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Recentemente, estudiosos têm pesquisado e discutido a evolução do 

papel das plataformas de produtos e serviços como mediadoras de 

atividades de clusters ou ecossistemas de empresas, ou seja, as 

chamadas plataformas de indústria, e o papel ddestas nos ecossistemas 

de empresas baseados em plataformas. Neste contexto, O objetivo 

deste artigo é explorar as conexões entre as áreas de pesquisa sobre 

Plataformas e Ecossistemas para identificar grupos de pesquisadores 

que estão trabalhando na fronteira entre estes dois temas de pesquisa, 

utilizando como método de pesquisa a análise bibliométrica. Como 

resultado desta pesquisa, foi obtida uma lista de autores e publicações 

como sendo os que mais se destacam nesse fronteira e, portanto, 

merecendo um devido aprofundamento.  
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1. Introdução 

O uso das plataformas de produtos e serviços na mediação das atividades de conglomerados 

ou ecossistemas de empresas é largamente reconhecido como de grande importância no 

desenvolvimento de novos produtos, na inovação e na criação de novos modelos de negócios 

(BALDWIN e WOODARD, 2009; GAWER, 2009). 

As primeiras pesquisas, sobre o conceito e benefícios relacionados ao uso de plataformas 

pelas companhias, discutiram a melhoria na eficiência do desenvolvimento de novos produtos, 

uma questão relacionada à literatura de ―engineering design‖ que apresenta a plataforma 

como uma arquitetura tecnológica modular (GAWER, 2014). 

Recentemente, estudiosos começaram a pesquisar a evolução do papel das plataformas de 

produtos e serviços como mediadoras de atividades de clusters ou ecossistemas de empresas, 

ou seja, as chamadas plataformas de indústria, e o papel destas nos ecossistemas de empresas 

baseados em plataformas. (IANSITI e LEVIEN, 2004b; GAWER, 2009; GAWER e 

CUSUMANO, 2014). 

Neste contexto, a questão de pesquisa para este artigo é: quem são os autores e quais os 

trabalhos mais influentes na literatura que faz a conexão entre as áreas de pesquisa sobre 

―plataformas‖ e ―ecossistemas‖? 

O objetivo deste artigo é explorar as conexões entre as áreas de pesquisa sobre Plataformas e 

Ecossistemas para identificar grupos de pesquisadores que estão trabalhando na fronteira entre 

estes dois temas de pesquisa, utilizando como método de pesquisa a análise bibliométrica.  

Na seção 2, será apresentada a metodologia de pesquisa descrevendo como foi realizada a 

análise bibliométrica, assim como os critérios e procedimentos para obtenção da amostra de 

artigos que foram analisados. 

Na seção 3, são apresentados os resultados da pesquisa, e na seção 4 são discutidos os 

resultados. A seção 5 traz as conclusões deste estudo. 

2. Método de pesquisa 
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A análise bibliométrica conduzida neste estudo foi escolhida como método de revisão de 

literatura porque a bibliometria tem ganhado relevância, considerando o crescente número de 

publicações científicas e a habilidade de usar técnicas para quantificar o processo de 

comunicação escrita (IKPAAHINDI, 1985), e como as análises de cocitação podem ser 

usadas para identificar artigos científicos importantes, assim como suas inter-relações (CHAI 

e XIAO, 2012). Este método também ajuda a identificar tendências da literatura e os tópicos e 

campos de pesquisa mais frequentemente discutidos (CARVALHO, LOPES e FLEURY, 

2013).  

2.1. Descrição da amostra e procedimentos 

A base de dados para este estudo foi extraída a partir da base de dados da ISI Web of Science 

mantida pela Thomson Reuters. Ela foi selecionada porque oferece funcionalidades que 

permitem coletar um conjunto de metadados, tais como, abstracts, autores, instituições, 

número de citações, referências citadas, e o fator de impacto das publicações, entre outros, os 

quais são essenciais para a realização da análise bibliométrica. 

Para selecionar a base de dados desta pesquisa, nós consideramos como critério de busca os 

seguintes tópicos: ―platform*‖ and ―ecosystem*‖. O resultado desta busca foram 1905 

estudos, categorizados nas diferentes áreas de pesquisa da Web of Science. A partir desta 

amostra, nós usamos alguns filtros para refinar os resultados, como descrito a seguir. 

Para os ―Tipos de Documentos‖, consideramos os filtros ―Artigo‖ e ―Revisão‖, uma vez que 

estes tipos de documento passam por revisão por pares para serem publicados e são os que 

têm o conjunto mais completo de metadados na base de dados da ISI Web of Science. Uma 

vez que os resultados foram refinados, a amostra resultou em 1367 artigos. 

Em seguida, dentre as 100 primeiras ―Categorias da Web of Science‖, optou-se por utilizar 

―Management‖, ―Operations Research Management Science‖, ―Engineering Industrial‖, 

―Engineering Multidisciplinary‖, ―Business‖, ―Computer Science Software Engineering‖ e 

―Computer Science Interdisciplinary Applications‖, categorias de pesquisa de interesse deste 

estudo bibliométrico. Com mais este refinamento a amostra ficou com 158 artigos. 

Todos os 158 abstracts dos artigos foram lidos. Excluímos alguns artigos após esta análise. 

Como critério para exclusão, consideramos o fato de que determinados artigos, apesar de 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
4 

conterem os tópicos usados na busca, os mesmos não endereçam os conceitos de plataforma e 

ecossistemas como tema central ou como parte de suas contribuições teóricas. Depois da 

leitura dos abstracts, 113 artigos foram excluídos, ficando então com uma amostra de 45 

artigos publicados em 28 diferentes periódicos, entre 2002 e 2016. 

2.2. Análise Bibliométrica 

Nós empregamos um processo de análise bibliométrica similar ao que foi conduzido por 

Carvalho, Lopes e Fleury (2013). Alguns dos resultados da análise quantitativa dos dados da 

amostra de 45 artigos, apresentados a seguir, foram obtidos com a assistência de ferramentas 

de análise bibliométrica, para estatísticas descritivas, disponível na ISI Web of Science. Para 

análise de citação e para obtenção dos graus de centralidade e intermedição das redes, 

utilizamos os softwares Sitkis 2.0 (SCHILDT, 2002) e Ucinet 6 for Windows 6.403 

(BORGATTI, EVERETT e FREEMAN, 2002). Adicionalmente, usamos o software CiteSpace 

(CHEN, 2006) para desenvolver a rede ―turning point articles‖. 

Destes resultados, nós obtivemos o número de artigos publicados por periódico e ano, 

identificando os periódicos que mais publicaram sobre o assunto desta pesquisa e como as 

publicações evoluíram ao longo do tempo. Nós também obtivemos o número de artigos 

publicados por ano, de acordo com o método de pesquisa empregado. 

Uma lista dos artigos mais citados da amostra foi gerada considerando a premissa de que 

quanto mais citado, maior a influência de um artigo em um dado campo de pesquisa. Os 

artigos e as referências destes artigos da amostra dos 45 artigos selecionados foram 

considerados para a geração das redes de citações. Cinco redes de citações foram 

desenvolvidas: palavras-chave, artigos para referências, cocitações, citações cruzadas, e de 

―turning point articles”.  

A rede de palavras-chave foi construída considerando o período total da análise (2002-2016), 

para ajudar a identificar o surgimento e o declínio de certos temas associados com a pesquisa 

sobre plataformas e ecossistemas. 

A rede de artigos para referências conecta os artigos mais citados com as referências mais 

citadas destes artigos, e a rede de cocitações apresenta as referências citadas dos artigos da 

amostra que são citadas juntas. As análises destas redes podem representar temas e interesses 
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comuns dos grupos de pesquisas. Estas redes podem apresentar outros tipos de referências, 

tais como livros ou artigos de conferências, os quais não são indexados na ISI Web of Science, 

mas que foram incorporados nesta análise porque são frequentemente mencionados nos 

artigos que compõe a amostra selecionada. 

A rede de citações cruzadas mostra os artigos da amostra inicial, que citam um ao outro. Esta 

rede pode ser útil para identificar grupos de pesquisadores, assim como pode evidenciar 

autocitação. Os graus de centralidade e intermediação foram calculados para esta rede. 

Finalmente, a rede de ―turning point articles” ajuda a identificar visualmente os artigos que 

podem ter levado a mudanças nas discussões a respeito de um tema de pesquisa. 

3. Resultados 

A Figura 1 apresenta a evolução das publicações entre 2002 e 2016. Na amostra dos 45 

artigos, a maioria das pesquisas é qualitativa e poucos são os estudos quantitativos, o que 

poderia indicar que a pesquisa relacionada a plataformas e ecossistemas ainda não está 

consolidada. 

Figura 1 – Quantidade de artigos por ano 

 

Uma das premissas da análise bibliométrica é a contagem do número de vezes que um dado 

artigo é citado por outros artigos, dando origem a uma medida de sua influência. Significando 

que quanto mais vezes um artigo é citado, maior a sua influência como um direcionador de 

conceitos e métodos em um dado campo de pesquisa. Baseado nesta suposição, e usando a 

informação sobre a quantidade de vezes que um artigo é citado por outros artigos que 

compõem a base de dados utilizada, podemos elaborar uma lista dos artigos mais relevantes 

na amostra dos 45 artigos selecionados. A Tabela 1 lista os 9 artigos com mais do que vinte 
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citações e o cálculo de seus índices de impacto (AIF). O índice de impacto proposto por 

Carvalho, Lopes e Fleury (2013) foi calculado com base nas quantidades de citações de um 

artigo (Citações) e no fator de impacto do periódico (JCR), e de acordo com a equação AIF =  

Citação * (JCR +1). 

A Figura 2 mostra os 9 artigos mais citados da amostra e como suas citações estão 

distribuídas ao longo do tempo. Considerando as 535 citações encontradas para os 45 artigos, 

74,8 % delas estão relacionadas aos 9 artigos mais citados, estes dados evidenciam as 

pesquisas de Gawer e Cusumano, autores de três artigos apresentados na Tabela 1 (GAWER e 

CUSUMANO, 2008; GAWER e CUSUMANO, 2002; GAWER e CUSUMANO, 2014) e 

também a pesquisa de Tiwana, Konsynski e Bush com a maior quantidade de citações e 

também o maior índice de impacto (AIF). 

Tabela 1 – Lista dos 9 artigos mais citados na amostra com mais de vinte citações 

 

 

Figura 2 – Evolução das citações distribuídas ao longo do tempo para os 9 artigos mais citados na amostra 

 

4. Discussão 
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A análise bibliométrica foi usada para identificar os principais periódicos e artigos, e seus 

respectivos impactos, assim como para conhecer os relacionamentos entre os tópicos 

discutidos nestes artigos. A rede de palavras-chave (Figura 3), por exemplo, foi usada para 

identificar conceitos associados aos conceitos de plataforma e ecossistemas. Um mínimo de 

cinco citações para cada palavra-chave foi considerado como qualificador para esta rede. As 

palavras-chave mencionadas conjuntamente são conectadas e a espessura das linhas entre as 

palavras-chave correspondem à intensidade de seus relacionamentos. As principais conexões 

encontradas foram entre a palavra-chave ―inovação‖ e as palavras-chave modularidade, 

plataformas, indústria, estratégias, competição, também entre a palavra-chave ―ecossistema‖ e 

as palavras-chave inovação, arquitetura, estratégias e finalmente entre a palavra-chave 

―competição‖ e as palavras-chave inovação, indústria e estratégias. 

A Figura 4 mostra a rede de artigos para referências. Esta rede apresenta alguns dos mais 

citados artigos da amostra e algumas das referências mais frequentemente citadas por estes 

artigos. Um mínimo de 7 citações para cada artigo e cada referência foi requerido para 

inclusão nesta rede. A Figura 5 apresenta a rede de cocitações. Esta rede foi analisada para 

identificar similaridades entre os artigos, observando se os artigos citam as mesmas 

referências, o que pode revelar interesses comuns de grupos de pesquisa. Um mínimo de 

cinco citações para cada artigo foi considerada qualificação para esta rede. Estes tipos de 

redes (artigos para referências e cocitação) permitem conhecer os artigos e as referências mais 

relevantes para a pesquisa em um assunto em particular. 

A análise da rede de artigos para referências mostraram que 20 das 23 referências não 

estavam incluídas na amostra dos 45 artigos. Estas 20 referências são: Boudreau (2010), 

Boudreau (2012), Gawer (2009), Rochet e Tirole (2003), Rochet e Tirole (2006), Parker e 

Alstyne (2005), Baldwin e Clark (2000), Adner (2006), Adner e Kapoor (2010), Bresnahan e 

Greenstein (1999), Eisenmann, Parker e Alstyne (2006), Eisenmann, Parker e Alstyne (2011), 

Iansiti e Levien (2004a), Iansiti e Levien (2004b), Gawer e Henderson (2007), Messerschimitt 

e Szyperski (2003), Evans, Hagiu e Shmalensee (2006), Katz e Shapiro (1994), Moore (1993), 

West (2003). Estas referências devem ser incluídas em uma análise de conteúdo, pois são as 

bases mais citadas nos artigos da amostra. A análise da rede de cocitações não destacou novas 

referências a serem incluídas na análise. 

Figura 3 – Rede de palavras-chave 
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Figura 4 – Rede de artigos para referências 

 

Obs. Os círculos vermelhos representam os artigos e os quadrados azuis representam as referências. 

 

Figura 5 – Rede de cocitações 
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A Figura 6 mostra a rede de citações cruzadas. Ela representa os relacionamentos entre os 

artigos da amostra de 45 artigos. Alguns indicadores bibliométricos foram utilizados para 

entender a importância, e especialmente o papel destes artigos nesta rede, tais como, a 

centralidade e a intermediação. O índice de centralidade indica o número de conexões que um 

artigo tem com os outros artigos; em outras palavras, quanto maior este índice, maior a 

importância e centralidade de artigo na rede. Um artigo que recebe muitos laços (muitas 

flechas chegando ao nó – higher indegree centrality) é caracterizado com um artigo 

proeminente. Um artigo que dissemina informações para muitos outros (muitas flechas saindo 

do nó – higher outdegree centrality) é caracterizado como artigo influente. Intermediação é 

uma medida que indica que um artigo serve como uma ponte entre diferentes grupos de 

pesquisa, uma vez que ele está conectado com artigos que não estão conectados entre si. 

Figura 6 – Rede de citações cruzadas 
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A Tabela 2 exibe os cálculos dos graus de centralidade e intermediação dos artigos da rede de 

citações cruzadas, que foram calculados utilizando o software Ucinet (BORGATTI, 

EVERETT e FREEMAN, 2002). O grau de centralidade é subdividido em ―indegree‖ (número 

de conexões que um artigo recebe de outros artigos) e ―outdegree‖ (número de conexões que 

um artigo estabece com outros). O grau de intermediação aponta os artigos que podem ser 

mediadores entre temas de pesquisa que não estão conectados diretamente. O artigo de 

Thomas, Autio e Gann (2014) pode ser caracterizado como um artigo influente uma vez que 

tem o maior grau de centralidade do tipo ―outdegree‖ na amostra. O artigo mais importante na 

amostra considerando o grau de centralidade do tipo ―indegree‖ é o artigo de Gawer e 

Cusumano (2008) que recebe o maior número de conexões de outros artigos da amostra. O 

artigo Tiwana, Konsynski e Bush (2010) tem o maior grau de intermediação. 

Tabela 2 – Índices de centralidade e intermediação dos artigos da rede de citações cruzadas 
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A Figura 7 mostra a rede de ―turning point articles‖. Esta rede apresenta a rede de citações 

agregadas de uma maneira cronológica (time zone view), para acompanhar a evolução do 

conhecimento ao longo do tempo. Um intervalo de tempo de 14 anos, entre 2002 e 2016, foi 

dividido em 14 períodos de tempo, e obteve-se uma rede de citações para segmento de tempo. 

A análise desta rede mostra artigos que modificaram de alguma forma a discussão sobre os 

temas plataformas e ecossistemas. Esses são: Gawer e Cusumano (2002), Rochet e Tirole 

(2003), Iansiti e Levien (2004b), Eisenmann, Parker e Alstyne (2006) e Boudreau (2010). 

Figura 7 – Rede de ―turning point articles‖ 

 

5. Conclusões 
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A adoção de processos sistemáticos de revisão bibliográfica é útil na análise de conceitos 

emergentes, permitindo encontrar padrões que caracterizam o campo estudado. Foi possível 

observar o mesmo grupo de autores destacando-se. Esse é um importante resultado da 

pesquisa. Uma lista de autores e publicações foi obtida como sendo os que mais se destacam 

nesse campo e, portanto, merecendo um devido aprofundamento.  

É importante destacar como limitação deste estudo, o fato de ter sido utilizada apenas uma 

base de dados que não abrange todos os trabalhos de pesquisa realizados sobre os temas 

pesquisados. Um estudo bibliométrico depende muito da qualidade das informações contidas 

nos artigos analisados. Erros e ausência de padronização, principalmente no registro das 

referências podem comprometer os resultados obtidos. 
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