade dessa 

relação na observação referenciada por Tallon, (2013), o qual comenta o desafio para 

as organizações é desenvolver mecanismos de governança que encontrem um 

equilíbrio entre o risco e a recompensa, em face da crescente quantidade de dados e 

inovação que invade as grandes corporações. Encontrar práticas de governança, que 

proponham resultados positivos a todos os envolvidos, e que mantenha um equilíbrio 

entre a inovação, criação de valor e exposição ao risco é o novo imperativo 

organizacional para desbloquear vantagem competitiva e maximizar o valor 

organizacional. 

Estas constatações foram evidenciadas através da exploração nos relatos de 

pesquisa, materiais internos da companhia, pelo aprofundamento no portfólio de 

produtos de tecnologia oferecidos ao mercado e pelo embasamento teórico. Quanto 

a visão de estrutura corporativa, estratégias e inovação tecnológica, os riscos se 

tornaram evidentes na análise efetuada, através das oscilações ocorridas no mercado 

durante todo o processo de pesquisa. 

Oscilações para o varejo de meios de pagamento, apontam para a inovação 

tecnológica com relação de valor ao produto Big Data, porém ainda com baixo retorno 

financeiro de sua comercialização. 
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Os comitês inovação sempre viram com bons olhos essas iniciativas e 

acreditando que traria o resultado de posicionamento de inovação e 

diferenciação com os clientes (DIRETOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 

2019) 

 

Segundo Salim e Malone (2017) autores de organizações exponenciais:  

 

O ritmo de inovação foi rápido nos últimos anos, você não viu nada. Hoje a 

única constante é a mudança, e o ritmo da mudança está aumentando. A 

concorrência não é mais a empresa multinacional no exterior, agora é o cara 

em uma garagem no Vale do Silício ou e Bandra (Mumbai) utilizando as mais 

recentes ferramentas on-line para projetar e imprimir a partir da nuvem sua 

mais recente inovação. Mas a questão ainda é: como você pode aproveitar 

todo esse poder criativo? Como você pode criar uma empresa tão ágil hábil 

e inovadora? como competir nesse acelerado mundo novo? Segundo o autor 

a resposta está nas organizações exponenciais (SALIM; MALONE, 2017 

p.12) 

 

Uma organização exponencial é aquela cujo o impacto, ou resultado, é 

desproporcionalmente grande – pelo menos dez vezes maior – comparado ao de seus 

pares, devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias 

aceleradas (SALIM; MALONE, 2017). Ainda para os autores, conforme referencial 

teórico, organizações exponenciais tem que pensar de forma diferenciada, que 

entende que um propósito massivo e transformador tenha amplitude e seja inspirador, 

que novas ideias sejam disseminadas.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nas análises efetuadas percebeu-se grande relação na estratégia de estrutura 

da governança corporativa da Empresa de capital aberto com a referências teóricas 

encontradas.  Percebeu-se que a aplicabilidade do produto Big Data entre os vários 

segmentos da pirâmide de atendimento ao cliente foi de maneira distinta, já que os 

achados da pesquisa apontam para utilização de Big Data para o segmento de 

grandes contas, como o próprio Diretor de Grandes Contas comenta em sua entrevista 

“Estrategicamente utilizar esses dados de forma customizada pode gerar receita, mas 

tem maior apelo para um nicho de Grandes Contas”. 

 Mesmo após um ano depois do lançamento do produto Farol para o varejo, não 

houve consistência de resultados. Isso se deu no período do conceito “Empresa 

Digital” fazendo referência ao pensamento de organizações exponenciais e inovação 

tecnológica, mas que na prática ainda tinha um ritmo rápido em acordo com as 

estratégias de governança. Nessa sequência, a coleta de dados e análise se confronta 

com uma nova alteração no comando da companhia, e seu impacto através do novo 

reposicionamento, para se manter relevante no mercado de meio de pagamentos, 

conforme discurso do novo presidente. 

 

Hoje estamos fazendo parte de um momento da indústria de adquirência mais 

desafiador dos últimos dez anos, nessa indústria de meios de pagamento, 

mas também não há empresa com mais capacidade de virar o jogo! Basta 

definirmos bem o norte, para onde queremos ir (DIRETOR PRESIDENTE -

2019). 

 

E ainda vivemos esse impacto da transformação digital, trazendo ainda mais 

oportunidades do que se tem hoje. Devemos continuar fazendo o tradicional 

hoje, mas com inteligência e sem descuidar das soluções que irão acontecer 

no futuro, e na verdade haverão várias soluções e não se sabe quais irão 

predominar e quais serão definidas no futuro. Assim devemos pensar no 

futuro, para não incorrer num gap, lá na frente, maior ainda do que o Gap 

atual. E num determinado momento focamos nas margens, mas nesse 

momento de competitividade e sobrevivência, devemos focar em participação 

de mercado (DIRETOR PRESIDENTE -2019). 

 

Se eu tiver que escolher uma palavra para continuar acreditando que 

seremos a principal empresa dos meios de pagamentos a palavra é: jornada 

do cliente, focando em toda a experiência do cliente. Tecnologia tem que 

funcionar! (DIRETOR PRESIDENTE -2019) 
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Em meio a este mercado que recebe novos entrantes à medida que a inovação 

tecnológica de meios de pagamento se desenvolve, o novo CEO, que assumiu em 

outubro de 2018, após deixar o comando de Bancos, acionista da Empresa de capital 

aberto, expõe a nova postura adotada pela credenciadora na concorrência. Entre 

manter a rentabilidade e o de recuperar a participação de mercado, a empresa ficou 

com o segundo. A empresa anunciou um plano para recuperar o mercado. “Voltamos 

ao Jogo”. “Embora em 2019 seja um ano de ajustes em 2020 a empresa espera uma 

recuperação de resultados, disse o presidente, em sua primeira coletiva de imprensa. 

Entende-se como uma relevante contribuição da presente pesquisa ampliar a 

visão dos aspectos de práticas de governança corporativa utilizada por uma líder de 

mercado de meios de pagamentos eletrônicos. Entende-se ainda que, com a 

governança como prática corporativa, voltada para a estratégia de inovação 

tecnológica, através de lançamento de novos produtos, mesmo que envolvam os 

stakeholders em todo o processo, está no caminho de amadurecimento para alcançar 

um ganho de eficiência tecnológica à serviço do varejo, e incremento na sua 

rentabilidade. Mesmo a Empresa de capital aberto tendo alcançado o maior lucro 

líquido ajustado de sua história em 2017, atualmente a empresa que está em processo 

de reestruturação, sofre queda de valor de mercado e sua participação ameaçada 

principalmente nos segmentos que não reconhecem o valor da tecnologia como 

principal atributo para optar por serviços digitais que incidam em custos para o 

estabelecimento. Assim, novamente fica o desafio do entendimento de todos os 

segmentos do varejo e como utilizar de inovação em escala como uma estratégia 

ampla e assertiva. 

Com isso, fica claro diante da estrutura de governança corporativa da 

companhia, que implica em mudança de estratégias constantes, seja por questões 

estruturais, ou por questões mercadológicas, é imprescindível manter a visão para as 

tendências de mercado, ter uma visão inovadora, ter produtos digitais, porém, na 

atualidade, com visão de curto prazo, a busca é por  adaptar-se a uma realidade de 

varejo e microempreendedores, pequenas e médias empresas que está pautada 

primeiramente em custos do que ofertas de valor agregado como o Big Data. 

Desta forma, em conjunto com a análise de resultados dessa pesquisa mais a 

observação in loco, é possível afirmar uma reorganização e adoção de novas 

estruturas de negócios da companhia que passam a ser desenhadas pela Governança 
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Corporativa da Empresa de capital aberto, para o que se chamará de Unidades de 

Negócios.  

 

A partir de março de 2019 a Empresa de capital aberto será uma empresa 

com foco em crescimento e inovação e distribuição via canais digitais, será 

organizada pelos segmentos de atuação dos clientes: Grandes Contas, 

Varejo e Empreendedores. Essa nova estrutura pretende, garantir a agilidade 

na tomada de decisão que beneficie o cliente e, sobretudo, que ofereça a 

solução customizada às necessidades de seus respectivos negócios. 

(DIRETOR DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 2019) 

 

Diante das mudanças com implicância direta na coleta e análise, é relevante a 

citação de epígrafe por Harari (2018), que dá sentido à dificuldade de entendimento 

de novas e disruptivas tecnologias. “Em 1800, era possível conjecturar sobre como 

seria o mundo de 1900 e qual seria nosso lugar nele”. É isto o que é a história, uma 

sequência de eventos em que os seres humanos são os protagonistas. “Mas o mundo 

de 2100 é agora, no presente, quase inimaginável. No passado a previsibilidade se 

dava em séculos mas sobre o futuro e ainda sobre o mercado de meios eletrônicos, 

não se pode prever nem 2020 e nem mesmo se as transações ainda ocorrerão desta 

forma a qual descrevemos neste trabalho (HARARI, 2018). 

  

5.1 Contribuições oportunidades para projetos de pesquisa futuro 

  

Este estudo promoveu a descrição do mercado de adquirência, contribuindo para 

academia, à luz do conceito da estratégia mercadológica, alinhada à estrutura de 

governança corporativa e inovação tecnológica, de uma das maiores empresas do 

setor de pagamentos, possibilitou ampliar o processo de análise de próximos passos 

para estudo da evolução digital e seus impactos nas organizações. Autores do IBGC, 

(2018) e Keasey; Thompson e Wright (2002) tratam o tema governança corporativa e 

inovação como interesse dentro das empresas, as quais já têm acesso a um conjunto 

maior de informações, portanto, para esses atores, o processo de transformar dados 

em informações e consequentemente em decisões relacionadas à governança 

corporativa é o que agregar valor.  

Essa combinação motiva o comportamento gerencial a obter melhores 

resultados para todos os envolvidos. Sobretudo, percebe-se, que os resultados, 
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trazem a complexidade da velocidade das mudanças diante de regras de mercado. 

Este entendimento permite que o argumento teórico apresentado na dissertação seja 

validado pelo resultado de pesquisa, evidenciando um alinhamento entre os aspectos 

apresentados e discutidos até aqui. 

Abre-se caminho para novos estudos diretamente ligados a inovação à luz da 

governança corporativa, que possam ser influenciados por regulatórios e conceitos 

completamente disruptivos de inovação e tecnologia como o Big Data, Pagamento oir 

Link16, e QR Code17, que alteram completamente o entendimento de modelos de 

meios de pagamentos até aqui estudados.  

 Novas pesquisas dessa natureza podem contribuir com a inovação tecnológica 

sob a estrutura de governança corporativa, uma vez que o tema Big Data, que ainda 

é pouco explorado, sobre o aspecto teórico e de retorno prático, assim abre-se 

campos para mais estudos e análises.  

 Por fim, compreende-se que é uma pesquisa inicial, que abre caminhos para 

discussões diversas, necessárias e relevantes na área de adquirência, em franco 

desenvolvimento, em termos de competição e com amplo espaço para aplicação 

prática de estratégias estruturadas por governança. Este parece ser um dos principais 

desafios para a melhor utilização de tecnologias em meios digitais de pagamentos no 

mercado brasileiro e para o desenvolvimento científico da área de negócios no Brasil.  

 

 
16  solução ideal para quem vende nas redes sociais 
17  sigla de "Quick Response" que significa resposta rápida através de códigos de barra 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO PARA PESQUISA 

 

1. Qual foi o maior impacto na abertura de mercado?  

2. Quais mudanças houveram no plano estratégico nos últimos 5 anos 

3. Quais Fatores foram preponderantes para enfrentar a forte competição?  

4. Quem participa, Como se dá a discussão para ações estratégicas dentro da 

estrutura de governança?  

5. Quais informações vinham dos comitês e conselho para dar embasamento 

para estas ações?  

6. Sobre a autonomia da sua posição em relação as estratégias organizacionais, 

com podemos definir essas alçadas?  

7. Como você lida com as dificuldades deste processo de tomada de decisão 

diante da estrutura de governança?  

8. Quais os resultados conquistados até o momento?  

9. Sua visão de futuro compreende e oportuniza mudanças internas?   

10. De onde partiu a iniciativa por inovação como estratégia competitiva?  

11. Quando e por quê optou-se pelo uso da análise de dados Big Data como 

diferencial competitivo?  

12. Qual era a ideia para o futuro com a utilização dos dados pelo Big Data?  

13. A disponibilidade de informações através da análise do Big Data se 

aproximou daquilo que se esperava de retorno do mercado?  

14. Qual foi o sentimento predominante e percepções sobre a utilização do 

produto pelos clientes?  

15. Consegue exemplificar ganhos imediatos com a utilização por parte da 

Empresa de capital aberto?  

16. Quem participa, Como se dá a discussão para ações estratégicas dentro da 

estrutura de governança?   

17. Quais informações vinham dos comitês e conselho para dar embasamento 

para estas ações?  
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18. Qual sua conclusão final sobre o uso do Big Data como diferencial 

competitivo? 


