Ecossistemas
de negócios:
Transformando o mercado,
o consumo e o varejo

Apresentação

Por que estudar, entender e
pensar ecossistemas de negócios
no Brasil atual?

Quando o Brasil sofre os reveses dramáticos gerados pela pandemia
combinados com o aumento exponencial e global da concorrência, com a
transformação digital de tudo e todos, com a cizânia instaurada no plano político
potencializando o quadro de instabilidade, desigualdade, empobrecimento
e desalento, é necessário pensarmos e construirmos o futuro, pois é nele
que viveremos. Daí porque é tão necessário estudar, entender e pensar a
reconfiguração da sociedade, do mercado, consumo e varejo daqui para frente,
impactados pelo crescimento e protagonismo das organizações alinhadas ao
modelo de ecossistemas de negócios.
Todos concordamos que o mundo é completamente diferente do que tínhamos
há apenas 10 anos, mas, se os tempos são completamente diferentes, faz sentido
as empresas adotarem os mesmos modelos de gestão que usavam no passado?
Nós acreditamos que não e o mercado está fazendo essa afirmação também,
tanto que as maiores e mais relevantes empresas do mundo adotaram ou
consideram adotar esse novo modelo de gestão e de pensar.
O Carrefour Brasil chamou a atenção quando, ao anunciar seu movimento
estratégico de incorporação do portfólio de negócios anteriormente pertencente
ao Walmart Brasil, se autonomeou um ecossistema de negócios no seu
comunicado público. Fez todo o sentido se assumir e se reposicionar dessa
forma para marcar a profunda transição que já vinha trabalhando, mas que ao
mercado parecia mais a expansão habitual de corporações de varejo do que uma
transformação estrutural e estratégica na sua forma de pensar, agir, crescer e
organizar.
É o mesmo movimento que Americanas e B2W fizeram, integrando negócios
também numa visão não assumida de ecossistemas, a exemplo da recente

aquisição do Grupo Uni.co. Da mesma forma, Magalu assume e busca novas
frentes de oportunidades, com a compra do Jovem Nerd, assim como o Mercado
Livre, e certamente serão seguidos por outros mais.
Posteriormente, esses ecossistemas vão evoluir, combinando-se entre si e com
novos entrantes em setores diversos como saúde, transporte, alimentação,
educação, comunicação, entretenimento e serviços - lembrando que são os
serviços que representam perto de 70% do PIB das economias mais modernas e
maduras.
O impacto dessa evolução é uma das principais razões para que aqueles
que exercem papel de liderança no mundo dos negócios - em particular nos
segmentos ligados a consumo, distribuição, comunicação, finanças, varejo e
na sociedade como um todo - se debrucem sobre o tema dos ecossistemas de
negócios. A realidade será transformada pelos novos modelos de organização.
E as empresas, por sua vez, serão modificadas em sua cultura, valores, gestão,
governança e liderança, como necessidade e resultado da organização em
modelo de ecossistemas de negócios. Em tempos de economia volátil, os
ecossistemas de negócio criam a nova realidade e não precisam se adaptar a ela.
Tudo isso acontece de forma absolutamente dinâmica e é repensado a cada
momento, sendo balizado por realidades setoriais e locais onde o que aconteceu
na China, principal expoente do conceito de ecossistemas de negócios, pode ser
um ponto de partida, mas está longe de ser um espelho a se mirar.
Por conta disso, todos que estejam buscando reais referências para encontrar
caminhos em meio à desordem atual terão que, necessariamente, dedicar
mais tempo a pensar, pesquisar, analisar e, principalmente, agir orientados pela
nova realidade precipitada pelo emergente protagonismo dos ecossistemas de
negócios no Brasil e no mundo. E essa é a nossa proposta com este material.
Boa leitura!
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O mundo e o ambiente de negócios se
transformaram radicalmente nos últimos dez
anos e o ritmo das mudanças continuará a
acelerar. Talvez a maior e mais recente prova
desse atual cenário sejam as transformações
impostas pela Covid-19, que antecipou
tendências de mercado e trouxe inúmeras novas
variáveis para o jogo. Não espere que “tudo
voltará ao normal”, pois não vai. As empresas
devem estar prontas para mudanças na mesma
escala ou maiores do que as causadas pela
pandemia e com frequência cada vez maior.
É o conceito do mundo VUCA (sigla em inglês
para Volátil, Ambíguo, Incerto e Complexo)
elevado à potência 5G. Ou, como cunhou o

antropólogo norte-americano Jamais Cascio,
o conceito de BANI (sigla em inglês para
Frágil, Ansioso, Não-linear e Incompreensível),
uma evolução natural do conceito VUCA.
É exatamente em cenários como esse que
os ecossistemas de negócios prosperam,
pois são modelos concebidos para navegar
em mares tempestuosos, profundamente
dinâmicos, desenhados para tornar as
empresas mais ágeis e flexíveis, permitindo a
incorporação das competências necessárias
para vencer nesse novo mercado, trazendo
diferenciais competitivos que resultam em
crescimentos exponenciais.

O que são ecossistemas
de negócios?

Características dos
ecossistemas de negócios:

• São formados por diversas empresas

• São conglomerados sem fronteiras formados

independentes e especializadas nas suas

por empresas independentes, porém fortemente

atividades, com fortes lideranças que têm ampla

conectadas;

autonomia para conduzir seus negócios.
• Possuem alta sinergia entre suas diferentes
• A fortaleza do modelo vem de um agente

empresas, que atuam de forma colaborativa entre si;

central coordenando estrategicamente esse
ecossistema e da forte interconexão e sinergia
entre essas empresas.
• Os principais diferenciais competitivos são a
união e a combinação de competências, gerando

• São digitalizados, orientados por dados e
focados no consumidor;
• Proporcionam ganho de escala, com redução
de custos e aumento de eficiência;

um alto poder de inovação e disrupção nos
setores em que atuam.

• São mais ágeis e inovadores do que as
estruturas convencionais.

Essa configuração permite que as suas empresas tenham autonomia, especialização, autoridade,
rapidez, agilidade e foco, viabilizando adaptabilidade, inovação e crescimento acelerados. Assim,
elas conseguem capturar oportunidades de negócio ou novas competências rapidamente por
meio do ecossistema, que busca constantemente integrar expertises complementares, gerando
valor para o todo.
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Os ecossistemas estão sendo adotados e estão transformando todas as indústrias e segmentos,
como o setor de consumo e varejo, por meio de empresas como Alibaba, JD.com, Pinduoduo,
Amazon, Sonae e Magalu; o setor de comunicação e entretenimento, com Tencent, ByteDance,
Google e Facebook; o setor de serviços, com empresas como Meituan, Didi e muitas outras
plataformas; o setor de seguros e saúde, com empresas como Ping An; e o segmento de
dispositivos, com Xiaomi, Apple, entre muitos outros.

Maiores empresas do mundo e seu valor
de mercado nas últimas décadas

2000

2010

Observando o ranking do Financial Times das
maiores empresas do mundo de capital aberto
segundo seu valor de mercado, ficam claras
as transformações desde a virada do século e
as mudanças impostas pela digitalização. Do
ano 2000 para 2010, apenas três empresas se
mantiveram na lista, com duas remanescentes
da transição da economia do petróleo: Exxon
Mobil, Microsoft e Royal Dutch Shell. Na década
de 2010 para 2020, este número diminuiu para
duas empresas: Apple e Microsoft, com as
empresas de tecnologia e digitais ganhando
importância. E, ao comparar o ranking de 2000
com o de 2020, apenas Microsoft se manteve
e até subiu de posto, passando da quinta para
a segunda posição, consolidando a era da
digitalização, das plataformas exponenciais e
dos ecossistemas de negócios.

2020

É interessante notar que muitas das maiores
empresas do mundo em 2020 sequer existiam
no início deste século, caso do Facebook e
Tesla, ou estavam em seus anos iniciais, como
Google (pertencente à Alphabet) e Alibaba.
Essa transformação acelerada da realidade
empresarial e o crescimento da participação
das empresas ligadas aos vetores de
tecnologia e digital são eloquentes na
demonstração da relevância que esses
elementos passaram a representar e a
importância do repensar dos modelos
organizacionais que suportam e
potencializam essa evolução.
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A inovação dos ecossistemas de negócios
Os ecossistemas de negócios se organizam de forma diferente do convencional e se
estruturam em três camadas, com empresas que se retroalimentam:
Núcleo:
é a origem da empresa,
principal fonte de usuários
e que atrai tráfego para o
ecossistema.

Conexão:
Camada que conecta o ecossistema, que é
compartilhada por todas as empresas, permite
o acesso ao núcleo e às outras empresas do
ecossistema. Em geral, são serviços como logística,
meios de pagamento, inteligência artificial,
processamento de dados em nuvem, mídia, etc.

Ecossistema expandido:
através de parcerias (fusão, aquisição, joint
venture, investimento, parceria) as empresas
dessa camada aportam valor e acessam os ativos
de TODO o ecossistema (não apenas o núcleo)
para crescer de forma exponencial.

Camadas dos Ecossistemas
Exemplo do Ecossistema do Alibaba

Núcleo: ter um núcleo sólido é pré-requisito
para um ecossistema forte.

Conexão: os melhores e mais
maduros ecossistemas tem
uma fortíssima e completa
camada de conexão.
Investem intensivamente
para fortalecê-la.

Ecossistema expandido:
integração de inúmeras
empresas através de fusão,
aquisição, JV, investimento,
parceria, greenfield.
Todos devem aportar
para todos.
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Fonte: Relacionamento com investidores Magazine Luiza

Nos modelos tradicionais, as relações
comerciais são de fornecimento, com
pouca troca e desenvolvimento conjunto.
Geralmente, o número de parceiros é
limitado e as relações são entre empresas
que atuam no mesmo setor, baseadas em
compra e venda e com área de atuação
local/regional - fatores que acabam
limitando a inovação e a transformação do
negócio.

Modelos Tradicionais

Por outro lado, uma empresa estruturada em
ecossistema de negócios é desenhada para
conectar novas empresas em sua estrutura
com o mínimo de atrito possível, permitindo
a atuação em múltiplas indústrias, trazendo
inovação e diferenciais por meio da união
dessas competências nunca antes exploradas

Ecossistemas de negócios
IA
Aplicativos

Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor
Serviços

Enquanto os modelos tradicionais
são baseados em relações de
negócio de um para um ou um para
muitos, os ecossistemas de negócio
são estruturas que geram valor
exponencial por meio das relações
muitos para muitos.

Computação: Nuvem

Software

Muitas outras

Seguradoras

Exemplo dos modelos de negócio
tradicional e ecossistemas de negócios
aplicados na indústria automotiva
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Os chineses estão vivendo uma realidade
de mercado que está 10 ou 20 anos à nossa
frente, e a vantagem disso é que podemos nos
preparar hoje para o futuro do nosso mercado.
A velocidade da transformação na China é tão
superior se comparada ao Ocidente, a incerteza
do ambiente de negócios é imensurável devido
ao sistema de governo e a competição é tão
feroz que as empresas passaram a se estruturar
em ecossistemas de negócios como forma de
sobrevivência.

A China definitivamente foi a economia que
passou pela maior aceleração nos últimos
20 anos. Desde sua entrada na Organização
Mundial do Comércio (OMC), em 2002, a
mudança no país foi dramática, saindo de
6º colocado no ranking dos maiores PIBs do
mundo para 2º em 2018, devendo ultrapassar
os Estados Unidos em 2028 e consagrando-se
a maior economia do mundo.

Evolução e projeção do PIB em dólares americanos

Fonte: FMI e análise e projeção Gouvêa Ecosystem

Não foi por acaso que os ecossistemas surgiram na China. A feroz competitividade desse
mercado e o ritmo de transformação forçaram os chineses a buscarem novas formas de pensar e
estruturar seus negócios, focados em agilidade, adaptabilidade, flexibilidade e inovação.
Quando comparado com os modelos tradicionais de organização mais utilizados, especialmente
na economia ocidental, o modelo dos ecossistemas de negócios explica em boa parte a
velocidade com que consegue capturar as oportunidades emergentes a partir das mudanças
exponenciais que ocorrem no mercado e transformam oportunidades em realidade por uma
combinação virtuosa de fatores.
É o que permite que empresas como Alibaba, nascida em 1999 focada no e-commerce e
transformada num impressionante ecossistema de negócios, possa ter um valor atual de
mercado de US$ 632 bilhões (28/12/2020), superior ao do Walmart, maior varejista do mundo,
fundada em 1962 e que vale US$ 410 bilhões, segundo o mesmo critério.
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Ou como Tencent, que iniciou operações em 1998 como uma plataforma de mensagens
instantâneas e se transformou num gigantesco ecossistema global de negócios (tendo o
WeChat como uma de suas plataformas mais relevantes) e se converteu num dos maiores
players globais em entretenimento, games, varejo omnichannel e meios de pagamentos, com
um valor de mercado de US$ 670 bilhões em 28/12/2020.
Ou ainda como Xiaomi, lançada em 2010 como fornecedor de smartphones, se transformou
no maior ecossistema de devices e hardware do mundo, superando a Apple na China, com seu
modelo de inovação entre indústrias e através dos canais de venda direta da indústria para os
consumidores, alcançando um valuation de US$ 103 bilhões em 28/12/2020.
São empresas com 20 anos ou menos de existência, resultado do crescimento incrível da
economia chinesa e sua expansão local e internacional. A multiplicação de seus negócios,
interconectados e apoiados no conhecimento do comportamento dos consumidores, se
assemelha às plataformas de negócios do mundo ocidental, dos quais os expoentes são Amazon,
Apple, Facebook e Google. Os ecossistemas se diferenciam ao expandir sua atuação em
segmentos fora do seu core business e ao desenvolver uma robusta plataforma de interconexão
e sinergia entre os seus negócios.
A incrível evolução do uso da internet na China, que tinha apenas 22 milhões de usuários em
2000 e que hoje atinge 800 milhões, sendo 90% mobile, fez com que mais de 1/5 da população
digital do mundo seja chinesa hoje em dia. Isso foi causa e consequência das transformações
precipitadas por esses ecossistemas de negócios, pois, ao mesmo tempo que viabilizou essa
transformação, nela se alavancou para crescer exponencialmente. Essa é uma das razões que faz
com que a China seja líder mundial em transações financeiras por smartphones, muito à frente
dos Estados Unidos ou de qualquer outro país.

Maior crescimento em pagamentos móveis na Ásia e Oriente Médio

Percentual de respondentes que fizeram uma compra usando meios de pagamento mobile
Fonte: Pesquisa “Global Consumer Insights - 2019”
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Os pagamentos mobile na China são a grande maioria, atingindo mais de 81% dos usuários
de internet no país, segundo a eMarketer. Desde o início da pandemia, essa participação
só aumentou, sendo que 94% de todas as transações de pagamentos móveis trafegam por
Alipay ou WeChat Pay. Na prática, essas duas plataformas têm o controle virtual do sistema
de pagamentos digitais no país e usam de forma estratégica as informações relativas aos
consumidores, incluindo seus hábitos, preferências, tendências e previsões, bem como os
analytics dos vendedores para criar uma vantagem estratégica dificilmente superável por
qualquer outro concorrente, especialmente num mercado semiaberto e controlado.

Previsão de
penetração dos
pagamentos
móveis na China:
Fonte: eMarketer

Em 2021, a China será o primeiro país do
mundo a ter o comércio eletrônico maior
do que o varejo físico, com 52% das vendas
totais sendo realizadas por lojas online,
contra 48% das lojas físicas, segundo a
eMarketer. A Coreia do Sul, segunda no
ranking, deve ter 28,9% do total de vendas
do varejo via e-commerce, com o Reino
Unido em terceiro lugar, com 28,3% do
varejo online neste ano. Segundo um estudo
realizado pelo E-commerce Brasil, entre o
final de 2019 e começo de 2020, as vendas
online representavam 5% do total vendido
no varejo do País, sendo que este número
passou para quase 18% no final de 2020, com
a chegada da Covid-19 e a queda das vendas
no varejo físico, e deve ficar entre 7% e 10%
após a estabilização da pandemia.
Muito tem sido dito e reportado sobre as
mudanças que acontecem na China e muita
atenção tem sido dada às transformações
nas lojas, nos meios de pagamento, nos
canais de distribuição e logística, nas

redes sociais e no empoderamento digital do
consumidor chinês, mas muito mais precisa ser
entendido sobre as organizações empresariais
e seu impacto na própria China e no mercado
internacional.
O que foi desenvolvido como modelo de atuação
no mercado de consumo na China, amparado
nos conceitos que envolvem os ecossistemas
de negócios, transformou a realidade local e
faz crescer de forma tentacular as empresas
integradas nesses ecossistemas. Seu principal
diferencial é expansão rápida, quase frenética,
de negócios a partir do conhecimento,
monitoramento e capacidade de prever
comportamentos futuros de consumidores
pela conexão constante com os superapps, que
oferecem compras, redes sociais, relacionamento,
pagamento, serviços financeiros, programas
de fidelidade, monitoramento da saúde,
entretenimento, jogos e muito mais, alavancados
pelo maior fluxo de capital de risco e de IPOs da
nossa história.

É possível
desafiar os
novos gigantes
já estabelecidos?
Conheça o
Pinduoduo
Sediada em Xanghai, na China, o
Pinduoduo foi fundado em setembro
de 2015 e, em apenas cinco anos de
existência, ultrapassou o poderoso
Alibaba em número de usuários ativos,
com incríveis 789 milhões de pessoas
comprando na plataforma no último ano,
contra 779 milhões do Alibaba. O GMV
(Gross Merchandise Value – volume de
vendas dentro da plataforma) saiu do
zero em 2015 para impressionantes US$
255 bilhões em 2020 (crescimento de 66%
versus 2019) e atingindo 11% de market
share de todo o e-commerce na China,
deixando um faturamento de US$ 9,1
bilhões (crescimento de 97% versus 2019)
e fazendo o valor de mercado da empresa,
que é negociada na Nasdaq desde 2018,
alcançar o patamar de US$ 165 bilhões
(14/04/2021), ultrapassando a poderosa
JD.com. Com isso, seu fundador, Colin
Huang, empreendedor serial e ex-executivo
do Google China, se tornou a terceira
pessoa mais rica da China, ultrapassando o
famoso Jack Ma, fundador do Alibaba.
A necessidade de mercado que seu
fundador identificou foi que havia mais
de 1 bilhão de pessoas ativas no WeChat,
o WhatsApp chinês, mas que “apenas”
500 milhões dessas pessoas compravam
online. Existia – e ainda existe – uma
massa de pessoas digitalizadas e usando
seus smartphones todos os dias, mas
que não compravam nos canais digitais,
principalmente por estarem em cidades
menores, afastadas dos centros urbanos,
com renda per capita e densidade
demográfica menor – justamente o target
do Pinduoduo.

Em linhas gerais, o Pinduoduo é uma
plataforma que permite que seus usuários
comprem em conjunto para ganhar benefícios
e descontos agressivos. Para conseguir
viabilizar o atendimento dessa massa
de compradores potenciais com preços
competitivos, era preciso ter volume, escala e
frequência – o segredo para isso foi desenvolver
a plataforma em torno das compras em grupo.
Por isso que a empresa, desde sua fundação,
direcionou seu foco para ofertar produtos que
aqueles 500 milhões de consumidores que
não compravam online queriam comprar,
basicamente produtos como hortifruti, itens
de mercearia e para o lar, ao contrário dos
seus principais concorrentes, que focam em
eletrônicos, moda e demais categorias.
É comum encontrar analistas de mercado se
referindo à empresa como uma mistura da
Disney com a Costco, uma combinação de
entretenimento com produtos com descontos
agressivos. Na página inicial, cada usuário
é recebido por um “feed de produtos”, uma
navegação mais parecida com a do Instagram
e do TikTok do que com um e-commerce.
Uma página totalmente customizada para
cada usuário. Este é um grande trunfo da
plataforma: conhecer profundamente os
hábitos dos seus usuários e predizer quais itens
serão relevantes e irresistíveis para eles.
Todos os produtos são apresentados com
dois preços: o valor para o usuário comprar
sozinho e o preço para comprar em grupo (e
que traz descontos agressivos). Para habilitar
o preço promocional, os compradores têm de
formar “times” e esse é o gatilho para que eles

compartilhem as ofertas nas suas redes sociais. Ao formar o “time” necessário para a compra
em grupo, a venda é concretizada. São diversas funcionalidades para que a oferta possa ser
divulgada nas redes sociais do usuário, convocando amigos e familiares para entrar nos times.
O consumidor só tem 24 horas para comprar, o que gera um senso de urgência e uma alta
frequência dentro da plataforma.

Social commerce
Um ponto fundamental para o sucesso
da plataforma são suas características de
social commerce, ao misturar compras
com entretenimento. Os usuários acessam
a plataforma para assistir lives, descobrir
descontos exclusivos (e dividi-los nas suas
redes sociais), tudo isso enquanto interagem
por meio de jogos dentro da plataforma – é a
gamificação das compras.
Nos jogos, é possível, por exemplo, cultivar
uma fazenda junto com seus amigos e
ganhar recompensas que podem ser
descontos, itens exclusivos ou até mesmo
produtos na vida real, como uma cesta de
frutas entregue em casa como resultado
da sua “colheita virtual”. Assim, mantêmse os clientes engajados e dentro do app,
possibilitando não só mais compras e
engajamento, mas também o entendimento
do comportamento do consumidor com
muita profundidade.
O conceito do Pinduoduo por si só já é
interessante, mas ainda mais intrigante é
pensar na verdadeira revolução por trás do
modelo de negócio da empresa. Eles são os
primeiros a massificar o conceito do C2M

(Consumer to Manufactor – do fabricante até o
consumidor). Não há intermediários na cadeia
de valor, nem varejistas e muitas vezes nem as
marcas de produtos. Ao comprar um brócolis na
plataforma, o usuário compra diretamente do
agricultor e, ao comprar uma caixa de lenço de
papel (que é o item mais vendido na plataforma),
o usuário pode comprar um item de uma marca
famosa ou diretamente da fábrica que produz,
por exemplo.
Esse modelo de tirar os intermediadores é um
dos componentes para permitir os descontos
agressivos (além dos subsídios que a plataforma
dá) e muda completamente a estrutura e o status
quo do consumo. O Pinduoduo conhece tão
bem os clientes e as dinâmicas de consumo que
passou a “encomendar” a produção diretamente
para a indústria.
O Pinduoduo já está chamando a atenção em
todo o mundo. Os seus competidores diretos na
Ásia estão copiando o seu modelo de negócio
e estamos começando a observar empresas no
Ocidente fazendo o mesmo. Ou seja, muito em
breve devemos observar esse modelo chegando
por aqui.
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Os ecossistemas tiveram origem na China, lá se desenvolveram de forma marcante e têm
avançado para outras geografias. Por seu conceito, estrutura e organização inéditos como
modelo empresarial, são poucos os grupos empresariais que têm assumido estarem
estruturados na forma de ecossistemas de negócios.
Mas alguns, em diversos países, têm estrutura, organização, vínculos estratégicos relevantes
com a tecnologia e o digital, multiplicação de iniciativas empresariais, compartilhamento de
dados e acessos a consumidores, modelo de gestão autônomo entre unidades que, entre outros
aspectos, os aproximam do conceito de ecossistema de negócios.
Selecionamos uma amostra desses grupos em diferentes países que, em vários aspectos, se
aproximam do conceito de ecossistema - sempre lembrando que os modelos nascidos na
China, dadas as características políticas e sociais muito particulares daquele país, tornam difícil a
reprodução espelhada do formato em outras realidades.

Coréia do Sul
O conglomerado Shinsegae tem estrutura e organização que o aproxima do conceito de
ecossistemas de negócios, ainda que não se defina como tal. É o maior grupo de varejo da Coréia
do Sul e tem vivido forte transformação pelo impacto do digital, que alçou o país a um dos três
maiores mercados para o e-commerce no conceito de participação nas vendas totais do varejo.
O compartilhamento de informações ligadas aos consumidores e o uso das mesmas para
ampliar sua atuação são característicos do modelo que permitiu expansão de formatos,
canais, marcas e serviços. O grupo passou por forte expansão quando a Coréia do Sul cresceu
fortemente em períodos passados e está crescendo com forte presença no digital no momento,
sendo benchmarking em vários aspectos, em particular no que diz respeito à logística e
diversificação de negócios.

Portugal
Talvez um dos exemplos globais mais relevantes de uma organização que atua como
ecossistema de negócios, porém, não se define como tal, é o Grupo Sonae, que operou varejo
também no Brasil e mantém ainda negócios na área de shopping centers por aqui com Sonae
Sierra e serviços de tecnologia.
Seu protagonismo no mercado português e sua presença global, atuando em diversas frentes
de varejo, shoppings centers, serviços financeiros, marcas próprias, diferentes formatos, marcas,
canais e negócios, compartilhando informações geradas por seus cartões e programas de
fidelidade (que têm penetração em mais de 80% dos lares portugueses), transformam o Sonae
num benchmark interessante como ecossistema de negócios.
Por sua origem no setor de alimentação com os super e hipermercados Continente, que
asseguram constante atualização de informações sobre seus consumidores obtidas por meio dos
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cartões de crédito do grupo, a velocidade de crescimento e expansão de negócios foi muito típica
dos ecossistemas e só freada pelas limitações do mercado português em termos de potencial de
desenvolvimento.
A multiplicação acelerada de negócios nos últimos anos, em especial em Portugal, mas também
expandindo no continente europeu, e o forte crescimento das frentes de serviços com food
service, telefonia, finanças, cuidados médicos e bem-estar, tornam o Sonae um ecossistema,
ainda que seu modelo tenha crescido e expandido sem essa configuração.

Índia
Dois grupos com origem na indústria se destacam por sua estrutura e organização, sendo que
ambos ampliaram sua atuação também no varejo e na área de serviços. Reliance Industries
e Tata Group são conglomerados fortemente marcados pela cultura industrial, mas que, ao
longo do tempo, multiplicaram negócios e campos de atuação, chegando até o consumidor
final pelo braço de varejo, com diversos formatos e marcas, e por meio de serviços. Os dois
grupos ampliaram sua atuação globalmente nos últimos anos, por crescimento orgânico ou
incorporação de outros negócios e marcas.

Reino Unido
Na Inglaterra, a Tesco pode ser considerada um embrião do conceito de ecossistema de negócios
quando sequer se falava sobre essa proposta, por sua organização plural e diversificada operando
diferentes marcas, negócios, conceitos, serviços e frentes. Assim, também não se define como
ecossistema, mas opera como se fosse.
Viveu um período de forte expansão no passado, quando a integração das informações sobre
clientes, apuradas através de uma parceria com Dunnhumby, depois convertida em empresa
controlada, permitiu que saltasse à frente da concorrência pelo conhecimento do consumidor e
ampliação da oferta de categorias, serviços, formatos, canais e negócios.
Viveu um período de forte crescimento e se tornou benchmark global, expandindo negócios para
além da Inglaterra enquanto a própria Dunnhumby também expandia de forma independente.
Chegou ao Brasil em parceria com o Grupo Pão de Açúcar e depois integrou outros operadores
locais, sempre com exclusividade nos segmentos de negócios.

Chile
O grupo Falabella, que tem origem no varejo, operando diferentes formatos de lojas, marcas,
segmentos, canais e também com um forte braço financeiro, incluindo banco, onde se destaca
sua plataforma de cartões de crédito, poderia ser enquadrado como um ecossistema de
negócios, ainda que também não se defina como tal.
Sua multiplicação de negócios e domínio de mercado no país sul-americano criou impasses
para que outros grupos empresariais ligados ao consumo pudessem evoluir, razão pela qual
relevantes grupos globais abandonaram o Chile diante da dificuldade de expandir suas
atividades por lá. O grupo Falabella também opera no Brasil por meio de sua subsidiária
Sodimac, do setor de material de construção, que se associou à Dicicco e depois a incorporou.
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O papel do varejo nos ecossistemas de
negócios “made in Brazil”
Os ecossistemas de negócios no Brasil têm
como principal característica diferenciadora
o fato de que estão sendo implantados
por empresas com origem no varejo
tradicional, com predominância no não
alimentar que, em seu estágio atual,
aceleraram de forma marcante a expansão
de seus negócios multicanal para se
transformarem em marketplaces, integrando
varejistas independentes, pequenas redes,
fornecedores, marcas e empresas de serviços.

No período recente marcado pela
pandemia, foram as empresas e
negócios que não tinham opção,
por não serem considerados
essenciais, que mais aceleraram e
se reposicionaram e colhem agora
os benefícios do recente rali. Isso
porque, no início da pandemia,
as grandes redes de hiper,
supermercados e conveniência
focaram em cumprir protocolos para
manterem suas operações abertas
e assegurarem abastecimento e
serviços à população.
Por outro lado, as operações que tinham no
digital o único canal para manutenção de
seu negócio não tiveram opção a não ser
acelerar de forma vertiginosa sua jornada
digital e, assim, deram um salto à frente
do mercado, incorporando novos negócios,
expandindo marketplaces. E contaram com
o apoio indireto e não planejado do Banco
Central, que, com o Pix, inibiu a evolução
mais rápida de meios de pagamentos
digitais controlados por grupos privados,
como poderia ser com a Libra do Facebook e
o WhatsApp Pay na sua configuração inicial.

Esse quadro abriu uma janela de
oportunidades para essas empresas, que
se lançaram num movimento rápido e
decisivo para ocupar rapidamente espaços
no mercado e passaram a integrar negócios
e empresas e ampliaram sua presença
para muito além do núcleo original de
atuação. Alimentos, outros segmentos de
varejo, serviços, fornecedores indo direto ao
varejo, transporte, arranjos de pagamentos,
educação, entretenimento, serviços
financeiros – e vão avançar muito mais nos
próximos meses.
Esse é o caminho trilhado por Magalu, Via
Varejo e Americanas-B2W como exemplos
básicos, complementado por iniciativas
como Mercado Livre, Amazon Brasil,
Carrefour, Pão de Açúcar e outros mais
que exemplificam o movimento em franco
crescimento e expansão, que vai mudar
de forma radical o cenário, a estrutura, as
participações e as lideranças no mercado nos
próximos anos.

O jogo está sendo jogado neste
momento no Brasil, e o que
aconteceu em 2020 e agora em
2021 vai redefinir o mercado para
os próximos anos. Isso justifica a
velocidade hipersônica em que
tudo está acontecendo com novos
investimentos, aquisições, fusões,
integrações e alianças.
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Compras em série

Aquisições feitas por Magazine Luiza, Via Varejo e B2W desde jan/20

Fonte: Valor Econômico

O resultado está refletido no valuation que essas empresas alcançaram nesse período, sem que
muitas delas sequer se assumissem como ecossistemas de negócios em seu discurso público.
Um dos exemplos eloquentes é o Magalu, que registrou valor de mercado perto de R$ 160 bilhões
(12/03/2021), superando o valor de empresas ícones no setor como a norte-americana Best Buy.
Na mesma linha, o Mercado Livre passou de um negócio de vendas de produtos e serviços numa
plataforma para um ecossistema, incluindo serviços financeiros e pagamentos, e atingiu valor de
mercado próximo a US$ 80 bilhões.
Em 2020, o número de usuários ativos no Mercado Livre quase dobrou em relação ao ano
anterior, saltando de 74,2 milhões para 132,5 milhões. A receita líquida foi de US$ 3,97 bilhões,
contra US$ 2,29 bilhões em 2019. O Magalu, por sua vez, mesmo em um período de enormes
desafios, em especial com relação ao fechamento das lojas físicas, registrou o maior faturamento
de sua história: R$ 43,5 bilhões, crescimento de 60% na comparação com 2019.
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A organização em ecossistemas criou as maiores e mais
relevantes empresas do mundo

Fonte: Empresas

Essa confluência de fatores pode levar o Brasil
a ser no futuro próximo um dos poucos países
onde os ecossistemas de negócios foram
formados a partir de empresas originalmente
varejistas que inovaram pela ampliação inicial
por meio de marketplaces e posteriormente
avançaram para outros setores e frentes até
chegarem a uma ampla e complexa teia
de negócios integrados a partir da visão
de consumidores no epicentro de tudo.
Consumidores estes acompanhados em
seus comportamentos e cujas informações
são usadas para melhoria da eficiência e
produtividade dos negócios e em seu caráter
preditivo para incorporar mais negócios e
potencializar resultados.
À primeira vista, o conceito pode até parecer
simplista: quanto maior se torna, maior pode
ficar, pois o crescimento exponencial torna a
empresa ainda maior, e seu crescente valor de
mercado atrai e viabiliza novas aquisições e
incorporações. A cada nova conexão/aquisição,
o valor agregado é replicado e multiplicado
para todo o ecossistema e vice-versa.

negócios, as questões de cultura, valores,
governança e gestão são tratadas em paralelo,
o quanto seja possível, enquanto o foco se
concentra na incorporação, integração ou fusão
de novas frentes e negócios. Em decorrência
disso, por algum tempo convivem diferentes
culturas, governanças, valores e métodos
de gestão, até que estejam configurados os
modelos resultantes predominantes de todo o
processo de integração que, dificilmente, será
o original da empresa iniciante, mas um outro
resultado do processo integrado. Sem dúvida, o
desafio desse convívio é um dos pontos críticos
de todo esse desenvolvimento.
São tempos desafiadores, mas de muitas
oportunidades. É importante ter em vista que o
processo de desenvolvimento dos ecossistemas
de negócios e o resultado final são construídos
ao longo da jornada e determinados pelas
oportunidades e circunstâncias. Como cada
realidade estará na reconfiguração emergente
dependerá da atitude, postura, iniciativa e
capacidade de ousar e inovar de cada empresa
ou negócio, com todos os riscos associados

Na realidade prática, no processo de formação
e desenvolvimento dos ecossistemas de
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de pagamentos e o que vem depois
Se é para a China que
miramos em busca
de referências para o
desenvolvimento dos
ecossistemas de negócio
no Ocidente, também é
de lá que vem as pistas
do que podemos esperar
para o futuro próximo,
após a consolidação dos
players locais.
No mercado interno, a China avança na
busca de uma alternativa para equilibrar
a dominância dos meios de pagamentos
controlados por grupos privados: o WePay,
da Tencent, e o Alipay, do Alibaba. Por
um lado, essa concentração possibilita
a conveniência de, em um único local,
embarcar muitos outros benefícios
para consumidores nos aplicativos de
pagamentos, tais como programas de
fidelidade, promoções, seguros, assistência,
saúde e muito mais, reforçando o
posicionamento e a vantagem competitiva.
No entanto, o oligopólio dessa indústria
gera distorções e uma força desproporcional
para tais empresas, que o governo local
tenta corrigir apostando no e-yuan, a moeda
digital oficial.
No plano externo, a China busca criar
protagonismo para o yuan, pois, apesar
da representatividade do comércio
internacional envolvendo o país, sua moeda
é quase que desprezada por conta das
restrições, regulamentações e dificuldades
existentes quando comparada ao dólar e
a quase todas as outras moedas de países
desenvolvidos. Ao investir na alternativa
do e-yuan, a China estaria buscando
construir uma nova realidade, apostando
nas facilidades e na previsível evolução
envolvendo a adoção de moedas digitais nas
transações internacionais.

Com a moeda digital oficial, o governo da
China adota a mesma postura cautelosa
de governos ocidentais, que reagiram
negativamente à proposta da Libra, moeda
digital do Facebook, arquitetada para ser
global, descentralizada e não regulada
governamentalmente, a partir de uma
aliança de entidades e plataformas privadas
que assegurariam seu rápido protagonismo
no mundo à revelia dos bancos centrais
nacionais.
O mesmo ocorreu no Brasil, quando o Banco
Central inibiu o lançamento do WhatsApp
Pay, alternativa de pagamentos do WhatsApp,
também de propriedade do Facebook, antes
do início das operações do Pix, a plataforma
de pagamentos instantâneos e digitais
sob coordenação e controle do BC. Mas o
WhatsApp Pay já está no mercado, facilitado
graças à sua parceria com a Cielo, controlada
por Banco do Brasil e Bradesco, moldado
em sua forma de uso ao mercado brasileiro e
monitorado e controlado pelo Banco Central.
Na China, com o avanço do e-yuan, o
domínio alcançado pelas plataformas
privadas ficará limitado, dando ao governo
condições de acompanhar seu uso, monitorar
comportamentos e intervir sempre que
necessário de maneira mais direta e rápida.
O que está em jogo é a condição de bancos
centrais e governos manterem controle dos
meios de pagamento, monitorar seus usos
e, dependendo de cada realidade, poderem
usar esse instrumento como meio de taxação
de impostos, inibindo a informalidade e a
evasão fiscal.
Esse aspecto envolve os mesmos temas
que têm sido discutidos quando se debate
a necessária evolução dos mecanismos de
taxação das transações digitais precariamente
controladas como no Brasil, que favorecem
o crescimento da informalidade e a desigual
distribuição da carga tributária no País.
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A China segue o Brasil no controle
dos meios de pagamentos digitais,
mas o Brasil deveria seguir a China na
modernização dos instrumentos para
maior justiça na distribuição da carga
tributária entre negócios formais e
informais.

tímida no Brasil, é esperada a chegada dos
ecossistemas internacionais, principalmente dos
chineses, com maior voracidade para competir
no País. Eles já dominaram o Sudeste Asiático e
passaram a investir forte na Europa e América
do Norte, sendo os próximos territórios óbvios a
América do Sul e a África.

Para além da briga com governos pelo
controle das transações financeiras, o
que está em jogo entre as empresas que
se estruturam como ecossistemas é o
conhecimento e monitoramento amplo e
irrestrito do comportamento de consumo
de produtos e serviços, o potencial de
uso desse arsenal para relacionamento,
predição e comunicação colocando os
consumidores no epicentro de tudo, bem
como o controle do canal de acesso aos
consumidores.

Enquanto isso não acontece, estamos vivendo a
consolidação dos ecossistemas de negócios made
in Brazil, redefinindo lideranças e protagonismos,
integrando operações e reconfigurando o
mercado futuro, numa combinação virtuosa local,
mesclando conceitos oriundos da China com
melhores práticas e propostas vindas dos Estados
Unidos e da Europa, adaptadas às complexidades
e peculiaridades do País.

Isso explica o apetite que Magalu,
Americanas-B2W, Via Varejo, Grupo Pão de
Açúcar, Carrefour, Rappi, iFood e Uber têm
demonstrado, acelerando sua expansão
pelo crescimento de seus negócios atuais
e incorporando novos negócios em seu
portfólio. A visão dessas empresas e de
muitas mais é que estamos vivendo uma
nova corrida do ouro no mundo digital,
e é importante ser rápido e certeiro para
incorporar negócios, competências,
recursos e frentes que alimentem as bases
de dados e o potencial de conhecimento
e relacionamento com os consumidores,
especialmente aqueles que sejam
continuamente utilizados, como tudo o
que envolve principalmente alimentação e
transporte.
Porém, podemos esperar a aplicação do
modelo de ecossistemas em múltiplos
setores e em diversos portes de empresa,
com o surgimento e a consolidação
de grandes players que dominam os
segmentos em que atuam, criam fortes
barreiras de entrada para os concorrentes
e possuem grande diferencial competitivo.
As empresas nacionais precisam ter
pressa, pois, apesar da atuação ainda

Muito em breve, assistiremos à próxima
etapa desse processo com a integração
entre ecossistemas de negócios, como
aconteceu na China, onde empresas e
ecossistemas se integram a outros para criarem
“metaecossistemas” mais relevantes setorial ou
globalmente.
A visão desejável e previsível é que o tema
ecossistemas de negócios esteja na pauta
prioritária de todos os executivos C-level
como elemento fundamental para garantir a
perenidade dos negócios no futuro próximo,
antes que a distância para quem o fez fique
grande demais para ser superada.

Como você e sua
empresa estão se
preparando para
o futuro?

24

Gouvêa Ecosystem
Somos um ecossistema de negócios que atua em todas as vertentes nas áreas de consumo,
varejo e distribuição, trabalhando junto com os clientes, da estratégia à implantação e até a
operação.
A Gouvêa tornou-se referência no mercado por ser a que melhor conhece, avalia e monitora
os mercados de consumo e varejo no Brasil com uma ampla e atualizada visão global.
Fundada em 1989, temos como missão contribuir ativamente para o desenvolvimento dos
mercados em que atuamos e dos nossos clientes. E somos reconhecidos por isso.
Nosso ecossistema é composto pela mais completa equipe de líderes e especialistas dos
setores em que atuamos. Profissionais e dirigentes apaixonadas pelo conhecimento com
visão global e comprovada experiência local. Um time comprometido com a inovação, com
o desenvolvimento e com a entrega de resultados.
Oferecemos produtos e serviços nas áreas de Consultoria, Inteligência de Mercado,
Shopping Center, Franchising, Retail Real Estate, Varejo Digital & Cross Channel,
Marketing Digital, Food Service, Retail Tech, Conteúdo & Relacionamento, Treinamento &
Desenvolvimento, Sustentabilidade e Viagens & Experiências.

www.gouveaecosystem.com

Ecossistemas de negócios:

Transformando o mercado, o consumo e o varejo

Acompanhe atualizações em
www.gouveaecosystem.com/ecossistema-de-negocios

