PREFÁCIO
Lançada em 2009, a Innotribe foi criada para identificar as tecnologias emergentes e as tendências
inovadoras que cercam a indústria de serviços financeiros e gerar discussões sobre os potenciais
impactos de seguir em frente. Beneficiando-se da posição central da SWIFT, a Innotribe fornece
uma plataforma para a comunidade financeira global para entender a dinâmica por trás dos
avanços tecnológicos e ajudar a focar nas oportunidades dessa transformação em vez das ameaças
às atuais práticas de mercado.
Nos últimos anos, o impacto das "plataformas" tem sido amplamente discutido a partir de muitos
ângulos enquanto as empresas percebem que encontrarão êxito com base em sua capacidade de
cativar terceiros e conectá-los uns aos outros através de interações criativas.
Há um apetite real da indústria para explorar como as empresas de plataforma criam adjacências
radicais e novos mercados horizontais e como eles se encaixam no cenário digital geral. Quais são
os diferentes tipos de atores? Quais são as motivações do mercado? Quais são as forças evolutivas
que operam? Como as plataformas estão evoluindo? Qual é a próxima geração de plataformas?
Quais são as novas entidades neste ecossistema: peers produtores, peers consumidores, parceiros,
proprietários de plataformas, fornecedores de blocos e APIs?
Há também a necessidade de compreender a diferença entre a criação de valor de um produto e a
criação de valor para plataformas. Considerando que o Business Model Canvas é uma ótima
ferramenta para que as empresas articulem sua proposta de valor, é necessário mais em termos de
articulação de valor de plataforma. As empresas precisam de ajuda com a definição de sua visão de
plataforma, permitindo acesso a serviços para o ecossistema financeiro em geral, onde todos e tudo
está interligado. Ao definir a proposta de valor básico e auxiliar, sua infra-estrutura e componentes
centrais, as empresas têm que determinar sua dinâmica P2P para facilitar a troca de valor entre
seus peers e parceiros.
Nos últimos anos, a Innotribe investigou uma série de tópicos relacionados à FinTech, conectando
empresas inovadoras e estabelecidas da FinTech com acadêmicos e profissionais da indústria
através da publicação de trabalhos de pesquisa oportunos. Um tópico de particular interesse e foco
é o mundo das plataformas. Acreditamos que o Platform Design Toolkit é um grande conjunto de
ferramentas para ajudar as empresas a mapear suas necessidades em termos de capacidade como
plataforma, e a pesquisa de Simone Cicero é uma leitura convincente para qualquer pessoa
envolvida no setor financeiro.
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INTRODUÇÃO

BEM-VINDO AO MUNDO DE UMA
PLATAFORMA
“Nós nos tornamos o que vemos. Nós moldamos nossas ferramentas e, em
seguida, nossas ferramentas nos moldam”
Marshall McLuhan
(Atribuído pelo Padre John Culkin)

Nos últimos dois anos, o impacto das chamadas "plataformas" tem sido amplamente discutido
a partir de muitos ângulos. Plataformas foram acusadas de marginalizar os trabalhadores1,
gerar impacto negativo sobre as cidades e nações, estressando regulamentos existentes2, por
se comportarem como novos intermediários, deslocando os antigos.
As plataformas têm sido diversamente de nidas. Sangeet Choudary3 de ne plataformas como
"modelos de negócios que permitem que múltiplos lados (produtores e consumidores)
interajam [...] fornecendo uma infra-estrutura que os conecta", enquanto John Hagel4 a rma
que as plataformas são feitas de: “uma estrutura de governança [...] que determina quem pode
participar, quais papéis eles podem desempenhar, como eles podem interagir e como os
con itos são resolvidos "e" um conjunto adicional de protocolos ou padrões [...] para facilitar a
conexão, coordenação e colaboração ". O recente Levantamento Global sobre a Ascensão dao
Negócio em Plataformas de ne o negócio das plataformas como um "meio que permite que
outros se conectem a ele".5
Entender como de nir uma plataforma é certamente chave, mas, por outro lado, não é
su ciente para entender completamente o estado atual da economia pós-industrial, ou
digitalmente habilitada. Em particular, apesar de conhecer os atributos e a dinâmica das
plataformas, o trabalho interno é crucial - e vamos analisar isso mais tarde - é certamente
Workers on tap. (2015). [on-line] The Economist. Disponível em:
http://www.economist.com/news/leaders/21637393-rise-demand-economy-poses-dif cult-questionsworkers-companies-and
2
The Dark Side of the Sharing Economy: Could Airbnb Accelerate Gentri cation?. (2016). [on-line]
Shareable. Disponível em:
http://www.shareable.net/blog/the-dark-side-of-the-sharing-economy-could-airbnb-accelerate-gentrif
ication
3
Platform Thinking Blog - The New Rules of Business in a Networked World. (2016).
http://platformed.info/
4
The power of platforms: Parte do relatório “Business ecosystems come of age”. (2016). [on-line]
Deloitte University Press. Disponível em:
http://dupress.com/articles/platform-strategy-new-level-business-trends
5
The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey (2016). [on-line] Thecge.net. Disponível em:
http://thecge.net/archived-papers/the-rise-of-the-platform-enterprise-a-global-survey/
1
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fundamental para entender também como as plataformas se encaixam no mercado
transformado digitalmente e no quadro social. Quais são os tipos de atores? Quais são os
drivers do mercado? Quais são as forças evolutivas que operam no contexto? O que vem depois
de plataformas como as conhecemos hoje? Como as plataformas evoluem eventualmente?
Essas são questões-chave.
O QUE ESTÁ CAUSANDO O AUMENTO DOS MODELOS DA PLATAFORMA?
Além das tentativas de de nição, o que estamos realmente vendo - às vezes não conseguimos
entender completamente o cenário - é a combinação de tendências diferentes e convergentes.
A maioria dessas tendências pode estar relacionada a dois grandes cambios que se reforçam
que, como McLuhan explicou em seu trabalho de uma vida, não podem ser devidamente
isolados (uma vez que recursivamente se moldam). O primeiro ponto está no que esperamos
como clientes e usuários de plataformas, o segundo está no potencial cada vez maior das
tecnologias que usamos para construir as mesmas plataformas.
A mudança nas expectativas dos clientes relaciona-se conosco, como cidadãos e usuários, e é
uma mudança de narrativa: sobre nossas crescentes expectativas em relação às marcas para
oferecer deleite e experiência superiores:

“Nós todos fomos seduzidos pelos descontos elevados, a entrega automática mensal de
fraldas, os melhores lmes grátis, o embrulho do presente, a entrega em dois dias, a habilidade
de comprar sapatos, livros ou feijão carioca ou um toalete todos do mesmo lugar. Mas foi além
da sedução, realmente. Nós esperamos estes tipos de conveniências agora como se fossem
direitos de nascença. Eles se transformaram em nossas idéias sobre como os consumidores
6
devem ser tratados. ”
Franklin Foer
“A experiência do cliente é uma dimensão essencial de quanto uma empresa é competitiva”7
Joseph Pine
Nossa idéia de serviços modernos gira em torno de quatro grandes traços. Queremos que os
serviços sejam rápidos e de controle rápido como um passeio de Uber pode ser; Queremos que
eles sejam personalizados como o mais recente modelo de tênis Nike onde podemos
auto-con gurar até a cor do swoosh; Queremos que sejam relevantes como sugestões da
Amazon e humanos como os chatbots com quem você pode se relacionar por linguagem
natural ou, melhor, como o host Airbnb que você pode falar via WhatsApp, sentindo que você
realmente vai dormir na casa de um amigo .

Foer, F. (2014). Amazon Must Be Stopped. [on-line] New Republic. Disponível em:
https://newrepublic.com/article/119769/amazons-monopoly-must-be-broken-radical-plan-tech-giant
7
ADVANCING THE CUSTOMER EXPERIENCE (2015) - Harvard Business Review analytics report.
http://www.disneyinstitutecollateral.com/ les/Disney_Institute_HBR_AS_Final_Paper.pdf
6
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RÁPIDA : Instantaneamente pesquisável,
identi cável e acessível

PERSONALIZADA : Permitindo-nos intervir
directamente na criação de soluções
personalizadas, perfeitas para as nossas
necessidades

RELEVANTE : Satisfazendo as nossas
necessidades contextualmente quando ocorrem,
de forma relevante e precisa sem necessitar de
nossa intervenção

HUMANA : Relacionando-se conosco de maneira
amigável, interpretável, compreensível, acessível,
sensível, interagindo conosco como seres
humanos
8

[Tabela 1 - Os quatro atributos-chave dos serviços de produtos modernos ]

A segunda mudança desse caminho evolutivo é, como dito, todo o impulsionado pela tecnologia
e é um efeito da força mais forte que sempre impulsiona a evolução do mercado desde o início:
a concorrência implacável.
9
Num efeito de auto-reforço, a concorrência dirige a tecnologia para a componentização .
Líderes de mercado em busca de e ciências de custo normalmente exigem padronização de
suprimentos (componentes) para gerar mais concorrência entre fornecedores: isso, por sua
vez, permite que mais concorrentes entrem no mercado em competição com os próprios
líderes. Esta tendência, eventualmente, reduz espaço para especulação e empurra os líderes na
cadeia de valor para procurar mais valor e receitas (sempre em um ciclo Inovar - Potencializar
10
- Componentizar ). Esse fenômeno fez com que, ao longo do tempo, os três principais
componentes tecnológicos da economia digital estivessem disponíveis como commodities
onipresentes: largura de banda, potência de computação e armazenamento estão agora
disponíveis "como um serviço". Paralelamente, uma penetração sem precedentes de
dispositivos conectados, de telefones e tablets a dispositivos IoT, apenas trouxe todas as
atividades humanas para um novo estado-contexto "conectado".
A evolução deste conjunto de capacitadores tecnológicos produziu, por sua vez, dois grandes
impactos: transferiu a maior parte das novas ferramentas digitais de produção para a mão e a
propriedade dos usuários - fora das fábricas industriais - e reduziu o custo de transação da
economia digital Para quase zero, em um mundo onde - de acordo com os sonhos de Mark
Zuckerberg - "todos estão conectados com todos os outros".
O NOVO POSSÍVEL E O NOVO DESEJÁVEIS ESTÃO ENTRELAÇADOS
As duas mudanças principais acima mencionadas estão em um relacionamento rígido e
reforçam-se mutuamente: o novo possível (o que é possível graças aos avanços tecnológicos) e
o novo desejável (do ponto de vista do usuário) estão produzindo o que em termos McLuhanian
constitui um "novo ambiente". As plataformas são a mídia que nós - como seres humanos Os quatro atributos foram de nidos no Product Fitness Canvas - Mais detalhes disponíveis em “That’s
Cognitive Capitalism, baby”. (2015). Disponível em:
https://medium.com/@meedabyte/that-s-cognitive-capitalism-baby-ee82d1966c72#.6sd6aold1
9
Desmembramento em partes intercambiáveis
10
Wardley, S. (2013). Bits or pieces? Ecosystems. [on-line] Blog.gardeviance.org. Disponível em:
http://blog.gardeviance.org/2013/01/ecosystems.html
8
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estamos usando para criar este novo ambiente. Mas para entender o que acontece neste novo
ambiente e como este novo ambiente cresce em torno dessas novas ferramentas está nos
colocando desa os sem precedentes.
Da mesma forma que construímos estradas e criamos infra-estruturas que moldaram o nosso
mundo moderno quando a adoção maciça de automóveis criou o ambiente urbano no século
XIX, o novo ambiente criado pelas empresas que se estendem por meio de plataformas ainda
11
não é 100% conhecido, ainda não estão maduros e regulamentados . Esse novo ambiente está
gerando circunstâncias totalmente novas de trabalho e na produção de valor, por exemplo,
envolvendo aqueles que antes consideramos clientes consumidores no processo de produção
de valor real como "peers" em sistemas, uxos de trabalho e modelos de negócios peer to peer.
De acordo com essas novas possibilidades, a natureza da própria empresa está mudando e como o guru de marketing Geoffrey Moore apontou em seu artigo "A Natureza da Empresa 12
75 Anos Depois" - Essas mudanças são "profundamente perturbadoras para as estruturas
hierárquicas de gestão" e estão mudando o funcionamento interno da própria empresa. A
estrutura de administração hierárquica, taylorista, que a maioria das grandes organizações
ainda usam hoje pode facilmente ser subjugada pelos desa os colocados pelo complexo
mercado digital.
As empresas industriais experimentam hoje di culdades em produzir um prazer excepcional
para o cliente e experiências únicas ao usuário: criar valor em mercados habilitados
digitalmente é, de fato, menos sobre controlar industrialmente a produção, mas cada vez mais
signi ca encapsular e incorporar componentes fornecidos por terceiros em experiências
especialmente desenhadas, narradas e marcadas. São montados, controlados e verticais. A
estrutura burocrática da maioria dos operadores históricos pode não estar pronta para operar
dessa forma.
A disrupção vem da transformação das Cadeias de Valor em Redes de Valor
Multidimensionais. No passado, as empresas costumavam competir possuindo inteiramente
os diferentes capacitadores, módulos e componentes de um processo de negócio (e obtendo
vantagem competitiva sustentável daquela posse) enquanto, hoje em dia, se eles não podem
competir com aqueles que se destacam em integrar perfeitamente os componentes em
excelentes experiências (possuindo menos partes possíveis no processo), eles devem se
destacar no fornecimento de interfaces consumíveis e infra-estruturas para permitir que
outros possam fazê-lo.

Wilson Miner - When We Build. (2011). [on-line] Vimeo. Disponível em: https://vimeo.com/34017777
Moore, G. (2016) The Nature of the Firm—75 Years Later - OpenMind. [on-line] OpenMind. Disponível
em: https://www.bbvaopenmind.com/en/article/the-nature-of-the- rm-75-years-later/
11
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[Figura 1 - Integração vertical de componentes em experiências, interfaces para combinação]

Na maioria das vezes, as empresas bem-sucedidas são aquelas que são capazes de fazer as
duas coisas em paralelo: fornecimento de componentes desagregados para o ecossistema, por
um lado, e agrupar, necessidades do cliente aos serviços, por outro. Essas organizações de
plataformas de infra-estrutura atendem seus ecossistemas e monitoram como as entidades do
ecossistema organizam componentes para fornecer serviços que encantam os
clientes/usuários nais. Mantendo um olho em tais padrões, essas organizações entendem
como re-agrupar e consolidar novos pacotes de serviços de nível superior (da maneira mais
e caz) e mover-se para cima na cadeia de valor, empurrando seu próprio ecossistema para
inovar em camadas ainda mais elevadas.
Há um equilíbrio muito delicado que qualquer grande plataforma de infra-estrutura enfrenta no
processo de evolução de seus produtos e serviços componentizados oferecendo novas
camadas de utilidades e commodities de infra-estrutura e é precisamente sobre manter a
con ança do seu ecossistema durante o inevitável processo evolutivo de disrupção contínua
do modelo de negócio do ecossistema.
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No ciclo IPC (Inovar - Potencializar Componentizar), as organizações monitoram
os novos padrões de novidade do ecossistema:
no tempo em que eles criam a novidade e
escalam a cadeia de valor oferecendo-a como
uma mercadoria.

Inovar

Potencializar

Componentizar

Nesta fase o
ecossistema
experimenta algo
novo

A novidade ganha
força e gera
demandas por
componentes de
menor valor

A novidade é
otimizada e
transformada em um
componente

Estudos de Caso

Componentizar

Inovar

Potencializar

Componentizar

Como 'Amazon
Web Services'
lançou serviços de
Big Data em cima
da infraestrutura
de computação sob
demanda com o
‘Elastic
MapReduce'

A Amazon Web
Services (AWS)
oferece sob
demanda
Serviços de
Informática a baixo
preço.

Marcas do
ecossistema AWS
Experimentam as
instâncias da
estrutura de Big
Data do Hadoop de
sua infraestrutura
de informática e
criam serviços de
processamento de
dados

A crescente
demanda por
soluções escaláveis
com serviços de Big
Data origina a
Infraestrutura de
Informática On
Demand fornecido
pela AWS

A AWS cria uma
oferta de serviços
de processamento
de Big-data sob
demanda chamado
Elastic MapReduce
e sobe na cadeia de
valor

Facebook
Social Graph

Facebook cria
efetivamente
Identidades Sociais

Marcas do
ecossistema
começam a se
referir a per s do
Facebook para
caracterizar per s
de usuários
públicos

Per l do Facebook
obtém adoção
generalizada como
identidades de fato

O Facebook
permite que APIs
Grá cas
alavanquem as
Identidades Sociais
e integrem mais
dados
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[Quadro de Aprofundamento 1 - O CICLO IPC ]

RESUMO
Uma nova narrativa de
serviço: RÁPIDA,
RELEVANTE, HUMANA,
PERSONALIZADA

O efeito de auto-reforço da inovação tecnológica e das mudanças nas
expectativas dos clientes está a impulsionar a procura de novos tipos de
serviços que sejam RÁPIDOS, RELEVANTES, HUMANOS e
PERSONALIZADOS. R

Empresas em transformação

As empresas precisam se transformar profundamente para poderem lidar com
as novas demandas da era conectada

Experiências ou módulos

Na era pós-industrial, as empresas devem proporcionar experiências
prazerosas para um crescente conjunto de usuários ou fornecer componentes
que podem ser organizados e empacotados em uma experiência marcante.

Abraçar a evolução

Empresas bem-sucedidas são aquelas que abraçam a evolução e sempre
procuram serviços de maior valor, ouvindo o ecossistema

13

O leitor pode querer referir-se à excelente explicação de Simon Wardley, na nota de rodapé 10
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A EVOLUÇÃO E O CONTEXTO DAS PLATAFORMAS

INFRA-ESTRUTURAS, INTERFACES,
PROTOCOLOS E RECURSOS
Uma série de estudos interessantes recentemente avaliou a natureza superior desta nova raça
de "negócios em rede" que às vezes chamamos de redes ou plataformas. Uma análise chave é a
14
da Deloitte and Open Matters, a pesquisa Value Shift. . Esta pesquisa classi cou a história dos
modelos de negócios e concluiu que os Orquestradores de Rede (empresas que criam uma rede
de peers em que os participantes interagem) têm melhor desempenho - em termos de
resultados nanceiros, avaliação e crescimento - do que outras alternativas de modelos de
negócio (chamados Construtores de Ativos, Provedores de Serviços e Criadores de
Tecnologia). De acordo com Barry Libert, um dos curadores da pesquisa The Value Shift "Os
Orquestradores de Rede recebem avaliações duas a quatro vezes mais altas, em média, do que as
empresas com outros modelos de negócios".
Outros estudos, como o Pentagrowth15 de Javier Creus: As cinco alavancas de crescimento
16
acelerado e GAFAnomics de Fabernovel: Nova Economia, Novas Regras reforçaram
substancialmente o entendimento de que tais modelos de redes orquestradoras, onde
empresas e organizações fornecem um conjunto de ferramentas e um contexto para os
produtores de Valor e alavancagem na organização de recursos externos em vez de possuí-los,
representa uma verdadeiramente nova forma de organização de serviços. As empresas
habilitadas para a plataforma situam-se no meio entre o modo industrial de produção e os
mercados totalmente competitivos e representam um novo modelo de serviço, apto para o
futuro, como explicado por Albert Wenger em seu ensaio chamado "Redes, Firmas e
17
Mercados"
Paralelamente à crescente conscientização sobre o potencial da abordagem de plataforma,
também estamos entendendo melhor como essa abordagem - baseada na concepção de
interação e potencialização de recursos externos - pode realmente funcionar também em
pequenos nichos de mercado. Esses nichos caracterizam-se por menores dimensões, mas
também tipicamente realizam maiores trocas de valor em relação a mercados puramente
transacionais, como transporte urbano ou reservas de viagens de curta duração. Uma
descrição particularmente e caz dessa mudança é oferecida por James Currier com seu

The value shift: Why CFOs should lead the charge in the digital age - Deloitte United States. (2016).
[on-line] Disponível em:
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/ nance/articles/cfo-insights-digital-age-business-model-innov
ation-value.html
15
Creus, J. (2015) Relatório Pentagrowth: The ve levers of accelerated growth. Disponível em:
www.pentagrowth.com
16
GAFAnomics: New Economy, New Rules. (2016). [on-line] Slideshare.net. Disponível em:
http://www.slideshare.net/faberNovel/gafanomics
17
Wenger, A. (2015) Networks, Firms and Markets. (2016). [on-line] Disponível em:
http://continuations.com/post/126909987225/networks- rms-and-markets
14
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18

conceito de Redes de Mercado. As redes de mercado combinam a e cácia das redes sociais
no gerenciamento de relações com a e cácia ou os mercados na facilitação das transações:
somado com uma solução e caz de gerenciamento de uxo de trabalho, o potencial de
reinventar cada mercado existente e de imaginar novos é praticamente inesgotável.

[Figura 2 - Firma Industrial, Mercados Abertos e Plataforma / Redes no meio]

Algumas estruturas conceituais nos dão algumas percepções claras dos mercados digitais de
hoje. Um dos mais e cientes e claros foi originalmente proposto em "A viagem do herói através
19
da paisagem do futuro” um papel seminal da Deloitte University Press. O quadro proposto
neste artigo propunha dividir os mercados habilitados digitalmente em duas partes macro:
uma parte superior ("up" como em termos de cadeia de valor), caracterizada por um nicho,
fragmentando o mercado de cauda longa - impulsionado pelas preferências dos clientes e uma
personalização extrema - e uma parte inferior: um contexto misto de provedores de

Currier, J. (2016). From Social Networks To Market Networks. [on-line] TechCrunch. Disponível em:
http://techcrunch.com/2015/06/27/from-social-to-market-networks/
18

“The hero’s journey through the landscape of the future. (2016). [on-line] Deloitte University Press.
Disponível em: http://dupress.com/articles/heros-journey-landscape-future/
19
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infra-estrutura, plataformas de agregação e o que Hagel chama, agentes de "relacionamento
com o cliente".
Alguns devem estar familiarizados com o conceito de provedores de infra-estrutura (por
exemplo: Amazon Web Services): a tecnologia permitindo que as empresas ofereçam serviços
como uma mercadoria.
As plataformas de agregação podem ser menos conhecidas como aquelas que reduzem
barreiras à entrada, criando estruturas compartilhadas e fornecendo um conjunto global de
serviços que atende a ambos os lados de um mercado (toda a oferta e toda a demanda). O
conceito de Agentes de Relacionamento com o Cliente, por outro lado, pode ser menos
familiar: estamos falando desse tipo de agente que é responsável por conectar peers a
oportunidades, curar informações, agir como um corretor inteligente, que está sendo cada vez
mais incorporado nas próprias plataformas de agregação (eventualmente traduzidas numa
característica algorítmica).
Com um quadro semelhante ao comportamento do mercado, em seu "Mapa de Borges:
20
Navegando em um Mundo de Disrupção Digital" o Boston Consulting Group propôs
recentemente olharmos para os mercados digitais como "empilhados" em camadas de
"Organizações de Infra-estrutura" habilitando as comunidades por vezes através do trabalho
de "Plataformas Curatoriais" que podem evoluir para monopólios de mercado.
Neste artigo, queremos fornecer uma visão relacionada, mas ligeiramente diferente, com base
no que é compartilhado por esses modelos, mas também adicionando um aspecto-chave para a
imagem: a evolução.

[Figura 3 - Pilhas em evolução e cadeia de valor sujeita a desagregação]

Borges’ Map: Navigating a World of Digital Disruption. (2016). [on-line] Bcgperspectives.com.
Disponível em: http://digitaldisrupt.bcgperspectives.com/
20
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Na Figura 3 acima, na parte inferior da cadeia de valor temos o universo de recursos tangíveis e
intangíveis: desorganizados, disponíveis como commodities e cada vez mais de nidos por
requisitos padronizados - os recursos estão sujeitos à componentização. Como exemplo, aqui
nós colocamos hardware básico e poder computacional, software de código aberto, largura de
banda, armazenamento, mas mesmo imóveis (como no Airbnb) e eventualmente habilidades
humanas e tempo (como em Uber ou outras plataformas Gig-Economy): todos os recursos de
inventário Que são onipresentes e podem ser facilmente organizados.
Uma primeira interface - situada acima dos recursos - é muitas vezes feita de especi cações
padronizadas e permite o desenvolvimento de Serviços de Infra-estruturas a serem
construídos, envolvendo recursos desorganizados em algo que expõe um conjunto de serviços
claramente acessíveis, normalmente através de interfaces abertas como API. Ao de nir um
banco de dados comum de código aberto de projetos de hardware (como uma interface), o
projeto Open Compute está padronizando operações de computação em grande escala. De
forma semelhante, ao envolver o recurso de várias grandes operadoras de todo o mundo em
uma API fácil de usar, Twilio envolveu um mundo de recursos em uma interface acessível e
acessível (veja as caixas de aprofundamento 2 e 3 para obter mais informações).
COMO A OPEN COMPUTE ESTÁ AJUDANDO A PADRONIZAR A
INTERFACE DE HARDWARE NA COMPUTADORIZAÇÃO

O que é Open Compute

O Open Compute Project (OCP)21 é uma "comunidade colaborativa
focada em redesenhar a tecnologia de hardware para suportar de
forma e ciente as crescentes demandas em infra-estrutura de
computação".
O projeto promove a colaboração em torno de projetos de hardware
de código aberto que os provedores podem adotar ao criar hardware
para infra-estruturas de computação.

Onde Open Compute
intervém

O Open Compute cria uma interface padronizada entre recursos (de
hardware) e demanda de infra-estrutura de computação de
plataformas e empresas.

Efeitos

A componentização do design de hardware torna mais fácil para os
provedores entrar no mercado de recursos e mais barato para quem
busca criar infra-estruturas.

[Quadro de Aprofundamento 2 - Como o Open Compute está componentizing Hardware Designs acelerando a
indústria de computação]

Uma consideração interessante a ser feita é que, às vezes, os recursos que constroem uma
infra-estrutura podem ser distribuídos e não centralizados por um única entidade: pense na
diferença entre Amazon Web Services (possuindo data centers inteiramente seus) e o Bitcoin
21

Pagina Inicial do Open Compute Project - http://www.opencompute.org
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Blockchain ou outro DLT (Distributed Ledger Technology) onde a infra-estrutura é feita por
instalações distribuídas, de propriedade do universo dos miners22.
Em cima da interface de infra-estrutura encontramos o que normalmente chamamos de
plataformas. As plataformas se comportam como ferramentas, meios de comunicação cuja
principal característica é capacitar e permitir que trocas independentes aconteçam nos
ecossistemas e permitir economias de mercado de cauda longa: plataformas são projetadas
para o prazer, apreciação e uso dos clientes (usuários, peers, entidades).
PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE INFRA-ESTRUTURAS E PLATAFORMAS
Embora os componentes e serviços da camada de infraestrutura estejam normalmente
desagregados, disponíveis para terceiros para agrupá-los em uma proposta voltada para o
mercado, os serviços oferecidos no nível da plataforma geralmente são fortemente
empacotados e canalizados: Os pacotes de serviços (e as experiências do cliente ao acessá-los)
representam frequentemente a característica da diferenciação da marca.23 As plataformas
propõem experiências bem-formadas aos usuários e operam continuamente um trade-off
entre uma visão projetada de "o que a experiência deve ser" e um feedback validado pelo
usuário de "o que os clientes querem".
COMO A TWILIO AJUDA A NORMALIZAR O ACESSO À INFRA-ESTRUTURA DE
SERVIÇOS TELECOM PARA STARTUPS

O que é Twilio?

Twilio envolve serviços globais de telecomunicações para expor uma
nuvem de APIs disponíveis globalmente que os desenvolvedores
podem usar para construir sistemas de comunicações inteligentes e
complexos e integrar funcionalidades de comunicação em aplicativos e
plataformas.

Onde Twilio intervém

Twilio envolve a oferta de componentes oferecidos por operadoras em
todo o mundo (texto, chamadas, etc ...) em um conjunto de blocos de
construção que fornecem serviços de comunicação fáceis de usar aos
construtores de plataforma.

Efeitos

Twilio e infra-estruturas similares aceleram a componentização de
serviços de comunicação básicos (recursos) fornecidos por operadoras
mundiais, agregando e superando fronteiras nacionais, criando
essencialmente acesso global onde o acesso fragmentado (APIs
diferentes, fronteiras nacionais) estava disponível.
[Quadro de Aprofundamento 3 - Como Twilio reorganizou as infra-estruturas de
telecomunicações para as startups]

A interface que uma plataforma expõe para os mercados de longa cauda é a experiência do
usuário. Esta interface é normalmente fechada e 100% de propriedade da própria plataforma:
Para uma explicação de Blockchain e DLT veja https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain_(database)
Belong Anywhere - Airbnb's new mark and identity. (2014). [on-line] The Airbnb Blog - Belong
Anywhere. Disponível em: http://blog.airbnb.com/belong-anywhere/
22
23
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por exemplo, você não será capaz de transportar sua reputação na Airbnb ou seu histórico de
sucesso e portfólio de investimentos na plataforma de negociação colaborativa on-line eToro
para outra plataforma (embora as coisas possam mudar no futuro próximo devido ao desgaste
24
do sistema atual e a mudança de narrativas ).
Sendo centradas nos usuários, as plataformas são geralmente orientadas a experiências
enquanto as de infra-estrutura são baseadas em custo e de nitivamente mais sujeitas à
competição. Ao canalizar as relações em todos os ecossistemas, as plataformas garantem a
resiliência: é difícil deixar a plataforma quando a massa crítica está presente e a reputação não
é portátil; No entanto as mudanças podem ser mais fáceis para as infra-estruturas, o
investimento necessário para criá-los geralmente limita fortemente o número de fornecedores
de infra-estrutura disponíveis. Ambas as camadas podem obter economia quase monopolista,
mas por diferentes razões: as plataformas fazem isso por meio da concentração da oferta e da
demanda, enquanto a infra-estrutura costuma fazer isso de uma forma mais clássica industrializada, por meio da e ciência e da competitividade de custos.
OS EFEITOS DA DESAGREGAÇÃO
O especialista em mídia David Pakman de niu uma vez a desagregação como "o grande
25
disruptor" E isso é exatamente o que é: por um lado, a competição impulsiona a consolidação
e a padronização de interfaces e, por outro, as narrativas em rápida mudança impulsionam as
plataformas para permitir uma maior abertura da interface, um tratamento mais justo do
ecossistema e, em geral, diversidade de fornecedores e liberdade de terceiros.
À medida que o público de uma plataforma cresce, a diversidade de experiências requeridas
também cresce como conseqüência, e requer mais tolerância para a "personalização", além da
experiência originalmente projetada pela marca. Como veremos mais adiante no documento, a
m de oferecer mais possibilidades de personalização, uma plataforma pode criar mais pontos
de contato para terceiros para poder remixar e re-agrupar os componentes que compõem a
oferta ao longo do tempo.
À medida que as plataformas crescem, são pressionadas por modelos de negócios mais
inclusivos e participativos e por uma maior abertura nas interfaces, para manter a necessária
relação de con ança com os terceiros envolvidos no ecossistema. Plataformas que encontram
um equilíbrio evolutivo entre conceder a quantidade certa de liberdade e obter a con ança do
ecossistema acabam por ser um forte contexto resiliente para economias prósperas, tanto no
26
lado dos proprietários quanto dos usuários.

Kastelein, R. (2016). Airbnb Co-Founder Eyes Blockchain Tech for User Reputation And Trust. [on-line]
Blockchain News. Disponível em:
http://www.the-blockchain.com/2016/03/13/airbnb-co-founder-eyes-blockchain-tech-for-user-reputa
tion-and-trust/
25
Pakman, D. (2016). The Unbundling of Media Disruption. [on-line] Disruption. Disponível em:
http://www.pakman.com/2011/04/15/the-unbundling-of-media/
26
Winning on trust | Nick Grossman's Slow Hunch. (2013). Disponível em:
http://www.nickgrossman.is/2013/12/24/winning-on-trust
24
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Em paralelo com tudo isso, a pressão evolutiva da separação tecnológica empurra
continuamente camadas da pilha para baixo na cadeia de valor. Inovar para cima na cadeia de
valor é tipicamente muito mais difícil para as empresas do que inovar para baixo: ir contra as
forças evolucionárias da desagregação pode ser um processo assustador. Marcas geralmente
27
caem na armadilha conhecida como a "falácia do empilhamento de camadas" : As empresas
sabem muito bem quais são as inovações que gostariam de ver de fornecedores (mais abaixo na
pilha) - e como isso se relaciona com seus próprios requisitos de mudança - mas eles
geralmente não conseguem entender o que seus clientes e usuários estão construindo e como
construir serviços com valor mais elevado.
Como resultado dessas forças o mercado digital geralmente acaba com camadas, quase
monopólios. No topo da cadeia de valor, as proposições de valor são fortemente agrupadas e o
28
controle é altamente concentrado na camada de experiência da interface , Enquanto nas
partes mais baixas das pilhas (infra-estruturas), monopólios ou oligopólios são muitas vezes
fundamentados no controle, propriedade e organização de conjuntos de recursos tangíveis
complexos. Recursos e laços na organização de recursos são normalmente difíceis de deslocar,
replicar ou interromper, exigindo CapEx signi cativo29. Em poucas palavras, apesar de muito
mais padronizado na interface, pode ser ainda mais difícil substituir o Amazon Web Services ou
o ecossistema Bitcoin Blockchain do que o Airbnb.
É importante esclarecer que a imagem que acabamos de fornecer não é um monólito e
podemos ter várias situações diferentes. Às vezes, as infra-estruturas e a plataforma podem
ser incorporadas umas nas outras, numa única camada. Em muitos mercados, as camadas
podem abundar ou a situação pode ser mais matizada. A indústria de telecomunicações, por
exemplo, é essencialmente constituída por recursos fragmentados (oferecidos por operadoras
nacionais), além de ter infra-estruturas de empacotamento (por exemplo: Twilio fornecendo
API / blocos de construção para startups para potenciar recursos de operadoras)
Infra-estruturas como a pilha de software do Google Android. A principal plataforma móvel do
Google incorpora ambas as proposições: A centricidade de canais de plataformas (mercado do
Google Play, Open Handset Alliance) e a centralidade de infraestruturas de componentes
(código-fonte de software livre, Google Cloud Platform e outros serviços back-end, etc.).
O já citado relatório "A Ascensão do Negócio de Plataformas" a rma que as plataformas criam
valor principalmente de duas maneiras:
● "Facilitando transações entre diferentes tipos de indivíduos e organizações que de
outra forma teriam di culdade em encontrar um ao outro." [Plataformas de Transação]
● Fornecer "blocos de construção tecnológicos que são utilizados como uma base em
cima da qual um grande número de inovadores podem desenvolver serviços ou
produtos complementares." [Plataformas de Inovação]

Sharma, A. (2016). Why Big Companies Keep Failing: The Stack Fallacy. [on-line] TechCrunch.
Disponível em: http://techcrunch.com/2016/01/18/why-big-companies-keep-failing-the-stack-fallacy/
28
A interface com o mercado de cauda longa, a deliciosa experiência desde uma plataforma de marca
29
CapEx é a sigla da expressão inglesa capital expenditure e que designa o montante de dinheiro
despendido na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa.
(Wikipedia).
27
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Desta forma, falar sobre plataformas e infra-estruturas de ne-os de uma forma ligeiramente
diferente, mas atribuindo-lhes substancialmente as mesmas funcionalidades de nidas.
Como regra geral, podemos eventualmente dizer que as infra-estruturas e plataformas são
conceitos similares e, na maioria das vezes, parcialmente sobrepostas, mas enquanto
infra-estruturas muitas vezes olham para o que está abaixo, a plataforma de nitivamente
visam chegar ao topo da cadeia de valor e conversar diretamente com os usuários nais .
INFRA-ESTRUCTURAS

PLATFORMAS

O que eles oferecem?

Principalmente módulos
desagregados feitos de blocos
de construção com rótulo em
branco

Experiências agrupadas que
estão fortemente ligadas à
imagem de marca e presença

Principais elementos de valor

Os blocos de construção que
compõem a proposta de valor
que os adotantes podem
recon gurar

Os canais e criação de
contextos facilitam a realização
de transações e a construção
de relacionamentos dentro da
plataforma

Processo de criação de valores
chave

Apoio a criação de mais
proposições de valor
combinando blocos

Dão espaço e habilitam os
relacionamentos e transações
entre peers para que
aconteçam

Principal Vantagem
Competitiva

E ciência econômica

Experiência do usuário (peer)

[Tabela 2 – Principais diferenças entre infra-estruturas e plataformas]

PROTOCOLOS E DAPPS
Resonando com as idéias de John Hagel30, identi cando as estruturas de governança e os
protocolos como essenciais para a de nição de uma plataforma, os protocolos estão surgindo
como poderosas formas de coordenar o nascimento de infraestruturas, plataformas e
ecossistemas, especialmente no caso de "plataformas abertas". Sendo o Blockchain um dos
primeiros estudos de caso, o papel do protocolo nesse contexto tem sido vital. Em 2009, o pai
ainda não identi cado das DLTs, Satoshi Nakamoto publicou um papel seminal31. O documento
continha a descrição do protocolo blockchain - divulgado pela primeira vez - e a estrutura de
incentivo essencial para que as entidades se juntassem ao ecossistema nanceiro previsto:
esse protocolo e a liberação de software livre relacionada geraram os grandes pivôs da
indústria que assistimos nos anos subsequentes.
The power of platforms - Parte do relatório “Business ecosystems come of age”. (2016). [on-line]
Deloitte University Press. Disponível em:
http://dupress.com/articles/platform-strategy-new-level-business-trends
31
S. Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
30
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Nesse caso, o próprio protocolo funcionou como uma ferramenta de governança, com decisões
tão importantes quanto a dimensão do bloco (uma variante capaz de afetar a própria forma do
ecossistema de cadeias de blocos) sendo tomadas (ou não) da maneira mais radicalmente
32
democrática : Opting-in ou opting-out de uma atualização de protocolo em um "hard fork" .
Governar as infra-estruturas e plataformas através de um protocolo está a emergir como um
meio poderoso para facilitar a transição para sistemas descentralizados. Embora o padrão de
descentralização possa ser claro a nível da infra-estrutura, graças à experiência adquirida com
33
os projetos de cadeias de blocos públicos como Bitcoin ou Ethereum (uma plataforma similar,
mas projetada para hospedar aplicativos descentralizados), isso está acontecendo cada vez
34
mais também no nível da plataforma, com estudos de caso como o OpenBazaar (Uma
35
plataforma de e-commerce descentralizado) ou LaZooz (Uma plataforma em di culdades para
serviços de compartilhamento de caronas descentralizada). Ao de nir protocolos abertos,
essas plataformas oferecem regras opt-in abertas e preparam-se para um crescimento
exponencial rápido e sem nenhuma burocracia da empresa que atue como um gargalo de
crescimento. As aplicações descentralizadas (aka Dapps) como estas estão crescendo em
números, habilitadas por resilientes blockchains públicas e, quando aprendermos a usá-las
melhor, poderemos representar forças capazes de romper disruptores (plataformas
monolíticas centralizadas) na camada de plataforma, bem como blockchains públicas na
camada de infra-estrutura.

https://en.bitcoin.it/wiki/Hardfork
https://www.ethereum.org/
34
https://openbazaar.org/
35
http://www.lazooz.net/
32
33
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Sistemas Centralizados

Camada de cauda longa

Sistemas Descentralizados

Usuários (peers em um mercado)

Camada de Plataforma

Plataformas Web / App

Dapps

Camada de Infra-estrutura

Como um serviço /
infra-estruturas "Cloud"

Blockchains Públicas
/Infraestruturas distribuídas
públicas

Proprietária e centralizada

Distribuído e alavancado

Camada de Recursos

[Tabela 3 -Principais diferenças nos sistemas centralizado e descentralizado entre as camadas]

RESUMO
Design centrado na
interação

O modelo de plataforma é sobre a concepção de interações que podem
acontecer no Ecossistema

Modelo de plataforma vai
além dos monopólios
globais

A abordagem da plataforma não se aplica apenas aos monopólios
globais, mas também pode aplicar-se a redes de mercado em nichos de
maior valor

Um mercado em camadas

O mercado digital é mais ou menos composto de quatro
macro-camadas: recursos, infra-estruturas, plataformas e mercados de
causa longa - todos separados por interfaces

As plataformas fornecem
experiências agrupadas

Apesar de serem muitas vezes entrelaçadas, as infra-estruturas
fornecem blocos de construção desagregados enquanto as plataformas
fornecem experiências agrupadas aos usuários

Protocolos de Plataforma
abertos

As plataformas abertas com regras públicas de aceitação que podem
crescer rapidamente e quase exponencialmente podem ser os futuros
disruptores das plataformas centralizadas e controladas por marca
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DESIGN DE PLATAFORMAS

A NOVA HABILIDADE ESSENCIAL PARA
FORMAR ESTRATÉGIAS E MERCADOS
Entender as plataformas como uma extensão natural da rma (para além das fronteiras da
empresa) para mobilizar e conquistar mercados é o primeiro passo para realmente entender
seu potencial como ferramenta. As marcas podem usar essas ferramentas para moldar seus
mercados de referência. A implementação de uma estratégia de plataforma é a única maneira
que as empresas têm de alcançar crescimento exponencial até uma posição quase
monopolista: as empresas habilitadas para a plataforma podem assim se tornar "monopólios
capacitadores" sem cair nas armadilhas da burocratização em larga escala.

[Figura 4 - Plataformas como ferramentas para expandir o alcance de uma empresa no mercado-ecossistema]

página 17

Nas organizações tradicionais, o crescimento em larga escala geralmente leva à burocratização
e implosão de custos, especialmente quando se tenta enfrentar os mercados de longa cauda.
Numa abordagem industrial tradicional, os clientes de longa cauda podem de facto fornecer
receitas demasiado pequenas face ao custo marginal não negligenciável da personalização do
produto, concebido como o custo relacionado para fornecer um produto / serviço
personalizado / personalizável a cada utilizador.
Os mercados de cauda longa caracterizam-se pela necessidade de uma personalização
massi cada do mercado, com grandes quantidades de clientes, todos com uma necessidade
potencialmente diferente: para uma marca industrial, oferecendo serviços centralizados
totalmente organizados para lidar com expectativas in nitamente diferentes, seria uma carga
de custos insustentável. Nesse contexto, as plataformas oferecem às marcas a oportunidade de
se comportarem como hubs "capacitadores" para entidades do ecossistema (muitas vezes
indivíduos, às vezes empresas, grandes e pequenas) para permitir que se auto-organizem e
criem a maior parte do valor interagindo, criando Relacionamentos e valor de "transação"
entre eles, reduzindo assim radicalmente o custo marginal. O custo marginal de habilitação é
menor do que o custo marginal de personalização.
Além disso, as plataformas incorporam e atualizam a visão do MIT Von Hippel de Ferramentas
36
do usuário para a inovação , ferramentas com as quais a marca capacita os usuários a
personalizar seus produtos, trazendo-os para um nível superior. Efetivamente aliviando a
marca da necessidade de inovar por conta própria, plataformas (e plataformas/infraestruturas)
"mobilizam produtores de terceiros para investir e implementar as mais recentes
37
funcionalidades" ou apenas para representá-la. Para conseguir isso, os proprietários de
plataformas devem estar abertos não somente no nível de "cauda longa", mas também produzir
maneiras para terceiros acessarem a infraestrutura mais baixa e componentes principais da
plataforma (por exemplo, com APIs) para reordenar e remixár-los.
DA IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE NEGÓCIOS LINEARES PARA DESIGN PARA
INTERAÇÃO EM ECOSSISTEMAS
A primeira mudança de mentalidade radical necessária então, ao enfrentar o design da
plataforma, é deixar para trás a idéia de organizar a produção linearmente. Modelos de
negócios lineares, com um provedor de serviços e um destinatário de serviços, ou cliente como ditado por ferramentas de design de negócios tradicionais, como o Modelo de Negócio
38
Canvas - estão agora enxugando gelo.
39

O Platform Design Toolkit Foi criado originalmente em 2013 exatamente para superar as
limitações do pensamento linear implicado pelo Business Model Canvas (BMC): uma
Eric von Hippel, User Toolkits for Innovation, Journal of Product Innovation Management, July, 2001
http://web.mit.edu/people/evhippel/papers/Toolkits%20JPIM%20 nal.pdf
37
Turn products into product platforms: Providing a foundation for others to build upon. (2016). [on-line]
Deloitte University Press. Disponível em:
http://dupress.com/articles/disruptive-strategy-product-platforms/
38
Ver: http://www.businessmodelgeneration.com/
39
Ver: www.platformdesigntoolkit.com for reference
36
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ferramenta magní ca, criada por Alex Osterwalder, BMC é ótimo para modelar aspectos
lineares de negócios, mas falha em modelos emergentes, multi-facetados, baseados em
ecossistemas, modelos de plataformas onde diferentes atores - todos com suas diferentes
motivações para participar - co-participam de todo o processo de criação de valor.
O que estamos efetivamente tentando atingir alavancando o design da plataforma não é
(apenas) um modelo de negócios, mas o que John Hagel efetivamente chama de estratégia de
modelagem:
“Um esforço para rede nir amplamente os termos de concorrência para um setor de mercado
através de uma mensagem positiva e galvanizadora que promete benefícios a todos os que
adotarem os novos termos”40
John Hagel III

GOOGLE ANDROID AND OPEN HANDSET ALLIANCE:
UMA ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO PERFEITA
Entidade

Motivação para Participar

Usuários Finais

Ter acesso a smartphones mais baratos

Desenvolvedores e Agências de
Desenvolvimento

Ter acesso a uma base de dispositivos de massa
uni cada

Fabricantes de Sistemas On Chip

Certi cação simples de hardware em um único
sistema operacional

Fabricantes de Dispositivos / Fabricantes de
equipamentos originais (OEM)

Concentração de esforços em conceitos de
hardware e serviços de alto valor de marca
deixando o desenvolvimento do SO

[Tabela 4: Estratégia de modelagem do Google Android]

ENTIDADES, MOTIVAÇÕES E INCENTIVOS
Exatamente com o objetivo de permitir que o designer de plataforma enfrentar a tarefa
assustadora de considerar múltiplas perspectivas e localizar todos os atores que podem
encontrar interesse em aderir a uma estratégia de modelagem de mercado, pode-se usar as
duas primeiras telas fazendo o Platform Design Toolkit.
O Canvas de Ecossistema (Canvas 1) pode ajudar os designers a identi car e posicionar todos
os envolvidos - ou melhores arquétipos de atores ou "peers" - que devem participar da

J. Hagel III, J. Seely Brown, L Davison - Shaping Strategy in a World of Constant Disruption
Harvard Business Review. (2008). Shaping Strategy in a World of Constant Disruption. [on-line]
Disponível em: https://hbr.org/2008/10/shaping-strategy-in-a-world-of-constant-disruption
40
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estratégia de modelagem do mercado da plataforma e classi cá-los em quatro categorias
diferentes: proprietários, stakeholders externos , peers e parceiros.
Deixando os stakeholders externos - essencialmente aqueles impactados pelas externalidades
da plataforma - afastados do escopo deste white paper, ao mapear as entidades internas do
ecossistema - além dos proprietários da plataforma - podemos classi cá-las em dois tipos
macro. Em primeiro lugar, temos peers. Apesar da mudança de tendência é em grande medida
capacitar os indivíduos, com os peers não estamos apenas falando sobre as pessoas: em geral
falamos de entidades (pequenas e médias empresas, por exemplo) que se comportam como um
único, identi cável ator com um interesse especí co e objetivos identi cáveis na proposta de
valor da plataforma.

[Canvas 1 - O Canvas do Ecossistema - fonte e download em www.platformdesigntoolkit.com]

É muito raro, se não impossível, ver uma grande organização se comportar como um parceiro
por uma razão fundamental: peers operam na cauda longa - a parte do mercado que está
fragmentando - e, portanto, não é economicamente viável e interessante, para uma grande
empresa, atuar nesse contexto do mercado digital; As grandes empresas costumam ir para a
parte de concentração do mercado (infra-estruturas ou relacionamento com o cliente /
plataforma de negócios). É por isso que normalmente estamos nos referindo a indivíduos e
empresas de pequeno e médio porte quando falamos sobre peers. Em plataformas de maior
valor, a propósito, não é impossível ver grandes organizações agindo como peers.
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peers podem ser geralmente re-segmentados em dois tipos. O primeiro tipo, o Peer
Consumidor (PC), que também podemos chamar de "usuários", são entidades que estão
essencialmente interessadas em consumir, utilizar ou acessar o valor que é criado através da
plataforma no ecossistema. Assim como nos modelos comerciais tradicionais, os usuários
podem ser empresas (pense em "usuários" de um software de contabilidade) e não apenas
indivíduos.
O segundo tipo é o que chamamos Peer Produtor (PP), também podemos chamar produtores,
prosumers, fornecedores: são entidades interessadas em fornecer valor no lado da oferta do
ecossistema. Normalmente, esses atores podem produzir valor ocasionalmente e não
sistematicamente. Muitas vezes, o mesmo peer pode se comportar como consumidor e
produtor em diferentes fases de sua relação com a plataforma da marca. Como no caso de um
viajante que também aluga sua casa quando ele não está em casa, tal usuário às vezes pode
contribuir valor e outras vezes consumi-lo, dependendo das fases da vida, contextos e muito
mais. Peers Produtores podem também ser SMBs ou indivíduos.
EXTENSÃO DO CONCEITO DE PEERS
Com a próxima revolução em contratos inteligentes, em breve poderemos ter que considerar a
de nição de "peers" para ir além dos seres humanos e das PMEs. Essa "entidade persona" que opera
no mercado aberto pode se tornar uma espécie de "nó": um ser humano, uma entidade legal, um
grupo, um agente de software, um algoritmo ou, simplesmente, uma coisa.41 Nossa de nição de um
peer como uma entidade portadora de um especí co interesse / objetivo é su cientemente prova
futura para acomodar as evoluções futuras:
“Imagine no futuro - chamando um táxi que não só não tem motorista, mas que pertence a uma rede
de computadores, não a um ser humano. A rede arrecadou fundos, assinou contratos e recebeu a
entrega de veículos, embora sua sede esteja distribuída por toda a rede.42”
Matt Ridley
[Quadro de Aprofundamento 4: Uma de nição futura de persona]

No mesmo lado do espectro (do produtor) também encontramos Parceiros. Parceiros são
essencialmente entidades pro ssionais - mais uma vez, também indivíduos - que procuram
criar valor adicional e colaborar com os proprietários da plataforma em um nível mais forte de
relacionamento que podemos até usar o termo "estratégico" para eles. Normalmente, os
parceiros são empresas ou pro ssionais que tendem a tornar-se especializados em um nicho,
fornecer serviços avançados ou premium e que - em geral - querem melhorar, tornar-se melhor
e monetizar suas próprias capacidades. Os parceiros querem se destacar da multidão como "os
melhores". Parceiros, por vezes, também assumir outras funções-chave no ecossistema, como a
de facilitar o processo de produção de valor, atuando como corretores, conectores ou

In the Future, Ownerless Companies Will Live on the Blockchain - Singularity HUB. (2016) [on-line].
Disponível em:
http://singularityhub.com/2016/02/16/how-ownerless- rms-will-soon-live-on-the-blockchain/
42
Matt Ridley - The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge - Editora Harper Collins
41
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fornecedores de elementos colaterais de valor. Os parceiros costumam incorporar o papel de
relacionamento com o cliente descrito anteriormente como parte do escopo da plataforma.
PROPRIETÁRIOS
DA
PLATAFORMA
(PLATFORM
OWNERS)

STAKEHOLDERS

Controle

Impacto

Os atores que
possuem a visão
por trás da
realização do
mercado e
garantem que a
plataforma
exista

Entidades que
têm um interesse
especí co no
sucesso ou
fracasso da
plataforma, no
controle das
externalidades e
resultados da
plataforma

PARCEIROS
(PARTNERS)

PEERS
PRODUTORES
(PEER
PRODUCERS)

Produção / Abastecimento
Pro ssionais
que buscam
criar valor
adicional e
colaborar com
os proprietários
de plataformas
para uma
relação mais
profunda

Entidades
interessadas em
fornecer valor
no lado da oferta
do ecossistema /
mercado,
buscando um
melhor
desempenho

PEERS
CONSUMIDORES
(PEER
CONSUMERS)

Demanda
Entidades
interessadas em
consumir e
utilizar,
acessando o
valor que é
criado através e
sobre a
plataforma

[Tabela 5 - As funções em torno das plataformas, de acordo com o modelo Platform Design Toolkit]

Em plataformas particularmente polarizadas, onde o mercado tem substancialmente dois lados
(oferta e demanda), o parceiro pode ser uma evolução do par produtor para uma entidade mais
pro ssionalizada. Esta evolução é tipicamente bem recebida da plataforma, já que os parceiros
geram mais valor do que os produtores de peers e são capazes de atrair muitos outros atores
para uma melhor experiência de plataforma global. Com a evolução já mencionada em relação
às redes de mercado, com uxos de trabalho mais diferenciados e estratégias de formação de
mercado de nicho, o papel dos parceiros provavelmente ganha ainda mais importância.
PRESSÃO POR DESEMPENHO E APRENDIZAGEM: O SEGREDO DAS PLATAFORMAS
A tendência de evoluir para ser mais pro ssionalizada (por exemplo, se tornar um parceiro),
re ete outro aspecto-chave que está impulsionando o sucesso da plataforma no mundo dos
negócios: o de ser um contexto poderoso para aprender e melhorar. Em uma distinção
particularmente preciosa que ele faz ao introduzir o conceito de plataformas no já citado "O
poder das plataformas: Parte do relatório" Os ecossistemas de negócios vêm com o tempo",
John Hagel explica que podemos ter que lidar com quatro macro-tipos de plataformas,
conforme ilustrado na Tabela 6.
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PLATAFORMAS
DE AGREGAÇÃO

Concentram-se em transações, conectando usuários a recursos

PLATAFORMAS SOCIAIS

Concentram-se nas interações sociais, conectando indivíduos às
comunidades

PLATAFORMAS
DE MOBILIZAÇÃO

Ajudam as pessoas a "agir em conjunto" em um desa o de longo
prazo

PLATAFORMAS
DE APRENDIZAGEM

Com o objetivo de facilitar a aprendizagem, ajudam os
participantes a realizar mais e aprimorar suas capacidades

[Tabela 6 - Classi cação de plataforma de John Hagel: recursos de aprendizagem estão sempre presentes em
plataformas bem-sucedidas]

Apesar de, com frequência, as plataformas alavancar uma mistura dessas características, uma
visão essencial é que as mais bem sucedidas são aquelas que promovem um processo de
aprendizagem43. Muitas plataformas bem-sucedidas funcionam como espaços onde os
participantes podem encontrar orientação, serviços de apoio (vamos explorar isso mais tarde)
e uma maneira mais fácil de enfrentar a crescente complexidade que enfrentam em suas vidas,
devido à crescente taxa de disrupção.
Como exemplo, a economia colaborativa e a "economia do entretenimento"44 Plataformas
como a Airbnb - como uma conseqüência colateral de seus negócios - ajudando os
participantes que têm di culdades em encontrar empregos tradicionais para se tornar
hospedeiros de viagens, pro ssionalizar e criar uma renda estável na indústria da
hospitalidade. De forma semelhante, os pro ssionais que agora trabalham em plataformas (que
vão desde o designer de interiores promovendo seu trabalho na plataforma Houzz45 para o
pequeno estúdio de desenvolvimento de aplicativos que faz apps e os distribui nas principais
lojas de aplicativos) podem encontrar oportunidades excepcionais de ver seu negócio melhorar
de formas sem precedentes, muitas vezes internacionalmente, graças à natureza atraente que
as plataformas têm no lado da demanda do mercado. Sendo capazes de anunciar seu valor
especí co para um maior conjunto de destinatários, os melhores pro ssionais podem
encontrar oportunidades surpreendentes para o crescimento do negócio, estabilidade e
reconhecimento.

S. Cicero - Why Platforms need to be Engines of Learning — Stories of Platform Design
Disponível em:
https://stories.platformdesigntoolkit.com/platforms-are-engines-of-learning-4f7b70249177#.ygl8vma
bw
44
A. Sundararajan. - The ‘gig economy’ is coming. What will it mean for work? | [on-line] Disponível em:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy
45
www.houzz.com
43
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PEERS PRODUTORAS → PARCEIROS
Airbnb Host → Airbnb Superhost
AngelList Angel → AngelList Syndicate coordinator
eToro Trader → eToro Popular Investor
[Tabela 7 -Exemplo de evolução de Peers para Partners, a maioria destes caminhos são centrados em aprendizagem]

De acordo com o guru da internet, Tim O'Reilly, um dos principais deveres das plataformas é
realmente recompensar esses melhores usuários, investindo em sistemas de reputação,
46
algoritmos de busca e outros mecanismos que ajudam a trazer o melhor para o topo.
QUAIS TRANSAÇÕES E EXPERIÊNCIAS DEVEMOS DESENHAR EM UMA PLATAFORMA?
Usando o Canvas de Ecossistemas para mapear todas as entidades envolvidas - ou para estar
envolvido - um grande ponto de partida é abordar outro aspecto fundamental do design
thinking para plataformas: identi car incentivos existentes e motivações e projetar a
plataforma nestas linhas. Para esta tarefa-chave, o Platform Design Toolkit fornece a Matriz de
Motivação do Ecossistema (ver Canvas 2).
As entidades envolvidas num ecossistema podem encontrar dois macro-tipos de incentivos
para aderir e começar a produzir valor através da plataforma: motivação intrínseca (vantagens
em se juntar ao sistema versus atuar de forma independente no mesmo mercado) e
oportunidades de dar-receber (possibilitando construir relacionamento, transacionar e
valorizar o comércio com outros atores, através da plataforma).
Estas últimas podem ser identi cadas com bastante facilidade e muitas vezes são
subestimadas em importância: como explicamos anteriormente, as plataformas têm o papel
fundamental de ajudar as marcas a complementar os serviços industriais tradicionalmente
produzidos que são caros e não lidarem com nichos de clientes de baixo volume. Transações
Peer a Peer (P2P), efetivamente deixando os atores no ecossistema livres para servir uns aos
outros criando valor independentemente, implicam muito menor custo de "produção" para o
proprietário da plataforma: pense na diferença entre a construção de uma oferta de hotel e
ajudar as pessoas a alugar quartos uns dos outros como Airbnb está fazendo.

O’Reilly, T. (2015). Networks and the Nature of the Firm — What’s The Future of Work?. [on-line]
Medium. Disponível em:
https://medium.com/the-wtf-economy/networks-and-the-nature-of-the- rm-28790b6afdcc#.pdxcyhl5
z
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[Canvas 2 - Matriz de Motivação do Ecossistema - fonte e download em www.platformdesigntoolkit.com]

[Figura 5 - Um tweet icônico do co-fundador da Airbnb, Brian Chesky, explicando como as plataformas podem lidar
melhor com a cauda longa, em respeito às empresas industriais tradicionais e crescer muito mais rápido]

Construir proposições de valor de plataforma em linha com fortes motivações intrínsecas
existentes é, em vez central para a já discutida implementação de uma estratégia de moldagem:
convencer todos no ecossistema que apostar em uma plataforma de infra-estrutura será uma
boa mudança é essencial para o sucesso da plataforma. O Quadro de Aprofundamento 5
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mostra como a estratégia de modelagem Bitcoin interceptou as motivações intrínsecas do
ecossistema.
BITCOIN & BLOCKCHAIN: ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO ORIGINAL DE SATOSHI NAKAMOTO

Entidade

Motivação para Participar

Users (Peers)

Movimentações nanceiras com taxas baixas
Movimentações nanceiras com (pseudo) anonimato

Miners47 (Parceiros)

Gera valor do poder de computação e bens
imobiliários

Desenvolvedores de serviços de alta
performance

Usa uma camada de informações de transação
segura e distribuída sem ter que lidar com
gerenciamento de infra-estrutura

[Quadro de Aprofundamento 5: Estratégia de criação Bitcoin & Blockchain]

O CANVAS DO DESIGN DE PLATAFORMA COMO UM ESBOÇO DE PLATAFORMA GLOBAL
Conforme explicado brevemente, podemos identi car dois macro-tipos de transações
acontecendo em um ecossistema habilitado para plataforma: serviços e transações. Com os
serviços consideramos tudo o que é organizado e oferecido pela plataforma para as três classes
de entidades que colaboram com ela: Peer Consumidores, Peer Produtores e Parceiros.
Uma classe particular de serviços, que chamamos de Ativação de Serviços, são aqueles
direcionados para ajudar os mais pro ssionalizados, os Parceiros, a gerar mais valor de suas
capacidades pro ssionais: obter mais visibilidade, oportunidades de mercado e eventualmente
melhorar como pro ssionais ou entidades comerciais. De forma semelhante Serviços de
Capacitação são criados para ajudar os peers produtores a aperfeiçoar suas capacidades, gerar
mais oportunidades e iniciar o processo evolutivo, de aprendizagem, que eventualmente pode
deixá-los evoluir para parceiros. Mesmo que chamemos esse conjunto de serviços de forma
diferente para serem capazes de discriminar, eles são - na maioria das vezes - semelhantes: os
serviços de capacitação são normalmente propostos a todos os produtores (parceiros e peers)
e além da Ativação de Serviços adicionais, ou versões premium somente para parceiros (
funcionando também como motivadores para que seus peers evoluam a parceiros). Um
exemplo claro de distinção entre os serviços para os peer produtores e parceiros pode ser a
diferença entre dar aos desenvolvedores independentes a capacidade de publicar aplicativos
em um mercado (capacitando o serviço para todos os produtores) versus a capacidade dos mais
avançados para anunciar o app comprando spots publicitários especiais na página do
marketplace (habilitação).
47

Também proprietários de plataformas / infra-estrutura
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TROCAS HABILITADAS POR SERVIÇOS DE APOIO
A motivação nal para uma plataforma para fornecer serviços habilitando e capacitando é
permitir mais criação de valor. A maior parte do valor na economia de plataformas geralmente
vem do que chamamos de "transações" ou "trocas" (transações acontecendo peer a peer) mais
do que com serviços industrializados complementares que a plataforma pode fornecer aos
consumidores. Plataformas e ecossistemas crescem e se mantêm competitivos, alavancando
economias de escopo: a economia peer to peer é uma poderosa ferramenta para garantir que a
marca possa fornecer um número in nito de experiências diferentes, a partir de uma
infra-estrutura tecnológica comum. Através do envolvimento de indivíduos e pequenas
entidades na co-criação e representação da proposição de valor, a plataforma de marca pode
gerar algo único e diversi cado que pode se encaixar nas expectativas que descrevemos
brevemente no capítulo de introdução (rápido - relevante - pessoal - humano).

[Canvas 3 - The Platform Design Canvas - fonte e download em www.platformdesigntoolkit.com]

Numa ótima análise, Mark Mc Donald, da Accenture, explica que enquanto "expandir as opções
de produtos e serviços de uma empresa é uma resposta industrial [...] tanto quanto estratégias
48
de personalização em massa são fundamentalmente auto-destrutivas" . Substancialmente,
enquanto grandes dados e análises podem dar aos comerciantes a ilusão de serem capazes de
Mc Donald, M. (2016). Precision and Diversity—Hallmarks of the Digital Future. [on-line]
Accenture.com. Disponível em:
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-precision-and-diversity-hallmarks-of-the-digital-future
48
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empurrar todas as ofertas possíveis para o usuário, o que é mais importante é a capacidade de
fornecer a ela informações que ela possa compreender humanamente, o que é natural e,
portanto, signi cativo e bem recebido . Os sistemas mediados por humanos (peers), como os
ecossistemas habilitados para a plataforma, fornecem um poderoso meio para gerar
personalização em massa, que é humana, contextual e adaptada através de conversas
peer-to-peer. Quando um usuário reserva um quarto no Airbnb: Além de poder olhar quase
todos os ângulos da cidade - de acordo com suas necessidades - ele também pode interagir
livremente com o an trião e acomodar suas necessidades peculiares aos detalhes (hora de
chegada, necessidades especiais, etc.) ..) e sentir-se bem-vindo.
CANAIS E CONTEXTOS PARA TRANSAÇÕES
O papel dos canais e contextos de intercâmbio é crucial nas plataformas para permitir que as
trocas uam o máximo possível. As entidades no ecossistema irão se con gurar para as
transações de acordo com as motivações para dar e receber (identi cadas graças à matriz de
motivação)
Transações são caracterizadas por um doador, um receptor e um elemento de valor. Quando
essas transações são eminentemente mapeadas em canais disponíveis e combinadas - por meio
da sensibilidade no seu design - em experiências completas na plataforma, tanto quanto os
participantes do ecossistema serão incentivados a fazer essas transações acontecerem dentro
da plataforma, e não em torno dela com soluções alternativas, a plataforma será
bem-sucedida.
Plataformas vivem com a promessa de capturar uma quantidade de valor que é menor do que o
valor gerado. Ser e ciente na captura deste valor é essencial para a sobrevivência da
plataforma. Se uma plataforma não oferece qualquer reforço na experiência de longo prazo
respeito a uma relação episódica que pode muito bem acontecer fora dela, provavelmente
perderá essa experiência. Como exemplo, os an triões da Airbnb são incentivados a fazer
transacções acontecer dentro da plataforma graças ao efeito de reforço poderoso que o capital
de reputação lhes dá em atrair a próxima reserva e emergir do anonimato da multidão. Da
mesma forma, o fato de que a plataforma Airbnb oferece um seguro de cobertura de 1 milhão $
gratuitos para os an triões dá-lhes um incentivo poderoso para car dentro.
SERVIÇOS INDUSTRIALIZADOS PARA O PEER CONSUMIDOR
Para além dos intercâmbios entre Peers e Parceiros e para além dos serviços que as
plataformas disponibilizam para as forças produtivas no ecossistema (habilitação e
potencialização), a plataforma poderá também fornecer serviços industrializados de cima para
baixo para os peers consumidores como partes complementares das experiências fornecidas
pelo ecossistema por meio das operações peer a peer e parceiro a peer.
Como exemplo, além de fornecer o mercado de aplicativos típico, todas as principais marcas de
sistemas operacionais de smartphones, como Google e Apple, fornecem e monetizam uma
grande parte da plataforma fornecida, com serviços ao consumidor, como e-mail,
armazenamento e outros, em torno dos quais a experiência é complementada por meio de
aplicações desenvolvidas independentemente.
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Fornecer serviços de massa complementares ao consumidor como cortesia, pode ser uma
tarefa desa adora para os construtores de plataformas, estes são muitas vezes atrativos
poderosos nos estágios iniciais, pois fornecem a chamada "funcionalidade única ao usuário":
características que os usuários podem achar úteis mesmo se ainda não houver um ecossistema
49
relevante disponível fornecido na plataforma . Esta funcionalidade única pode atrair usuários
para a plataforma / ecossistema antes que os efeitos de rede necessários surjam. Estes serviços
também podem ser usados como impulsionadores da experiência para usuários premium que
podem pagar uma taxa premium para receber um melhor serviço com a intervenção directa da
marca.
SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E INTERCÂMBIO DE PROPOSTAS DE VALOR
Apesar de ser diferente de empresas industriais e não ser adequadamente modelável com o
conceito de Modelo de Negócio (e Canvas), o negócio das plataforma não pode escapar da
necessidade de ter uma proposta de valor claro. Esta proposição não deve ser necessariamente
direcionada a um peer consumidor (ou "cliente" a ser atendido) e pode ser mais geralmente
direcionada a um peer (produtor) ou parceiro. Podemos facilmente falar sobre segmentos de
peers.
Normalmente, as plataformas não possuem apenas uma proposição de valor: isso é típico dos
negócios industriais que organizam a produção mantendo apenas um "alvo" em mente. É por
isso que o Platform Design Canvas identi ca explicitamente uma Proposta de Valor Principal,
primária, e deixa espaço para as auxiliares. A Proposta de Valor Principal geralmente é
direcionada para os peers consumidores, não só porque eles normalmente são o maior
conjunto de atores no sistema, mas porque eles geralmente são os que pagam taxas em troca
de valor. Em alguns casos, por exemplo, especialmente em redes de mercado e em contextos
mais orientados para nichos, onde o volume de transação é menor e o valor da transação é
maior, os parceiros podem ser os alvos principais da Proposição de Valor Principal. Um bom
50
exemplo é o Honeybook , a plataforma de planejamento de eventos, cuja proposta de valor é
de nitivamente direcionada para parceiros, mesmo se o usuário nal / cliente ainda pudesse
interagir com ele por meio de extensões direcionadas da plataforma.
Note que tanto os serviços como as transações (intercâmbio) podem ser a proposição de valor
principal da plataforma ou até mesmo uma auxiliar: a maior parte do tempo é uma combinação
- oportunamente projetada - que faz a proposição de valor complexa.

Wilson, F. (2016). Single User Utility In A Social System – AVC. [on-line] Avc.com. Disponível em:
http://avc.com/2012/12/single-user-utility-in-a-social-system/
50
https://www.honeybook.com/
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[Figura 6 - Os dois lados do projeto de plataforma]

[Figura 7 - Os três tipos de serviços oferecidos pela plataforma]
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CAMADA DE
OPERAÇÃO

ENTIDADES

PROPOSIÇÃO DE
VALOR

Plataforma de acesso à
pré-IPO títulos e - ao
mesmo tempo - a criação de
canais de troca e negociação

Acionistas Pre-IPO
(peer consumidores)

Acionistas Pre-IPO
(monetizar)

Investidores
(peer produtores/parceiros)

Investors
(Diversi car investimentos
com ativos de maior risco)

Plataforma para acessar
faturas não pagas e - ao
mesmo tempo - criar canais
para negociação (Arena)

Empresa de faturamento
(peer consumidores)

Invoice holding company
(ensure cash ow)

Investidores
(peer produtores/parceiros)

Investidores
(Compensar taxas de
investimento a curto prazo)

Plataforma de ligação
credores com os
investidores que estão
interessados em um
mercado de
desenvolvimento imobiliário
especí co

Credores Imobiliários /
Desenvolvedores
(peer consumidores)

Real Estate Lenders /
developers
(Acesso a empréstimos
exíveis de curto prazo para
o desenvolvimento
imobiliário, Buy-to-Let, etc
...)
Investidores
(Fazer taxas de
investimento a curto prazo
em um mercado de baixo
risco)

Plataforma que oferece
acesso agrupado a ações,
moedas, índices e
commodities e canais para
ajudar o investidor a se
conectar, desenvolver e
imitar estratégias
negociando informações

Investidores
(peer consumidores)

Hyperledger

Interface (Código
blockchain)
or Infrastructure
(blockchain compartilhada)

NA

NA

Kantox

Uma plataforma que
oferece canais para
gerenciar e trocar moeda
estrangeira entre empresas

(peer produtores/
consumidores)
(Empresas de venda e
compra de moeda)

(peer produtores/
consumidores)
(Vender moeda estrangeira
a uma taxa vantajosa)

Angel List

Uma plataforma que
oferece canais para os
investidores iniciais e
startups para se conectar
para negócios e
nanciamento

Startups
(peer consumidores)

Startups

Privatequity.biz

Market Invoice

Lendinvest

EToro

Investidores
(peer produtores/parceiros)

Investidor Popular
(parceiros)
No eToro o objeto do
negócio é a informação

Investidores
(peer produtores)
Coordenadores de
Sindicatos
(Parceiros)

Investidores
(Encontrar informações
sobre as melhores
estratégias de investimento)
Investidor Popular
(Monetizar o conhecimento
do mercado de investimento
e o tempo gasto nas
estratégias de curadoria)

Investidores
(Investir facilmente e
controlar a carteira)
Coordenadores de
Sindicatos
(Monetizar o investimento
de conhecimento e tempo
gasto em estratégias de
curadoria)

[Tabela 8- Quadro comparativo de exemplos de estudos de caso de plataformas e
infra-estruturas nos mercados nanceiros]
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RESUMO
Clientela de cauda longa
pode ser rentável com
peer a peer

As plataformas ajudam as marcas a atender clientes de cauda longa: as
transações peer-to-peer complementam os serviços centralizados e
ajudam a criar experiências de peers personalizadas de maneiras que
são impossíveis para as marcas fornecerem

Humanizar serviços peer
a peer

Peer a peer é a melhor maneira de humanizar a personalização do
serviço, conseguindo a personalização do mercado em massa (além da
sobrecarga de opções de marketing)

Modelagem de Estratégias

Uma estratégia de moldagem de galvanização do mercado é essencial
para conquistar e transformar os mercados: a concepção de incentivos
é mais importante do que a construção de tecnologias

A ativação de um processo
de aprendizagem é
fundamental

O aprendizado é uma característica essencial dos mercados em forma
de plataforma: em momentos de pressão de desempenho, um
processo de aprendizagem se torna o produto-chave que você está
oferecendo em uma plataforma

Os serviços prestados
centralmente podem
complementar as
interações peer a peer

Em plataformas é a combinação de serviços organizados centralmente
e transações peer-to-peer que determinam a proposta de valor
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ALÉM DO SEU MODELO DE NEGÓCIO E MERCADO DE
REFERÊNCIA

O QUE SIGNIFICA E O QUE É NECESSÁRIO PARA
APLICAR O DESIGN DE PLATAFORMA
Mas quando é o momento certo para "se tornar uma plataforma" ou, mais adequadamente,
experimentar a dinâmica da plataforma? Como vimos neste artigo, as plataformas são
ferramentas que as organizações podem usar para expandir seu alcance, moldar e conquistar o
domínio do mercado: isso é algo que todas as empresas e organizações devem prosseguir?
Uma série de estudos já citados demonstram que o "negócio em rede" e a abordagem da
plataforma são desejáveis do ponto de vista do desempenho do negócio. Além disso, essa
abordagem ajuda as empresas a explorar mais possibilidades no mercado: criar uma nova
proposta de valor usando uma abordagem de plataforma é feito principalmente por meio de
uma visão empoderada pelo design e alavancando inventário disponível, forças de mercado e
capacidades no ecossistema. A formação de uma estratégia que "puxa" tudo e todos, é uma
alternativa mais e caz para a organização industrial de produção, olhando para todos os
detalhes e assumindo a coordenação de todos no processo de negócios.
Os operadores de mercado precisam lidar com o caminho evolutivo que para cada processo
empresarial - como toda atividade humana - termina com: proposições de valor que evoluem
da novidade para as utilidades ubíquas e - como visto no capítulo um - um diferenciador chave
da organização vencedora de hoje é reconhecer quando uma proposta de valor está se
aproximando da comoditização e reimaginar serviços de valor mais alto, além de, um ciclo
contínuo Inovar - Potenciar - Componentizar.
ESCOLHENDO UM PAPEL AO INOVAR: QUANDO A MUDANÇA À PLATAFORMA (OU
INFRA-ESTRUTURA) É VÁLIDA
Também é importante que as marcas entendam cuidadosamente a dinâmica do mercado ao
darem um salto para serviços de maior valor: as marcas devem aprender a entender os dados
que recebem de sua base de usuários e observar cuidadosamente o que acontece no mercado
que estão capacitando. Como resultado, as empresas que desempenham o papel de
infra-estrutura podem ser melhores para escalar a cadeia de valor “criando infra-estruturas
para" camadas superiores continuando a inovar horizontalmente em vez de verticalmente
(com uma verdadeira "mentalidade de plataforma").
Como o pesquisador de plataformas S. Choudary diz, as plataformas são capazes de "trazer
ordem para os mercados desordenados existentes"51: esta visão de plataformas como
poderosos "formadores de mercado" não é nova - tem sido central em toda a explicação - mas
explica muito bem, quando a migração para plataforma/marketplace é válida. Geralmente, um

S. Choudary - The future of competition - Platform Strategy Blog. Disponível em:
http://platformed.info/the-future-of-competition/
51
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movimento estratégico à plataforma é válido em mercados que mostram pontos fracos que o
leitor pode ver na Tabela 9.
PONTOS FRACOS

COMO AS PLATAFORMAS
RESOLVEM A QUESTÃO

Quando o acesso ao lado da oferta de um
mercado é impedido por barreiras signi cativas
na comercialização, na tecnologia ou na
complexidade do processo

Ao oferecer uma interface inicial simples,
permitindo ativar serviços e ferramentas

Quando inventário relevante de ativos,
recursos, talento está dormente

Oferecendo serviços com a ativação simples
para ingressar no marketplace

Quando o acesso ao lado da demanda de um
mercado é caro

Reduzindo os custos de transação e fornecendo
suporte a novos (maiores) conjuntos de
provedores

Quando os serviços são fragmentados,
gerenciados por diferentes pontos de controle
em um contexto geográ co (cidades, nacional)
ou indústria especí ca

Facilitar práticas comuns em contextos
múltiplos, oferecendo ferramentas comuns

Ter esquemas de preços obsoletos

Ao permitir que os provedores experimentem
os preços em vez de regulamentar centralmente

Ter uma baixa con ança consumidor-produtor e
não dar nenhum meio para incentivar a
qualidade e alavancar a reputação

Criando mecanismos para que os melhores
emerjam, além de sua reputação

[Tabela 9 - Como as plataformas solucionam problemas e quando essa migração é válida]

INOVANDO ALÉM DO MERCADO BÁSICO PELA ALTERAÇÃO DOS ACTIVOS BÁSICOS E
DOS RECURSOS
Desde há algum tempo, uma compreensão comum da teoria da inovação empresarial - e da
52
gestão do portifólio de inovação - Classi ca estratégias de inovação em três macrogrupos:
inovação central (servindo melhor seus clientes existentes ou melhorando sua oferta
existente), inovação adjacente (explorando mercados que são adjacentes aos seus onde você
pode facilmente alavancar sua posição de liderança no mercado central) e inovação
transformadora (Explorando os novos produtos e segmentos de clientes).
Numa visão ampliada - tornada possível pelos tempos radicalmente transformadores em que
vivemos - podemos até considerar a inovação transformadora como sendo evolutiva a
"sistêmica". Em um conceito popularizado por Peter Diamandis e a Singularity University de
Propósito Massivamente Transformativo: idéias transformadoras que podem trazer mudanças
Nagji, B. and Tuff, G. (2012). Managing Your Innovation Portfolio. [on-line] Harvard Business Review.
Disponível em: https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio
52

página 34

positivas, sistêmicas, bené cas a longo prazo e motivar grande número de atores dentro e fora
da organização.
A gura 8 explica como quando você inova nos mercados principais e adjacentes, você está
essencialmente fazendo a estratégia de marketing (ou seja, aumento de receita de curto a
médio prazo), enquanto quando você passa para a inovação transformacional / sistêmica, você
se move no campo da Chamada estratégia de negócios.

[Figura 8 - Campos de inovação: evoluir uma estratégia de negócios é agora mais fácil devido ao modelo de plataforma, menos
CapEx, mais potencial]
53

As inovações transformadoras podem ajudar as marcas a encontrar novos núcleos extensíveis
que podem ajudar a alcançar perspectivas de longo prazo, proporcionando à organização um
54
novo caminho para a resiliência : uma linha de negócios que pode gerar uma base de receita
exponencialmente crescente que, a longo prazo, pode essencialmente integrar e substituir o
negócio principal.

Wessel, M. and Christensen, C. M. (2012). Surviving Disruption. [on-line] Harvard Business Review.
Disponível em: https://hbr.org/2012/12/surviving-disruption
54
Gilbert, C., Eyring, M. and Foster, R. N. (2012) Two Routes to Resilience. [on-line] Harvard Business
Review. Disponível em: https://hbr.org/2012/12/two-routes-to-resilience
53
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Explorando novas estratégias de negócios, é mais fácil se adotar uma abordagem de plataforma
capaz de controlar CapEx enquanto ainda abre possibilidades para estratégias de modelagem
de mercado. As empresas também precisam se referir aos seus ativos existentes ao fazê-lo.
55 56
Visão Baseada em Recursos
ou outras técnicas de "desagregação" são geralmente úteis
para identi car recursos essenciais que podem constituir uma vantagem competitiva - pelo
menos transitória - e podem representar recursos para alavancar a visão de como intervir em
um mercado.
EXPLORANDO NOVOS HORIZONTES DA INOVAÇÃO
Para alcançar com êxito a estratégia dupla que lhes permite componentizar partes
industrializadas do seu processo de negócio, ao procurar inovações de nível superior em
mercados novos e potencialmente não relacionados, as marcas devem desenvolver a
57
capacidade de ser ambidestras e serem capazes de perseguir "técnicas de exploração e
aproveitamento" ao mesmo tempo.
Embora o aproveitamento possa ser uma prática consolidada no mundo corporativo e
histórico, a exploração é uma capacidade muito mais rara. Em uma explicação muito clara das
capacidades essenciais que tornam uma empresa capaz de explorar, uma série de pro ssionais
praticantes de inovação cunhou recentemente o conceito de organizações responsivas e seu
58
esforço foi convergido na comunidade responsive.org . Organizações responsivas "são
construídas para aprender a responder rapidamente através do uxo aberto de informações;
Encorajar a experimentação e a aprendizagem em ciclos rápidos; É organizada como uma rede
de funcionários, clientes e parceiros motivados por propósitos compartilhados ".
Para além do conceito de organização responsiva, esta descrição identi ca algumas
características-chave das organizações que têm poderes para atingir novos objectivos em
mercados que estão prontos para a transformação. Esses traços são resumidamente descritos
na Tabela 10.
EXPERIMENTAL

São impulsionadas pela maximização da aprendizagem e não
necessariamente pela maximização do tamanho ou das receitas

ENPREENDEDOR

Depender do potencial
auto-determinar

CENTRADO NA
EXPERIÊNCIA USUÁRIO

São obsessivos sobre o cumprimento das expectativas e desejos do
cliente

PLATAFORMIZÁVEL

Enxerga os limites da organização como misturados em termos de
força de trabalho, recursos, habilidades

do

empregado

para

auto-gerir

e

[Tabela 10 - Traços-chave das organizações capazes de inovar nos mercados digitais]

Resource-based view. (2016). [on-line] Wikipedia. Disponível em:
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource-based_view
56
Wernerfelt, B. "A resource‐based view of the rm." Strategic management journal 5.2 (1984): 171-180.
57
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambidextrous_organization
58
http://www.responsive.org/manifesto/
55
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HABILITAÇÃO DE RESPOSTA E EXPLORAÇÃO
Para permitir a capacidade de resposta e a exploração as organizações devem estar em três
pilares habilitadores. O primeiro desses pilares é a sólida e elástica infra-estrutura tecnológica
que - de acordo com a Mark McDonald da Accenture - "representam a capacidade de gerar
59
múltiplos uxos de receita sobre o mesmo conjunto de ativos" . As organizações devem,
60
portanto, aprender a dominar da adoção de utilitários de computação “Infra-estruturas de
61
serviços exíveis” Como o autor e consultor estratégico Haydn Shaughnessy os chama. Neste
contexto, os operadores históricos devem considerar cuidadosamente que os contratos de
estrangulamento com a terceirização de tecnologia e processos de negócios podem acabar
sendo um gargalo no uso da tecnologia em apoio a novas estratégias de negócios.
Além disso, as organizações responsivas devem contar com projetos organizacionais em rede
e pós-hierárquicos - e arquiteturas de negócios - que permitam a auto-organização. Essas
organizações contam com rituais para a elaboração de estratégias em tempo real, kits de
ferramentas para tomada de decisão coletiva, equipes auto-dirigidas e indivíduos que desejam
62
auto-gerir. Ferramentas, que vão desde sistemas monolíticos e abrangente Holacracy® a mais
63
simples e mais adaptáveis LiquidOTM , têm sido experimentados amplamente e estão coletando
falhas e histórias de sucesso para o confronto, ao desenvolver uma maneira própria para a
transformação da empresa.
Mas, além das ferramentas e processos, as alavancas mais poderosas para eventualmente
gerar novas capacidades para o pensamento de plataformas e a inovação exponencial são a
64
cultura e as competências da empresa . A literatura de design (Design Thinking para Serviços,
Design Centrado em Recursos Humanos) aliada à cultura orientada para o cliente (pesquisas
UX, Customer Driven Development) pode ajudar as marcas a maximizar a criação de valor do
lado do usuário; Uma cultura enxuta e de evasão de resíduos juntamente com uma

McDonald, M. (2015). Precision and Diversity—Hallmarks of the Digital Future. [on-line] Accenture.com.
Disponível em:
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-precision-and-diversity-hallmarks-of-the-digital-future
60
Como o Amazon Web Services. Um interessante estudo de caso pode ser o da Airbnb construindo e
dimensionando sua plataforma em cima de AWS:
https://aws.amazon.com/it/solutions/case-studies/airbnb/
61
Haydn Shaughnessy, em associação com Cognizant’s Center for the Future of Work, (2016).The Fluid
Core [on-line] Cognizant.com. Disponível em:
http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/The-Fluid-Core-How-Technology-Is-Creating-a-NewHierarchy-of-Need-and-How-Smart-Companies-Are-Responding.pdf.
62
Holacracy é uma nova maneira de executar uma organização que remove o poder de uma hierarquia
de gerenciamento para distribuí-lo através de papéis claros que são representados pelos funcionários
contextualmente. O trabalho pode então ser executado autonomamente, sem microgestão.
http://www.holacracy.org/
63
LiquidO™ É um modelo original de "organização líquida" para a governança - nascido da experiência
dentro dos Cocoon Projects - que está respondendo às necessidades crescentes de adaptação,
engajamento e colaboração dentro das estruturas das companhias modernas.
http://liquido.cocoonprojects.com/
64
Verzera, S. (2016). [on-line] The Huf ngton Post. Disponível em:
http://www.huf ngtonpost.com/great-work-cultures/the-future-of-work-people_b_8457018.html
[Accessed 10 Mar. 2016].
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65

mentalidade Ágil (anexado aos princípios do manifesto Ágil Básico ) pode ajudá-los a iterar
e cientemente para seus objetivos identi cados em tempo real.
RESUMO
Não mais
Negócio Principal

No mercado digitalizado moderno não há mais negócios principais: a
estratégia de negócios deve olhar para todas as indústrias e ter
nalidade transformadora

Organizações ambidestras

As empresas devem nutrir a capacidade de ser ambidestro: ser capaz
de consolidar e otimizar linhas de negócios existentes enquanto
explorar novas

Um salto cultural é
necessário

O desenvolvimento da mentalidade de exploração necessita de três
capacitadores essenciais: salto cultural e de capacidades, mudança
organizacional e acesso elástico à tecnologia

Plataformas reduzem
CapEx

Os movimentos de plataformas são uma ferramenta essencial para
explorar novos mercados: o design de incentivos pode ajudar as
empresas a alavancar o potencial do ecossistema e reduzir fortemente
o CapEx necessário para moldar os mercados

Manifesto for Agile Software Development. (2016). [on-line] Agilemanifesto.org. Disponível em:
http://agilemanifesto.org/.
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CONCLUSÕES
Abraçar o design de plataformas a a maneira ecossistêmica de pensar não é um pequeno
desa o, mas é de nitivamente um desa o que toda organização deve estar interessada em
tomar: promete ajudar as organizações a construir novas fontes de negócios a longo prazo
resilientes.
Apesar dos investimentos serem um fator favorável no processo, é provável que o CapEx não
seja o ingrediente que falta nas estratégias de transformação digital: uma restrição muito mais
forte para a construção de uma organização próspera para a era conectada é, mais
freqüentemente, a falta de uma cultura de empresa De curiosidade, burocracia sistêmica e, na
maioria das vezes, falta de liderança na força de trabalho.
Um esforço para construir o conjunto certo de capacidades de inovação e uma cultura
construtiva de colaboração será essencial: a criação de unidades menores que podem ser livres
para experimentar novas maneiras - para ser posteriormente escalado para o resto da
organização - é também um comprovado estratégia. O último, também representa uma
abordagem familiar para os operadores históricos: os bancos, por exemplo, enfrentaram as
novas oportunidades na emergência do canal web, criando novas unidades dedicadas ou
subsidiárias que foram posteriormente reabsorvidas integralmente na estrutura da empresa.
Por m, as marcas precisam entender que novas oportunidades de mercado estão disponíveis
em todo o espectro de indústrias, algumas delas ainda não sabemos, mas podemos criar:
qualquer mercado pode ser moldado ou remodelado pela visão certa e um poderoso conjunto
de incentivos . Como Hagel disse no livro seminal The Power of Pull, "pequenos movimentos,
66
inteligentemente feitos, podem por grandes coisas em movimento".

The Power of Pull: How Small Moves, C., Hagel III, J., Davison, L. and Brown, J. (2016). The Power of
Pull. [on-line] Goodreads. Disponível em:
http://www.goodreads.com/book/show/7735000-the-power-of-pull
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