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PROFESSORA DOUTORA HELENA BONITO COUTO PEREIRA 
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RESUMO 

 

O crescimento do mercado de ensino superior particular no Brasil foi bastante significativo 

desde a aprovação da lei de diretrizes e bases para da educação nacional em 1996, porque 

facilitou a criação de centros universitários e faculdades, tornou mais flexíveis as diretrizes 

curriculares e permitiu a adoção de outros formatos de processo seletivo para ingresso aos 

cursos. Tais medidas, aliadas a mudanças no cenário econômico, despertaram um interesse 

maior dos brasileiros em prosseguir com os estudos após o ensino médio. Este quadro favoreceu 

a criação e a ampliação de uma série de instituições de ensino superior (IES) particulares em 

todo o país. A competição entre elas mostra-se acirrada e cada vez mais marcada pela presença 

de novas organizações de grande porte, bem como pela tradição de organizações mais longevas 

e pelas dificuldades percebidas no cenário econômico a partir de 2015. Logo, com vistas a 

superar os concorrentes e a atrair mais alunos, as IES buscam alterar seus modelos de negócio, 

ou seja, evoluir os componentes de seu sistema de atividades para que continuem sendo capazes 

de criar, configurar e apropriar valor, que são as três finalidades inerentes a todos os modelos de 

negócio. O construto modelo de negócio e seu processo evolutivo são objeto de diversas 

pesquisas, porém ainda não há um consenso geral quanto ao que define modelo de negócio 

como teoria, nem sobre como acontece seu processo evolutivo. Considerando estas lacunas 

teóricas e a relevância do ensino superior particular para o Brasil, o presente estudo pretende 

responder o seguinte problema: como ocorre o processo evolutivo de um modelo de negócio? 

Amparada pela abordagem processual de Van de Ven (2007), que permite uma perspectiva de 

observação longitudinal e em profundidade dos eventos, a abordagem empírica ocorreu por 

meio de um estudo de caso único, visando atender o objetivo geral de desenvolver um modelo 

para compreensão do processo evolutivo dos modelos de negócio, tendo como referência uma 

instituição de ensino superior, a Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (FAPPES). 

Ao longo do estudo de caso, são identificados os eventos que marcam o processo evolutivo do 

modelo de negócio desta organização desde a sua fundação; são compreendidos quais 

incidentes dos ambientes interno e externo que influenciam o processo de evolução de seu 

modelo de negócio; é compreendido como o tripé de criação, configuração e apropriação, que 

sustenta o modelo de negócio FAPPES, evolui ao longo do tempo; e são inferidos os caminhos 

pelos quais se dá o processo evolutivo de um modelo de negócio. As principais contribuições 

deste estudo estão no modelo conceitual, o qual proveu contribuições relevantes ao construto 

modelo de negócio e ao processo evolutivo destes modelos. Ademais, o estudo de caso 

contribuiu com esclarecimentos quanto à evolução de organizações atuantes no mercado do 

ensino superior particular nacional. 

 

Palavras-chave: Evolução em modelo de negócio. Abordagem de processo. Estudo de caso. 

Mercado de ensino superior particular brasileiro. Instituição de Ensino Superior.   



 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazilian private higher education market’s growth has been quite significant since the adoption 

of the law on guidelines and bases for national education in 1996, since it facilitated the creation 

of university centers and colleges, made curricular guidelines more flexible and allowed the 

adoption of other formats of entrance examination processes. Such measures, coupled with 

changes in the economic scenario, have aroused a greater interest of Brazilians in pursuing their 

studies after high school. This framework has favored the creation and expansion of a number 

of private higher education institutions (HEIs) throughout the country. The competition between 

them is fierce and increasingly marked by the presence of large new organizations, as well as by 

the tradition of some organizations, and by the difficulties perceived in the economic scenario 

from 2015 onwards. Thus, in order to overcome competitors and to attract more students, HEIs 

seek to change their business models. In other words, they seek to evolve the components of 

their system of activities so that they can continue to be able to create, configure and 

appropriate value, which are the three purposes inherent to all business models. The business 

model construct and its evolutionary process are the object of several researches. However, 

there is still no general consensus as to what defines business model as theory, nor about how 

its evolutionary process happens. Considering these theoretical gaps and the relevance of 

private higher education for Brazil, the present study intends to answer the following problem: 

how does the evolutionary process of a business model happen? Based on the process approach 

developed by Van de Ven (2007), which allows a perspective of longitudinal and in depth 

observation of events, the empirical approach was carried out through a single case study, in 

order to achieve the main purpose of this study, which is to develop a model for understanding 

the evolutionary process of business models, having a HEI as reference: Faculdade Paulista de 

Pesquisa e Ensino Superior (FAPPES). Throughout the case study, the events that mark the 

evolutionary process of this organization's business model since its foundation are identified, as 

well as which incidents of the internal and external environments are capable of influencing its 

evolution process. The ways in which FAPPES’s business model evolution happens are 

inferred, as well as the elements of the tripod that underpin the business model, that is, how the 

processes of value creation, configuration, and appropriation change throughout time. The main 

contributions of this study reside on its Conceptual Model, which provided relevant 

contributions to business model construct and the evolutionary process of these models. In 

addition, the case study presented some clarifications regarding the evolution of organizations 

operating in the national higher education market. 

 

Keywords: Business model evolution. Process approach. Case study. Brazilian private higher 

education market. Higher Education Institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das Instituições de Ensino Superior (IES) particulares no Brasil foi 

bastante significativo desde a aprovação da lei de diretrizes e bases para da educação nacional, 

ocorrida em 1996. Esta lei promoveu modificações no cenário do ensino superior porque tornou 

flexíveis as diretrizes curriculares dos cursos, permitiu novos formatos para a condução de 

processos seletivos de ingresso ao ensino superior e introduziu uma série de facilidades para 

organizações particulares criarem ou expandirem faculdades e centros universitários em todo o 

Brasil. 

No período entre 2000 e 2015, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) e o Sindicato das Mantenedoras de 

Ensino Superior (2013, 2014, 2015, 2016) indicaram a duplicação na quantidade de IES 

operando em todo o país, a qual saltou de 1180 no ano 2000 para 2364, em 2015. Além disso, 

neste intervalo de tempo, o total de IES particulares cresceu ainda mais, a ponto de representar 

mais de 90% do total aferido em 2015.  

Dado o aumento na oferta de vagas, proporcionado principalmente pelas IES 

particulares, o recente Censo da Educação Superior (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 

E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016) registrou aproximadamente sete 

milhões de alunos matriculados em cursos de ensino superior no Brasil em 2015. Deste total, 

87,5% dos alunos estavam matriculados em IES particulares e somente 12,5% em IES públicas. 

Complementam estas informações o estudo realizado pelo Sindicato das Mantenedoras do 

Ensino Superior (2016), o qual indica que aproximadamente 1.031.000 alunos concluíram 

cursos de nível superior em 2014 no Brasil. Deste total, 76,5% realizaram suas formações em 

IES particulares e 23,5% em IES públicas. Desta forma, é possível afirmar que as IES 

particulares apresentam-se como as maiores responsáveis pela formação de alunos no ensino 

superior brasileiro.  

A relevância das IES particulares no cenário da educação e da economia nacional 

alcançou proporções de tamanha relevância a ponto de gerar uma discussão relativa ao uso da 

terminologia “mercado” para referir-se às características e evoluções do conjunto representado 

por tais organizações. É perceptível a falta de consenso quanto à denominação “mercado de 

ensino superior particular”, mesmo entre os órgãos governamentais. Enquanto o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística aplica o termo “setor de ensino superior”, tanto para a 

esfera pública como para a privada (SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE ENSINO 
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SUPERIOR, 2016), o Ministério da Educação trata o assunto apenas como “cenário da 

educação superior” (SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, 2016). 

Já o Conselho Administrativo de Defesa Econômica emprega em suas publicações a 

denominação “mercado de prestação de serviços de ensino superior” (CONSELHO 

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, 2016). A obra de Castro contribui para esta 

discussão ao ressaltar não somente as preocupações com o uso da palavra “mercado”, mas 

também o que chamou de “acusações simplistas de mercantilização do ensino” (2013, p. 141). 

Nas palavras do autor: 

 

Ninguém definiu com o rigor necessário o termo para dizer: esse curso é 

“mercantilista”, esse outro, não. Sendo assim, tais invectivas são puro 

preconceito ou acusações vazias. Mercantilizar é ter mais lucros? Não há 

cifras confiáveis, mas sabemos que há ensino de excelência sendo oferecido 

por instituições altamente lucrativas. E há outras oferecendo um mau ensino e 

que estão à beira da falência, por acumularem prejuízos. De fato, uma análise 

do Enade permite verificar que a média de notas das faculdades com objetivo 

de lucro é a mesma que a daquelas sem esse objetivo. Ou seja, o que quer que 

esteja dentro da caixa preta do funcionamento de um curso superior, os 

números demonstram, sem sombra de dúvidas, que lucro não é determinante 

da qualidade (CASTRO, 2013, p. 141). 

 

Diante destas discussões e com vistas a contribuir com o entendimento do leitor sobre as 

questões de competitividade entre IES particulares, a opção realizada para o presente estudo foi 

pelo emprego da terminologia “mercado de ensino superior particular”. 

Como este mercado apresenta elevada quantidade de IES particulares e de alunos 

interessados em cursos de ensino superior, a competição entre estas organizações é acirrada, 

promovendo uma fragmentação da distribuição de alunos. De acordo com levantamento 

elaborado pelo BTGPactual (2016), as dez maiores IES particulares somavam apenas 33,6% de 

participação no mercado em 2015. 

O panorama para as IES particulares se mostrava bastante favorável ao crescimento, 

devido a diversas iniciativas do Governo Federal para prover modalidades de financiamento aos 

interessados em cursar o ensino superior, tanto nas modalidades presenciais como nos cursos 

EAD (BTGPACTUAL, 2016). Entretanto, o Fundo de Financiamento Estudantil ao Estudante 

do Ensino Superior (Fies), principal modalidade de financiamento utilizada no Brasil, passou 

por modificações em suas regras de acesso em dezembro de 2014, as quais enrijeceram as 

condições para obtenção do financiamento. Os efeitos desta medida foram imediatos para todo 

o mercado, com aumentos registrados nos indicadores de evasão escolar e previsões de retração 

do mercado de até 7,5% em 2016 (BTGPACTUAL, 2016; SINDICATO DAS 
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MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, 2016). O prospecto se apresentava favorável 

apenas para as IES particulares que ofertavam cursos de ensino superior na modalidade ensino à 

distância. Estudo do BTGPactual (2016) estimava um aumento de 15% nas vendas de cursos 

desta modalidade para 2016. 

Diante do exposto, as IES particulares vêm promovendo evoluções em suas operações 

para suportar este cenário e se manterem em condições de competição. Estes movimentos 

evolutivos podem ser mais bem compreendidos se observados pelo ponto de vista do construto 

modelo de negócio. 

Por modelo de negócio compreende-se a descrição do sistema de atividades de uma 

organização e de sua governança (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; 

LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004; 

ZOTT; AMIT, 2010). O modelo de negócio é composto por nove blocos ou componentes, os 

quais interagem entre si e geram uma margem que o realimenta (DEMIL; LECOCQ, 2010; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010).  

A finalidade de qualquer modelo de negócio é esclarecer os meios para criar, configurar 

e apropriar valor, processos que representam o tripé do modelo (MEIRELLES, 2015; TEECE, 

2010; WIRTZ et al., 2016). Estes processos ocorrem em um contexto de permanente 

desequilíbrio dos ambientes interno e externo de uma organização. Isto se deve ao uso feito 

pelas organizações dos recursos à sua disposição. A superação deste desequilíbrio demanda que 

os modelos de negócio evoluam ao longo do tempo (DEMIL; LECOCQ, 2010; MCGRATH, 

2010).  

Um processo evolutivo de modelo de negócio abrange todos os tipos de alteração nos 

componentes do sistema de atividades do modelo. A compreensão deste processo torna-se mais 

clara a partir de uma abordagem processual, ou seja, conforme a sequência de eventos que 

descrevem como as coisas mudam no decorrer do tempo (VAN DE VEN, 2007).  

Ao menos duas possibilidades se apresentam para contribuir com a compreensão sobre o 

processo de evolução dos modelos de negócio. Um deles é apresentado no artigo de Cavalcante, 

Kesting e Ulhøi (2011), onde se indica que as atividades e os caminhos de evolução de um 

modelo de negócio podem envolver a extensão/ continuidade, revisão e terminação/ 

descontinuidade. Outros autores também afirmam que as ações de experimentação podem ser 

outro guia para promover a evolução de um modelo de negócio (AHOKANGAS; 

MYLLYKOSKI, 2014; CHESBROUGH, 2010; MCGRATH, 2010; SOSNA; TREVINYO-

RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010).  
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Como não há um consenso quanto à definição do construto modelo de negócio, 

tampouco de seu processo evolutivo (FOSS; STIEGLITZ, 2015; MEIRELLES, 2015; 

MÜLLER, 2014; WIRTZ et al., 2016), percebe-se uma lacuna teórica, justificando a realização 

de mais estudos.  

Ademais, são escassas as pesquisas a respeito do processo evolutivo de modelos de 

negócio relacionados às IES. Uma das pesquisas identificadas foi a de Miller, McAdam e 

McAdam (2014), onde se aborda o processo evolutivo de um modelo de negócio de uma 

universidade pública situada no Reino Unido. Contudo, foram constatadas diferenças entre as 

características do mercado de ensino superior daquele local em comparação com aquelas 

verificadas no mercado brasileiro. Logo, apresenta-se outra lacuna, de natureza teórica e prática, 

no estudo de modelos de negócio relacionados ao ensino superior. 

Considerando as lacunas apresentadas e a relevância do mercado de ensino superior 

particular no Brasil, este estudo pretende responder ao seguinte problema de pesquisa: como 

ocorre o processo evolutivo de um modelo de negócio? 

A resposta ao problema proposto é desenvolvida a partir da abordagem de processo 

(VAN DE VEN, 2007) e leva em consideração o processo evolutivo do modelo de negócio de 

uma IES situada na cidade de São Paulo, denominada Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino 

Superior (FAPPES).  

A escolha desta IES como sujeito de pesquisa se deu pelos seguintes motivos. Em seus 

13 anos de existência, a FAPPES promoveu três processos evolutivos em seu modelo de 

negócio. Tais evoluções proporcionaram não apenas o crescimento da organização, cuja oferta 

de vagas saltou de 120 para 1490, mas também incluíram a adoção de práticas diferenciadas no 

mercado do ensino superior brasileiro, especialmente nos cursos de graduação em 

Administração de Empresas.  

Considerando esta perspectiva, o objetivo geral do presente estudo é desenvolver um 

modelo para compreensão do processo evolutivo dos modelos de negócio, tendo como 

referência uma instituição de ensino superior. Seus objetivos específicos são: 

1. Identificar os eventos que marcam a evolução dos componentes do modelo de 

negócio da FAPPES desde a sua fundação. 

2. Compreender quais são os incidentes dos ambientes interno e externo que influenciam 

o processo de evolução desse modelo de negócio. 

3. Compreender como o tripé de criação, configuração e apropriação de valor, que 

sustenta um modelo de negócio, evolui ao longo do tempo. 

4. Inferir os caminhos pelos quais se dá o processo evolutivo de um modelo de negócio. 
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Pretende-se que os objetivos propostos, somados à escolha da FAPPES como sujeito de 

pesquisa, resultem em contribuições para o preenchimento das lacunas identificadas previamente. 

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo são fundamentados na 

aplicação da abordagem de processo. Esta abordagem é viabilizada por meio de pesquisa de 

natureza qualitativa, exploratória e descritiva (GEPHART, 2004; GODOY, 2006; SANTOS, 

2004).  

A estratégia metodológica aplicada é o estudo de caso único, opção feita para assegurar 

o uso adequado da abordagem de processo, posto que Van de Ven (2007) enfatiza o foco e a 

precisão como características fundamentais para assegurar a granularidade requerida aos 

estudos de processos de mudança. Além disso, Yin (1994) defende o emprego do estudo de 

caso único quando este serve a um propósito revelador, sendo um prelúdio para o design de 

futuras pesquisas que envolvam estudos de caso múltiplos. 

A coleta de dados conta, inicialmente, com pesquisa bibliográfica e levantamento de 

dados secundários considerando o recorte temporal entre o ano de 2003 e outubro de 2016. Tal 

intervalo de tempo abrange praticamente toda a história da FAPPES e reforça a garantia do uso 

adequado da abordagem de processo (GEPHART, 2004; SANTOS, 2004; VAN DE VEN, 

2007). Em um segundo momento, a coleta de dados conta com a realização de entrevistas 

presenciais, apoiadas pela aplicação de roteiros semiestruturados (GODOY, 2006) com sócios, 

gestores e professores da FAPPES. A técnica de análise e tratamento dos dados coletados nas 

entrevistas é a análise textual interpretativa mediante categorização, desenvolvida por Flores 

(1994). 

A seguir, o capítulo 2 reúne a revisão teórica sobre modelo de negócio, seu processo de 

evolução e o modelo conceitual que viabiliza os objetivos e problema de pesquisa propostos.  

O capítulo 3 esclarece os procedimentos metodológicos estabelecidos para viabilizar 

este estudo.  

Em seguida, o capítulo 4 é iniciado com um detalhamento sobre mercado do ensino 

superior no Brasil. Também apresenta a análise do estudo de caso relativo ao processo 

evolutivo do modelo de negócio da FAPPES e discute os resultados alcançados, à luz da revisão 

teórica e procedimentos metodológicos anteriormente apresentados. 

Por fim, o capítulo 5 reúne as considerações finais do presente estudo, apresenta suas 

limitações e sugere recomendações para estudos subsequentes. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo está organizado em três tópicos principais. Primeiramente, são 

resgatadas pesquisas acadêmicas a respeito do construto “modelo de negócio” e é esclarecida 

a posição adotada neste estudo quanto a ele e às suas finalidades, baseadas no tripé: criação de 

valor, configuração de valor e apropriação de valor. Em seguida, são abordados estudos 

visando ampliar a compreensão sobre o processo evolutivo de um modelo de negócio, o qual 

se caracteriza por quatro atividades sucessivas e cíclicas, influenciadas por facilitadores e 

dificuldades inerentes aos ambientes interno e externo à organização. Por fim, é apresentado o 

modelo conceitual estabelecido para interligar os assuntos expostos nesta revisão teórica, bem 

como para atender o problema e os objetivos de pesquisa anteriormente propostos. 

 

2.1 Conceitos sobre Modelo de Negócio 

 

São cada vez mais frequentes e aprofundados os estudos a respeito do construto 

“modelo de negócio”, o qual é aplicado tanto para promover a compreensão sobre o 

funcionamento de uma organização, como para esclarecer sua relação com temas como 

estratégia organizacional, tecnologia, inovação e valor. Ainda que as pesquisas sobre modelo 

de negócio sejam cada vez mais frequentes, permanece a falta de consenso quanto à sua 

definição e fundamentação teórica (MEIRELLES, 2015; WIRTZ et al., 2015; ZOTT; AMIT; 

MASSA, 2011). A Figura 1 traz uma representação sobre os três estágios encontrados acerca 

dos estudos realizados sobre modelo de negócio: 

 

Figura 1 – Estágios dos estudos sobre modelo de negócio 

 

Fonte: adaptado de Meirelles (2015) e Wirtz et al. (2016). 

 

O estágio inicial dura até meados da década de 1990, período em que estudos e 

publicações tratavam modelo de negócio como um jargão empresarial aplicado em 

explicações e histórias acerca do funcionamento e meios de remuneração das atividades de 
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uma organização (MAGRETTA, 2002). DaSilva e Trkman reforçam esta posição ao enfatizar 

que o construto era, até então, uma representação da realidade através de modelos (2014, p. 

380). Modelo de negócio também era tido como sinônimo da lógica de um negócio, uma vez 

que contempla as características dos produtos ofertados, quem são os clientes, quais são suas 

expectativas, como as organizações devem se dirigir a eles ou determinar preços apropriados 

aos produtos ofertados (DRUCKER, 1954).  

A partir de 1995, com o avanço dos meios de comunicação e do e-business, inicia-se o 

estágio de formação de ideias pioneiras. O termo modelo de negócio passou a ser encontrado 

em artigos dedicados a explicar o funcionamento deste novo tipo de organização e os modelos 

possíveis de novos negócios gerados nesta mesma época, bem como passou a despertar a 

atenção de mais pesquisadores, dado o aumento na quantidade e abrangência de artigos 

publicados que estabelecem definições para o construto (LINDER; CANTRELL, 2000; 

MAHADEVAN, 2000; TIMMERS, 1998; WIRTZ et al., 2015). 

Dentre as publicações feitas neste estágio, as pesquisas de Timmers (1998), Hamel 

(2000), Linder e Cantrell (2000) e Dubosson-Torbay, Osterwalder e Pigneur (2002) procuram 

interligar o construto modelo de negócio à criação de valor, pois compreendem “modelo de 

negócio” como a arquitetura ou a lógica central pela qual uma organização se organiza para 

criar valor na prática. Os elementos e as conexões necessárias para a obtenção deste valor 

podem ser obtidos a partir da decomposição, análise e recomposição da cadeia de valor da 

organização (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; TIMMERS, 1998). Esta cadeia é 

formada pelos objetivos, estratégia e capacidades organizacionais, interface com clientes, 

recursos estratégicos – financeiros, materiais e de pessoal – e rede de valores, sendo que tais 

elementos são inter-relacionados pelos limites organizacionais, pela configuração dos 

recursos e pelos benefícios oferecidos aos clientes (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; 

HAMEL, 2000). Uma vez identificados os componentes-chave da cadeia de valor, afirma-se 

ser possível executar sua decomposição, análise e recomposição, visando habilitar a 

organização a apropriar-se seu fluxo de receitas, atraindo-o e retendo-o (DUBOSSON-

TORBAY; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2002; LINDER; CANTRELL, 2000).  

Um passo importante foi dado por Amit e Zott (2001), quando condensaram todas 

estas ideias e, simultaneamente, buscaram uma das primeiras relações entre teorias pré-

estabelecidas, como a Visão Baseada em Recursos e Custos de Transação, para fundamentar 

teoricamente a criação de valor por meio de modelos de negócios. Para os autores, “um 

modelo de negócio descreve o conteúdo das transações, estrutura e governança de forma a 

criar valor através do aproveitamento de vantagens advindas das oportunidades de negócio” 
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(2001, p. 511), sendo que é preciso a análise de quatro dimensões interdependentes para que 

um modelo de negócio crie valor, a saber: eficiência, novidade, complementariedades de 

práticas e de tecnologias, e amarração ou lock-in. 

Outros aspectos destacados pelos pesquisadores desta fase inicial da pesquisa sobre o 

construto modelo de negócio referem-se à clareza sobre quem são os clientes da organização, 

quais são os atributos tecnológicos dos produtos e/ ou serviços ofertados e se os clientes 

valorizam tais atributos (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; MAGRETTA, 2002), 

bem como a medição do valor apropriado pelo modelo de negócio. Esta deve considerar o 

desempenho financeiro da organização, sua participação de mercado, valorização de sua 

marca e reputação, com recomendações para o uso de ferramentas como o Balanced 

Scorecard em tais medições (DUBOSSON-TORBAY; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2002). 

O estágio seguinte, de formação de referências sobre o construto modelo de negócio, 

apresenta mais estudos posicionando o construto como ferramenta para expressar a lógica 

pela qual uma organização cria, configura e se apropria do valor que gera (MEIRELLES, 

2015; TEECE, 2010; WIRTZ et al., 2016). Além de um modelo de negócio conter a proposta 

de valor a ser ofertada aos clientes e de ter o papel de esclarecer o posicionamento de uma 

organização dentro de seu segmento, compreende-se que modelo de negócio tem uma relação 

de causa e efeito com a estratégia organizacional, pois é compreendido como o meio pelo qual 

os executivos podem comunicar e implantar a estratégia que estabeleceram dentro de suas 

organizações (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010; DOZ; 

KOSONEN, 2010; TIMMERS, 1998; YIP, 2004).  

Um modelo de negócio orienta o pensamento gerencial na definição de processos, 

fluxos de receita, graus de diversificação de produtos e/ ou serviços, logística e gestão do 

conhecimento, para que as organizações possam entregar uma proposta de valor a seus 

clientes, interagir com seus competidores e gerar retornos a seus stakeholders (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

Teece sintetiza estas ideias ao afirmar que “um modelo de negócio demonstra como 

uma empresa cria e entrega valor aos clientes, e como o modelo contempla sua arquitetura de 

custos e lucros para entregar valor” (2010, p. 173).  

Esta arquitetura pode ser mais bem compreendida pela perspectiva de sistemas de 

atividades para os modelos de negócio, desenvolvida por Zott e Amit (2010). Assim como 

outros autores que adotaram uma abordagem sistêmica para a compreensão de modelo de 

negócio (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; LECOCQ, 2010; 
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OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004), Zott e Amit 

posicionam modelo de negócio como o meio para descrever as atividades centrais de uma 

organização, seu formato de governança – interno ou externo –, como elas são estruturadas, 

considerando as competências, forças e fraquezas pré-existentes e as complementariedades 

existentes entre elas.  

Os sistemas de atividade dos modelos de negócio devem não somente abranger a 

apropriação de valor, mas também considerar os aspectos e processos necessários à sua 

criação e configuração (SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010; ZOTT; 

AMIT; MASSA, 2011). 

De acordo com Demil e Lecocq (2010) e McGrath (2010), os componentes de um 

modelo de negócio das organizações estão em permanente desequilíbrio, pois os recursos à 

disposição para criar e configurar valor não são utilizados da melhor forma possível. Logo, o 

sistema de atividades que define o modelo de negócio precisa ser alterado por três motivos: 

para haver uma melhor utilização de tais recursos; para que o modelo de negócio se mantenha 

ativo ao longo do tempo; e para que o modelo de negócio continue sendo capaz de gerar 

valor.  

Tal alteração no sistema de atividades só é possível quando os líderes organizacionais 

têm clareza sobre quais são os componentes de seu modelo de negócio e qual é a situação de 

cada um deles. Dentre os pesquisadores destes componentes, estão Osterwalder e Pigneur 

(2010), autores do modelo Canvas, uma evolução do modelo proposto por Linder e Cantrell 

(2000), e que é composta por nove blocos que definem e explicam estes componentes. O 

Quadro 1 descreve a finalidade de cada um destes blocos: 
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Quadro 1 – Nove blocos do modelo Canvas 

Bloco/ componente Finalidade 

Propostas de valor  Direcionadas a solucionar problemas dos clientes e satisfazer suas necessidades, 

oferecendo benefícios. 

 

Segmento de clientes  Um ou mais segmentos aos quais a organização atende. 

 

Canais 

 

As propostas de valor são entregues aos clientes através de comunicação, distribuição e 

canais de vendas. 

 

Relacionamentos com 

o cliente 

São estabelecidos e mantidos com cada segmento de cliente. 

 

 

Fluxos de receita Resultam das propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes. 

 

Recursos-chave São os ativos requeridos para ofertar e entregar os componentes previamente descritos.  

 

Atividades-chave São as atividades necessárias para entregar os recursos-chave. 

 

Parcerias-chave Algumas atividades-chave podem ser terceirizadas para fornecedores, de forma parcial ou 

integral. 

 

Estrutura de Custos É derivada das decisões feitas nos oito componentes anteriores. 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010). 

 

Outro ponto de vista sobre os componentes de um modelo de negócio é encontrado no 

modelo RCOV, dos autores Demil e Lecocq (2010). O RCOV sintetiza os blocos do Quadro 1 

em quatro componentes – recursos, competências, organização e propostas de valor – que 

interagem entre si. Apesar de o modelo RCOV abranger apenas características relativas ao 

ambiente interno da organização, seus autores afirmam que observar e compreender o 

ambiente externo é fundamental, reforçando sua posição quanto à situação de desequilíbrio e 

evolução permanentes das organizações, às quais levam às necessidades de modificação do 

modelo de negócio ao longo do tempo (DEMIL; LECOCQ, 2010; MCGRATH, 2010). A 

Figura 2 demonstra como se dá a dinâmica do modelo RCOV:  
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Figura 2 – Modelo RCOV 

 

Fonte: Demil e Lecocq (2010). 

 

A partir dos estudos anteriormente mencionados, pode-se compreender modelo de 

negócio como a descrição do sistema de atividades de uma organização e de sua governança 

(ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004; ZOTT; AMIT, 2010).  

O modelo de negócio é composto por nove blocos ou componentes. Estes nove 

componentes interagem entre si e geram uma margem que o realimenta (DEMIL; LECOCQ, 

2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010).  

Dentre os componentes principais de um modelo de negócio está a proposta de valor 

ao cliente (BOWMAN; AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; 

DEMIL; LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; YIP, 2004). A interação da 

proposta de valor e dos demais componentes considera os recursos disponíveis, as 

capacidades, as competências, forças e fraquezas pré-existentes e as complementariedades 

existentes entre eles (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; TEECE, 1986, 2010; 

ZOTT; AMIT, 2010), e é ilustrada pela Figura 3: 
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Figura 3 – Modelo de negócio como sistema de atividades 

 

 

Fonte: adaptado de Demil e Lecocq (2010), Osterwalder e Pigneur (2010) e Zott e Amit (2010). 

 

No presente estudo, considera-se que a finalidade do modelo de negócio reside no 

tripé: criação, configuração e apropriação de valor (MEIRELLES, 2015; WIRTZ et al., 2016). 

De acordo com Demil e Lecocq (2010) e McGrath (2010), as ações adotadas pelas 

organizações para criar, configurar e apropriar valor ocorrem em um contexto de permanente 

desequilíbrio de seus ambientes interno e externo, devido ao uso feito pelas organizações dos 

recursos à sua disposição. Para superar tais desequilíbrios, as organizações buscam evoluir 

seus modelos de negócio ao longo do tempo. Portanto, faz-se necessário esclarecer o que se 

compreende por criar, configurar e apropriar valor. 
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2.1.1 Criação de valor 

 

A criação de valor é uma das finalidades de um modelo de negócio e, 

consequentemente, de suas evoluções. Criar valor é um processo de cocriação, realizado 

simultaneamente por integrantes da organização e de seu ambiente externo (GRÖNROOS; 

VOIMA, 2013; GUMMERUS, 2013). Sua principal função é gerar os benefícios a serem 

ofertados aos clientes através do mecanismo conhecido como proposta de valor (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010). 

Para que a criação de valor aconteça, é preciso considerar o poder de barganha dos 

stakeholders do ambiente externo, os avanços tecnológicos e as modificações nas 

características do segmento de mercado onde a organização atua (BOWMAN; AMBROSINI, 

2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010).  

Quanto ao ambiente interno, criar valor requer compreender como a proposta de valor 

ofertada ao cliente e os outros oito componentes do modelo de negócio são influenciados pela 

estratégia, infraestrutura, tecnologia, capacidade de inovação e de economias de custo 

vigentes (AMIT; ZOTT, 2001; OSTERWALDER, 2004; ZOTT; AMIT, 2010).  

Modificar o processo de criação de valor em prol da evolução de um modelo de 

negócio requer decidir por um ou mais caminhos, como experimentação de novas 

oportunidades de negócio, uso de recursos e capacidades, reforço de complementariedades, e 

aprimoramento de capacidades, cultura e comprometimento dos funcionários 

(ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; TEECE, 2010).  

 

2.1.2 Configuração de valor 

 

A segunda finalidade de um modelo de negócio advém dos processos de configuração 

de valor, os quais ocorrem paralelamente aos de criação de valor, tanto no estabelecimento de 

um modelo de negócio como em sua evolução. O processo de configuração de valor demanda 

ações das lideranças para tornar implantar a proposta de valor e, consequentemente, as 

alterações necessárias em um modelo de negócio (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 

2013; DEMIL; LECOCQ, 2010; DOZ; KOSONEN, 2010; FOSS; STIEGLITZ, 2015). 

A configuração de valor se inicia com a identificação do status de cada um dos nove 

componentes do modelo de negócio. Ao longo do tempo, configurar valor demanda decisões 

das lideranças quanto às relações com o ambiente externo e, internamente, quanto à 

articulação dos componentes de um modelo de negócio (ACHTENHAGEN; MELIN; 
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NALDI, 2013; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010; LEPAK; 

SMITH; TAYLOR, 2007).  

Esta articulação dos componentes do modelo de negócio com vistas à configuração de 

valor pode ser orientada pelos conceitos de cadeia de valor e estratégias competitivas 

genéricas, propostos por Porter (1980, 1985), bem como pelos modelos híbridos de gestão 

(MENARD, 2011; VOLBERDA, 1996). 

A cadeia de valor proposta por Porter (1985) classifica as atividades das organizações 

em “primárias”, direcionadas ao desenvolvimento e às vendas daquilo que oferta a seus 

clientes; e em “atividades de apoio”, cujo propósito é viabilizar as atividades primárias. De 

acordo com o autor, uma organização obtém “margem” ou lucratividade conforme o 

gerenciamento exercido sobre as atividades de sua cadeia de valor. A Figura 4 representa as 

atividades da referida cadeia. 

 

Figura 4 – Cadeia de Valor 

 

Fonte: Porter (1985). 

 

Porter (1980, 1985) reitera que o valor de um produto ou serviço depende do quanto o 

cliente está disposto a pagar por ele. Por conseguinte, a diferença entre o valor ofertado pela 

organização e o valor atribuído pelo cliente proporciona a margem representada na Figura 4. 
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A configuração da cadeia de valor pode se pautar por uma das três estratégias 

genéricas de competição identificadas por Porter (1980), a saber: diferenciação, liderança em 

custo e foco. A estratégia genérica de diferenciação implica em investimentos consideráveis 

na qualidade de produção e prestação de serviços, bem como em pesquisa e desenvolvimento 

de inovações, pois têm o propósito de estabelecer diferenciais em relação aos concorrentes 

como mecanismo de atração de clientes. Já a segunda estratégia genérica, liderança em custo, 

fundamenta-se em contínuos esforços por eficiência produtiva e amplos volumes de produção, 

com vistas a proporcionar o menor preço possível ao cliente, quando comparado com a 

concorrência. Por fim, a estratégia de foco requer a capacidade de atender necessidades ou 

anseios de um público específico, para ofertar um produto ou serviço compreendido como 

único por tais clientes. 

Feita a escolha pela estratégia genérica de atuação da organização, configurar valor em 

um modelo de negócio requer considerar a composição da cadeia de valor ilustrada na Figura 

4. Para tanto, a seguinte sequência de ações deve ser executada pelas lideranças da 

organização: desconstruir as atividades da cadeia; identificar padrões de interação e suas 

caraterísticas; e reconstruir a cadeia, com novos arranjos entre as atividades. Estes novos 

arranjos devem promover características positivas identificadas e minimizar possíveis traços 

negativos (TIMMERS, 1998).  

Uma segunda forma de articulação dos componentes do modelo de negócio para 

configurar valor é proporcionada pelos modelos híbridos. Eles se caracterizam pela 

flexibilidade organizacional derivada das capacidades gerenciais e de resposta aos estímulos 

dos ambientes interno e externo à organização (MENARD, 2011; VOLBERDA, 1996). Posto 

que as organizações oscilam entre formas mais rígidas e mais flexíveis de articulação, os 

modelos híbridos esclarecem situações onde os limites entre fornecedores, organizações e 

clientes não são bem definidos, levando ao estabelecimento de alianças, consórcios ou joint 

ventures; ou onde questões como governança, fluxo de recursos, logística e gestão do 

conhecimento são acordadas previamente ou ao longo da duração do contrato entre os 

envolvidos (MENARD, 2011).  

Para que uma organização sobreviva em meio à hipercompetição, recomenda-se à 

liderança alternar a dosagem de flexibilidade das formas organizacionais, modificando ou 

preservando ao longo do tempo as articulações dos componentes do modelo de negócio 

considerando os ambientes interno e externo (VOLBERDA, 1996), como demonstrado na 

Figura 5. 
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Figura 5 – Alternância entre formatos organizacionais para lidar com a hipercompetição 

 

 

Fonte: Volberda (1996). 

 

O estudo de Volberda (1996) aponta a existência de quatro formas para se 

compreender a flexibilidade e a habilidade de controle e modificação de processos. Tais 

formas podem ser relacionadas com a articulação dos componentes de um modelo de negócio: 

- Forma rígida: não oferece espaço para improvisos ou alterações frequentes em seus 

processos. Tem estrutura hierárquica inflexível e cultura organizacional conservadora. Conta 

com poucos procedimentos escritos e, portanto, as possibilidades de controle de seus 

processos são reduzidas. 

- Forma planejada: conta com ampla variedade de padronizações, formalizações na 

hierarquia e procedimentos detalhados e complexos, tanto para situações rotineiras como para 

evoluções. Assemelha-se à burocracia weberiana, possibilitando alto controle dos processos. 

- Forma flexível: apresenta capacidade de realizar as alterações necessárias ao mesmo 

tempo em que preserva processos que devem ser realizados periodicamente, permitindo à 

organização atuar com equipes multidisciplinares, ter um elevado grau de controle de seus 

processos e manter sua identidade no mercado. 

Legenda: 
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- Forma caótica: difere da forma flexível por ter estrutura hierárquica e de processos 

incontroláveis, gerando conflitos que, consequentemente, inviabilizam a implementação de 

evoluções. 

Há mais possibilidades de sucesso para as organizações que realizarem “desvios 

estratégicos” entre as formas “flexível” e “planejada” considerando o status de cada 

componente do modelo de negócio, e equilibrando a “rotinização” natural dos processos e 

atividades com suas necessidades de “revitalização”, ao longo do tempo (JOHNSON; 

CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; VOLBERDA, 1996). 

 

2.1.3 Apropriação de valor 

 

O processo de apropriação de valor, também conhecido como captura de valor, é a 

terceira finalidade de um modelo de negócio e de suas evoluções no tempo. A apropriação de 

valor é consequência dos processos de criação e configuração de valor. Em outras palavras, é 

fruto da recompensa dada pelo cliente ao benefício produzido após uma organização criar e 

configurar valor (CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2010; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 

2002; TEECE, 2010).  

Nos blocos destacados em amarelo na Figura 6, Teece (2010) demonstra o papel 

fundamental da apropriação de valor para se ter um modelo de negócio sustentável: 

 

Figura 6 – Passos para alcançar modelos de negócio sustentáveis 

 

Fonte: adaptado de Teece (2010). 
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Apropriar valor requer definir mecanismos de geração de receita para uma 

organização (ZOTT; AMIT, 2008) e optar por um ou mais mecanismos de viabilização da 

apropriação de valor, descritos no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Mecanismos de viabilização do processo de apropriar valor 

Mecanismos Autores que os recomendam 

Barreiras de entrada Porter (1980) e Teece (1986) 

Deter a propriedade intelectual ou o design dominante 

do produto e/ ou serviço 

Pisano (2006) e Teece (1986, 2010) 

Inovar produtos, serviços e processos de forma a gerar 

características não imitáveis 

Leih, Linden e Teece (2015) e Teece (2010) 

Incorporar novas tecnologias aos produtos, serviços e 

processos vigentes 

Chesbrough e Rosenbloom (2002); Magretta (2002); 

Teece (2010); Voelpel, Leibold e Tekie (2004) e Zott, 

Amit e Massa (2011) 

Imitar concorrentes Pisano (2006) e Teece (1986) 

Identificar fatores de mobilidade, ou seja, desenvolver 

know-how diferenciado em relação aos meios de 

produção, distribuição, prestação de serviços 

Achtenhagen, Melin e Naldi (2013) e Teece (1986) 

Combinar ativos e capacidades complementares, 

estabelecendo círculos virtuosos à organização 

Teece (1986, 2010), Achtenhagen, Melin e Naldi 

(2013) e Casadesus-Masanell e Ricart (2010). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 3 resume as abordagens sobre criação, configuração e apropriação de valor 

adotadas neste estudo e os mecanismos identificados para que um modelo de negócio tenha 

tais finalidades: 

 

Quadro 3 – Abordagens e mecanismos de criação, configuração e apropriação de valor 

 Criação de Valor Configuração de Valor Apropriação de Valor 

Abordagem Descreve benefícios a 

ofertar aos clientes 

Modifica a organização para 

implantar mecanismos de 

criação de valor 

Fruto da recompensa dada pelo cliente 

ao benefício, e sujeita às contingências 

internas e externas à organização. 

Mecanismos Proposta de Valor Cadeia de valor e estratégias 

competitivas genéricas; 

alternância entre as formas 

organizacionais rígida, 

planejada, flexível e caótica 

Geração de receita; barreiras de 

entrada; propriedade intelectual; 

design dominante; imitação; inovação; 

novas tecnologias; ativos e 

capacidades complementares 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Uma vez apresentadas as considerações sobre o que é um modelo de negócio e sua 

finalidade esclarecida a partir do tripé criação, configuração e apropriação de valor, faz-se 

necessário compreender como acontece o processo de evolução do modelo de negócio ao 
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longo do tempo. O próximo tópico detalha este processo, destacando seus principais eventos e 

a relação de cada um deles com a criação, a configuração e a apropriação de valor, bem como 

reforçando o papel-chave das lideranças em cada um deles. 

 

 

2.2 Evolução do Modelo de Negócio 

 

Evolução, mudança e inovação são conceitos aplicados para estudar e analisar a 

alteração de um modelo de negócio ao longo do tempo (MÜLLER, 2014).  

A Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento entende que inovação 

requer a implementação efetiva de um produto, bem, serviço, processos, métodos ou formatos 

de organização novos ou melhorados (OECD, 2005). Já a mudança é compreendida como um 

movimento constante, presente em todas as organizações, abrangendo processos, atividades, 

produtos e serviços de diferentes naturezas, podendo apresentar graus de velocidade e 

abrangência distintos; mudança pode começar a partir de falhas, ou mesmo não começar, pois 

sempre está acontecendo nas organizações (WEICK; QUINN, 1999). Van de Ven e Poole 

(1995) complementam, ao situar a mudança organizacional como uma diferença na forma, 

qualidade ou estado ao longo do tempo em uma entidade organizacional.  

As sobreposições destas definições também se fazem presentes em relação ao 

construto modelo de negócio, como indica o estudo elaborado por Müller (2014), que aponta 

esta sobreposição como a principal dificuldade para separar inovação de mudança em modelo 

de negócio. Como afirmam Casadesus-Masanell e Zhu, “inovação de modelo de negócio é um 

construto escorregadio de se estudar” (2013, p. 30).  

Para alguns autores, a inovação em modelo de negócio advém da adoção de novas 

tecnologias e processos (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; LINDER; CANTRELL, 

2000; MAGRETTA, 2002; MAHADEVAN, 2000). Para Sosna, Trevinyo-Rodriguez e 

Velamuri (2010), a mudança em modelo de negócio é uma das fontes mais sustentáveis de 

inovação. Massa e Tucci (2013) entendem que a inovação em modelo de negócio é um 

substrato das atividades de desenvolvimento de um modelo de negócio e sua posterior 

reconfiguração, decorrente de desafios enfrentados interna e externamente.  

Um dos posicionamentos mais frequentes iguala os conceitos “inovação em modelo de 

negócio” e “mudança em modelo de negócio”, pois ambos são aplicados como sinônimos no 

decorrer das pesquisas analisadas (AMIT; ZOTT, 2012; CAVALCANTE; KESTING; 
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ULHØI, 2011; FOSS; STIEGLITZ, 2015; JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 

2008; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004).  

Entretanto, outra abordagem é identificada em estudos focados em evolução nos 

modelos de negócio. Müller (2014) afirma que a sobreposição é menor entre “evolução” e 

“inovação” em modelo de negócio. A evolução em modelo de negócio apresenta escopo de 

alterações reduzido e um progresso de intensidade incremental. Por sua vez, a inovação em 

modelo de negócio abrange todos os escopos possíveis e progride com intensidade radical. 

Como modelos de negócio são sistêmicos e constantemente influenciados por circunstâncias 

dos ambientes interno e externo à organização, entende-se que modelos de negócio estão em 

permanente desequilíbrio e evolução (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; 

LECOCQ, 2010; MCGRATH, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; VOELPEL; 

LEIBOLD; TEKIE, 2004; ZOTT; AMIT, 2010).  

Devido à sobreposição persistente entre os termos inovação, mudança e evolução em 

modelo de negócio, em maior ou menor grau, neste estudo o termo “evolução em modelo de 

negócio” abrange todos os tipos de alteração nos componentes do sistema de atividades do 

modelo de negócio.  

A evolução em modelo de negócio pode ser mais bem compreendida a partir de uma 

abordagem de processo, ou seja, conforme as atividades sequenciais que descrevem como as 

coisas mudam no decorrer do tempo (VAN DE VEN, 2007). O detalhamento desta 

abordagem é realizado no capítulo Procedimentos Metodológicos deste estudo. Considerando 

a abordagem de processo, é possível elencar atividades sucessivas e cíclicas que descrevem o 

processo de evolução do um modelo de negócio. São elas: antecedentes, execução, conclusão 

e realimentação (feedback). Todas estas atividades são influenciadas por incidentes 

facilitadores e dificuldades ocorridas ao longo do processo de evolução.  

Os próximos tópicos esclarecem estas quatro atividades do processo de evolução de 

um modelo de negócio, os facilitadores e as dificuldades deste processo, e a relação entre eles 

e o tripé que esclarece a finalidade de um modelo de negócio: criar, configurar e apropriar 

valor (MEIRELLES, 2015; WIRTZ et al., 2016). 

 

2.2.1 Os antecedentes do processo de evolução em modelo de negócio 

 

Antecede o processo de evolução de um modelo de negócio uma série de ações das 

lideranças, voltadas para identificar o status da organização nos ambientes interno e externo, 

lembrando que estes ambientes estão inseridos em um contexto de desequilíbrio permanente 
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(DEMIL; LECOCQ, 2010; MCGRATH, 2010). Esta identificação visa conhecer o que 

promove ou dificulta os processos de criação e configuração de valor, permitindo a 

interpretação das realimentações obtidas ao longo do processo de apropriação de valor, 

detalhadas no tópico 2.2.4 deste estudo (LEIH; LINDEN; TEECE, 2015).  

Quanto ao ambiente interno, recomenda-se conhecer e compreender as definições e 

articulações dos nove componentes do modelo de negócio, especialmente de sua proposta de 

valor (BOWMAN; AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; 

LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; YIP, 2004). 

Também se deve compreender qual a estrutura e a governança estabelecidas em seu 

sistema de atividades (FOSS; STIEGLITZ, 2015; ZOTT; AMIT, 2010) e como o sistema de 

atividades se relaciona com: 

- A estratégia organizacional e a dinâmica de comunicação de seus integrantes 

(CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DOZ; KOSONEN, 2010); 

- A cognição dos indivíduos que integram a organização (ACHTENHAGEN; MELIN; 

NALDI, 2013; CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; GERASYMENKO; DE 

CLERCQ; SAPIENZA, 2015); 

- O uso dos recursos, capacidades e complementariedades (ACHTENHAGEN; 

MELIN; NALDI, 2013; TEECE, 1986, 2010; ZOTT; AMIT, 2010); 

- O comportamento e as decisões da liderança, bem como a qualidade da comunicação 

interna que promove (AMIT; ZOTT, 2012; CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; 

FOSS; STIEGLITZ, 2015; GERASYMENKO; DE CLERCQ; SAPIENZA, 2015); 

- Os resultados e a realimentação obtidos pela aplicação do modelo de geração de 

receita e demais mecanismos de apropriação de valor, abordados no tópico 2.2.4 deste estudo. 

Simultaneamente, faz-se necessário revisitar a relação da organização com o ambiente 

externo, para identificar possíveis alterações nos interesses, comportamentos, legislação 

vigente, e poder de barganha dos stakeholders com quem a organização se relaciona 

(BOWMAN; AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; 

LECOCQ, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004; YIP, 2004). 

Salienta-se a relevância de as lideranças organizacionais compreenderem as novidades 

tecnológicas e as modificações dos comportamentos dos clientes e demais características do 

segmento de mercado no qual a organização atua, pois são influências que podem requerer a 

evolução do modelo de negócio (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; RAPPA, 2004; 

SABATIER; MANGEMATIN; ROUSSELLE, 2010; TIMMERS, 1998; YIP, 2004). 
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O objetivo de cada uma destas verificações é identificar claramente a atual 

consistência do conteúdo do modelo de negócio, isto é, como cada um destes elementos 

efetivamente contribui ou prejudica a criação, a configuração e a apropriação de valor dentro 

da organização. Somente assim é possível executar adequadamente a evolução do modelo de 

negócio, assunto do próximo tópico.  

 

2.2.2 A execução do processo de evolução em modelo de negócio 

 

Como um modelo de negócio funciona como um sistema de atividades, a execução de 

seu processo evolutivo demanda ações sistêmicas e simultâneas (ACHTENHAGEN; MELIN; 

NALDI, 2013; DEMIL; LECOCQ, 2010; MCGRATH, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2010; ZOTT; AMIT, 2010).  

Há várias possibilidades para executar a evolução de um modelo de negócio. Dentre 

elas, destacam-se as ações de experimentação (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; 

CHESBROUGH, 2010; MCGRATH, 2010; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; 

VELAMURI, 2010); e os caminhos e as atividades de extensão/ continuidade, revisão e 

terminação/ descontinuidade (CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; MÜLLER, 2014).  

A primeira alternativa para promover a evolução de modelo de negócio, denominada 

experimentação, consiste em superar barreiras cognitivas à evolução do modelo de negócio, 

submetendo-o a constantes revisões, adaptações e ajustes finos, em um processo de tentativa e 

erro por parte das lideranças. Experimentar permite corrigir falhas oriundas da mistura entre o 

conhecimento que a organização efetivamente detém, com conhecimentos que ela assume que 

se detém, como aqueles gerados em cenários e planejamentos estratégicos, os quais retratam a 

lógica dominante na organização. Para ir além desta lógica, torna-se necessário aprender o 

máximo possível ao menor custo possível, requerendo planos direcionados às descobertas, ou 

seja, à experimentação. Afirma-se que a experimentação permite uma significativa vantagem: 

a possibilidade de criar um novo conjunto de técnicas para detecção prévia da erosão do 

modelo de negócio ao longo do tempo, superando a chamada “cegueira gerencial”, assunto 

abordado no tópico 2.2.5 deste estudo (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; 

CHESBROUGH, 2010; MCGRATH, 2010; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; 

VELAMURI, 2010).  

Já a segunda alternativa para a evolução de um modelo de negócio é apresentada no 

estudo proposto por Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011), o qual relata a existência de dois 

caminhos para modificar o modelo de negócio ao longo do tempo, demonstradas na Figura 7:  



39 

 

 

- Realizar atividades de Extensão e Revisão do modelo de negócio; ou 

- Realizar atividades de Extensão, Revisão e Terminação parcial ou integral do modelo 

de negócio. 

 

Figura 7 – Caminhos e atividades para a evolução de um modelo de negócio 

 

Fonte: Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011). 

 

Os dois caminhos pressupõem que o modelo de negócio já esteja estabelecido e 

ocorrem após a “Criação” indicada na Figura 7. Por este motivo, haveria mais conhecimento 

em toda a organização sobre seu propósito e funcionamento.  

Por “Extensão”, os autores compreendem a adição de linhas de produto, atividades e 

processos-chave, mantendo os produtos e práticas que efetivamente contribuíram para a 

apropriação de valor. A “Revisão” ocorre simultaneamente à “Extensão”, quando há 

necessidade de intervenções para alterar e substituir completamente os processos existentes, 

sendo representada pelo sinal (+) na Figura 7. Já a “Terminação” implica na remoção 

completa de um modelo de negócio vigente, sendo representada pelo sinal (-) na Figura 7, 

podendo levar a uma nova atividade de “Criação” de modelo de negócio e, 

consequentemente, a uma nova fonte de criação de valor. As atividades de Criação, Extensão, 

Revisão e Terminação podem ser combinadas e ocorrer simultaneamente, especialmente nos 

casos em que uma organização possui modelos de negócio distintos (CAVALCANTE; 

KESTING; ULHØI, 2011).  

O artigo de Müller (2014) complementa este estudo, atribuindo a denominação 

“continuidade” para as atividades de extensão, e “descontinuidade” para as atividades de 
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terminação, reforçando a aplicabilidade do modelo de Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011) em 

situações de mudança incremental ou radical em um modelo de negócio. 

As duas alternativas, experimentação (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; 

CHESBROUGH, 2010; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010) e 

aplicação do modelo de Cavalcante, Kesting e Ulhøi, são capazes de viabilizar as 

modificações necessárias à evolução no modelo de negócio, independente da profundidade ou 

abrangência requeridas na evolução, pois: 

- Podem atender os pontos positivos e os pontos a desenvolver identificados na fase de 

“Antecedentes” do processo de evolução do modelo de negócio; 

- Permitem a execução das alternativas para executar a evolução do modelo de 

negócio, ou seja, viabiliza possibilidades levantadas por Achtenhagen, Melin e Naldi (2013) e 

mencionadas no tópico 2.1.1, para que os componentes do modelo de negócio evoluam e 

criem valor: experimentação de novas oportunidades de negócio; uso de recursos e 

capacidades; reforço de complementariedades; aprimoramento de cultura organizacional e 

comprometimento dos funcionários; 

- Indicam como executar os desvios estratégicos necessários na articulação dos 

componentes do modelo de negócio para evoluir a configuração de valor, seja revitalizando 

ou “rotinizando” os componentes, conforme cada caso (JOHNSON; CHRISTENSEN; 

KAGERMANN, 2008; VOLBERDA, 1996); 

- Mostram quais os mecanismos mais adequados para apropriar o valor gerado devido 

à evolução realizada. Estes mecanismos são abordados no tópico 2.1.3 deste estudo. 

O Quadro 4 sintetiza as duas alternativas apresentadas para a evolução de um modelo 

de negócio. 
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Quadro 4 – Alternativas para evoluir um modelo de negócio 

Ações de experimentação Caminhos e atividades de Cavalcante, Kesting e Ulhøi 

Superar barreiras cognitivas à evolução do 

modelo de negócio, submetendo-o a constantes 

revisões, adaptações e ajustes finos, em um 

processo de tentativa e erro por parte das 

lideranças. 

Realizar atividades de Extensão (continuidade) e Revisão do 

modelo de negócio; ou 

Realizar atividades de Extensão (continuidade), Revisão e 

Terminação (descontinuidade) parcial ou integral do modelo 

de negócio. 

Fonte: adaptado de Ahokangas e Myllykoski (2014), Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011), 

McGrath (2010), Müller (2014), Sosna, Trevinyo-Rodriguez e Velamuri (2010).  

 

Uma vez executadas as alterações necessárias ao modelo de negócio, é necessário 

compreender como ocorre a conclusão do processo de evolução, tema do tópico seguinte. 

 

2.2.3 A percepção da conclusão do processo de evolução do modelo de negócio  

 

Dentre as obras citadas ao longo deste estudo, não há consenso sobre a existência ou 

não do encerramento de um processo evolutivo em modelos de negócio.  

Enquanto alguns autores compreendem que o encerramento se dá a partir do 

estabelecimento de instrumentos de mensuração do desempenho do modelo de negócio, 

instrumentos estes que preferencialmente devem abranger todos os componentes do modelo 

(ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010), o presente estudo adota o posicionamento de McGrath (2010), que afirma 

ser impossível determinar quando se encerra o processo evolutivo do modelo de negócio, nem 

mesmo prever a forma exata que o modelo terá para criar, configurar e apropriar valor após a 

implantação da mudança. 

A seguir são abordados os assuntos relativos à realimentação do processo evolutivo do 

modelo de negócio. 

 

2.2.4 A realimentação do processo de evolução do modelo de negócio 

 

Ao longo da realimentação do processo evolutivo, são percebidos os resultados desse 

processo. Os resultados que mais recebem atenção das lideranças organizacionais estão 

relacionados à apropriação de valor (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; 

LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; TEECE, 2010). Contudo, outros 

efeitos do processo evolutivo do modelo de negócio demandam atenção, como destacado no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 – Pontos de atenção da realimentação do processo evolutivo 

Pontos de atenção a verificar Autores que os elencaram 

O quanto o modelo de negócio modificado se tornou capaz de ser 

único e diferenciado sob o ponto de vista dos clientes, e se o 

modelo se tornou capaz de colocar a organização em posição 

mais favorável que seus concorrentes 

Camisón e Villar-López ( 2010), Hamel 

(2000), Linder e Cantrell (2000) e Voelpel, 

Leibold e Tekie (2004) 

O feedback obtido em relação à eficiência da entrega dos 

benefícios aos clientes, previstos na proposta de valor 

Camisón e Villar-López (2010), Hamel 

(2000), Voelpel, Leibold e Tekie (2004) 

O grau de articulação ou configuração entre os componentes do 

modelo após a realização da evolução 

Camisón e Villar-López (2010), Casadesus-

Masanell e Zhu (2013), McGrath (2010) e 

Teece (2010) 

Qual foi a efetiva contribuição da evolução para a apropriação de 

valor e para os resultados dos indicadores financeiros da 

organização 

Casadesus-Masanell e Zhu (2013), 

McGrath (2010) e Teece (2010) 

Quais foram as movimentações feitas pelos concorrentes após a 

evolução, independentemente do papel exercido pela 

organização, os quais podem ser “novo entrante” ou 

“incumbente”, isto é, se a organização já participava do segmento 

de mercado ou não  

Hamel (2000), Linder e Cantrell (2000) e 

Teece (2010) 

Qual a eficácia de mecanismos de apropriação de valor, como 

barreiras de imitação estabelecidas ao longo das modificações, 

para medir a erosão e a “data de validade” da evolução do modelo 

de negócio 

Hamel (2000), McGrath (2010) e Teece 

(2010) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Compreender as forças que promovem ou impedem as adaptações necessárias para a 

evolução do modelo de negócio, e agir em conformidade a tal compreensão, são práticas que 

podem realimentar de maneira bem-sucedida o processo de evolução, ampliando a 

longevidade de qualquer modelo de negócio (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; 

GERASYMENKO; DE CLERCQ; SAPIENZA, 2015; MCGRATH, 2010; TEECE, 1986, 

2010).  

Entretanto, é possível que aconteçam facilitadores ou dificuldades em todas as 

atividades deste processo de evolução. Eles são relatados no próximo tópico. 

 

2.2.5 Facilitadores e dificuldades no processo de evolução em modelo de negócio 

 

A liderança organizacional pode facilitar ou dificultar a execução do processo de 

evolução do modelo de negócio como um todo. É da liderança a maior responsabilidade sobre 

a comunicação, o planejamento e a realização dos estudos predecessores à evolução do 

modelo de negócio; da execução da evolução em si; e da conclusão e da realimentação do 
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processo como um todo (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; CHESBROUGH, 2010; 

DOZ; KOSONEN, 2010; FOSS; STIEGLITZ, 2015; GERASYMENKO; DE CLERCQ; 

SAPIENZA, 2015).  

A superação do “efeito da Rainha Vermelha”, onde há a sensação de caminhar muito 

para permanecer no mesmo lugar (VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004), ou da resistência 

causada pela “cegueira gerencial” requer da liderança a capacidade de ouvir e obter 

informações que lhe facilitem a decisão de manter ou novamente modificar o modelo de 

negócio. De acordo com McGrath (2010) e Sosna, Trevinyo-Rodriguez e Velamuri (2010) 

estas informações estão com: 

- Integrantes da organização que atuam nas áreas de novos negócios ou inovação; com 

a “linha de frente”, que atua diariamente com os clientes;  

- Estudiosos de competidores indiretos, ou empresas que ainda não participam do 

segmento de mercado onde a organização atua, mas têm potencial para oferecer produtos ou 

serviços substitutos;  

- Pesquisadores que estudam comportamentos sociais, mercados emergentes, ou 

mesmo mudanças culturais e na economia. 

Ouvir estas outras fontes pode também ajudar a sobrepor uma barreira frequentemente 

encontrada nas organizações: o encantamento das lideranças pelo modelo de negócio vigente, 

especialmente quando o modelo de negócio foi fruto de suas ideias e ações bem-sucedidas no 

passado (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2010; GERASYMENKO; DE CLERCQ; 

SAPIENZA, 2015). 

A união dos integrantes da liderança, aliada ao exercício de buscar e ouvir fontes 

diversificadas pode mudar seu estilo de gestão, o sistema de crenças vigente na organização e 

até mesmo a cultura organizacional (DOZ; KOSONEN, 2010; TIKKANEN et al., 2005). A 

superação destas barreiras também permite à liderança reconhecer novas oportunidades, 

experimentar novidades e realizar aquisições diferenciadas (ACHTENHAGEN; MELIN; 

NALDI, 2013; CHESBROUGH, 2010; JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 

2008).  

Além da liderança organizacional, deve-se considerar também a questão da agência 

dos demais indivíduos que atuam na organização – talvez o mais importante dentre os 

facilitadores ou dificuldades no processo de evolução no modelo de negócio. Tal relevância 

decorre da dependência dos processos evolutivos de modelo de negócio relativa à cognição e 

ações de cada indivíduo, em todos os estágios evolutivos (CAVALCANTE; KESTING; 

ULHØI, 2011; CHESBROUGH, 2010; DEMIL; LECOCQ, 2010). Caso as evoluções em um 
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modelo de negócio não façam sentido para os demais integrantes da organização, aumentam 

as chances de criação de barreiras e de comportamentos de resistência (SOSNA; 

TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010). Barreiras e resistências podem gerar 

inércia organizacional ou mesmo armadilhas de complementariedade, isto é, pode haver 

persistência dos comportamentos e manutenção dos processos existentes, pois já foram bem-

sucedidos em ocasiões anteriores (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; 

GERASYMENKO; DE CLERCQ; SAPIENZA, 2015). As recomendações anteriormente 

elencadas quanto à postura da liderança, se adotadas, contribuem para a superação de 

resistências e barreiras cognitivas dos demais indivíduos (CHESBROUGH, 2010). 

Outros facilitadores e dificuldades inerentes às evoluções em modelo de negócio são a 

flexibilidade dos componentes do modelo de negócio (JOHNSON; CHRISTENSEN; 

KAGERMANN, 2008; VOLBERDA, 1996); a sensibilidade estratégica da organização como 

um todo para liberar e utilizar seus recursos financeiros e materiais ao longo do processo de 

evolução do modelo de negócio (DOZ; KOSONEN, 2010); e a criação e o aprimoramento de 

barreiras contra imitação e/ ou cópias do modelo de negócio pela concorrência (PISANO, 

2006; PORTER, 1980; TEECE, 1986, 2010). 

 

Feitas as considerações acerca das atividades do processo evolutivo do modelo de 

negócio, os quais movimentam os processos de criação, configuração e apropriação de valor, 

bem como sobre os facilitadores e as dificuldades inerentes a tal processo, o próximo tópico 

apresenta o modelo conceitual que sintetiza a exposição feita até aqui. 

 

 

2.3 Modelo Conceitual de Evolução em Modelo de Negócio 

 

A seguir, apresenta-se na Figura 8 o modelo conceitual elaborado a partir dos 

conceitos apresentados anteriormente, com vistas a atender o objetivo geral deste estudo, ou 

seja, desenvolver um modelo para compreensão do processo evolutivo dos modelos de 

negócio, tendo como referência uma instituição de ensino superior. 
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Figura 8 – Modelo Conceitual – Processo de evolução do modelo de negócio ao longo do tempo 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Verifica-se ao observar a Figura 8 que o modelo conceitual é fundamentado nas 

definições apresentadas no tópico 2.1, onde se estabelece modelo de negócio como a 

descrição do sistema de atividades de uma organização e de sua governança 

(ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; DEMIL; LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004; ZOTT; AMIT, 2010). A finalidade 

de todo modelo de negócio reside no tripé: criação, configuração e apropriação de valor 

(MEIRELLES, 2015; WIRTZ et al., 2016). 

Inicia-se a leitura do referido modelo conceitual a partir das ideias de negócio e 

criação da organização, como colocam Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011). Elas levam a 

organização a definir os nove componentes do modelo de negócio (DEMIL; LECOCQ, 2010; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), dispondo-os como um sistema de atividades. Estes 

nove componentes são:  

- Proposta de valor; 

- Componentes relacionados à organização interna e externa: segmento de clientes, 

canais, e relacionamento com o cliente; 

- Componentes relacionados a recursos e competências: atividades-chave, recursos-

chave e parcerias-chave; 

- Componentes relacionados a custos e receitas: estrutura de custos e fluxos de receita. 

Os nove componentes interagem de acordo com o modelo RCOV, elaborado por 

Demil e Lecocq (2010), levando em consideração os recursos disponíveis, as capacidades, as 

competências, forças e fraquezas pré-existentes e as complementariedades existentes entre 

eles (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; TEECE, 1986, 2010; ZOTT; AMIT, 2010). 

Esta versão inicial do modelo de negócio representada na Figura 8 é denominada “Modelo de 

Negócio 1”. 

Os processos de criação, configuração e apropriação de valor estão representados ao 

fundo da Figura 8, em três grandes faixas coloridas. A simultaneidade dos processos de 

criação e configuração de valor é simbolizada na figura pela sobreposição das faixas 

correspondentes a esses processos, dispostas em azul claro e azul escuro. Já o processo de 

apropriação de valor, representado pela faixa cinza, sucede os processos de criação e 

configuração. Pode-se verificar nos tópicos 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 as explanações quanto às inter-

relações destes processos que representam a finalidade do modelo de negócio.  

Ao executar o modelo de negócio incialmente estabelecido, a organização obtém um 

resultado oriundo da apropriação de valor, denominado “margem”, o qual realimenta o 

modelo. A realimentação do modelo é indicada pela seta interligando os diagramas “margem” 
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e “proposta de valor” do modelo conceitual contido na Figura 8. Além de resultados 

financeiros, a margem que realimenta o modelo de negócio representa os demais resultados 

alcançados pela execução do modelo. 

Mesmo em sua fase inicial, todo modelo de negócio recebe as influências de 

incidentes advindos dos ambientes interno e externo à organização, os quais podem facilitar 

ou trazer dificuldades para a execução do modelo, assim como exposto nos tópicos 2.2.4 e 

2.2.5. 

Assim como colocam Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011) na Figura 7 deste estudo, é 

possível afirmar que até este momento o modelo de negócio é considerado um novo 

empreendimento.  

Os componentes do modelo de negócio e as decisões adotadas para que ele crie, 

configure e aproprie valor são mantidos até que, com o passar do tempo, ocorre o 

desequilíbrio inerente aos ambientes interno e externo à organização, pois as organizações 

empregam de formas diversas os recursos à sua disposição (DEMIL; LECOCQ, 2010; 

MCGRATH, 2010). O desejo de superar este desequilíbrio leva as lideranças organizacionais 

a promover a evolução do modelo de negócio vigente. Tal desejo é mais bem explicado no 

tópico 2.2.1, onde são esclarecidas as ações antecedentes à evolução de um modelo de 

negócio. Na Figura 8, estes antecedentes estão representados pelas formas com bordas 

vermelhas. 

Uma vez que as lideranças organizacionais decidam por evoluir o modelo de negócio 

da organização já estabelecida, inicia-se a formação do chamado “Modelo de Negócio 2” 

descrito no Modelo Conceitual, onde os nove componentes do modelo de negócio são 

alterados de forma sistêmica e simultânea, sempre com vistas a assegurar a capacidade de este 

modelo criar, configurar e apropriar valor. Existam alternativas para promover o processo 

evolutivo de um modelo de negócio, representadas pelas setas na cor laranja da Figura 8. 

Dentre elas, destacam-se as ações de experimentação (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 

2014; CHESBROUGH, 2010; MCGRATH, 2010; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; 

VELAMURI, 2010); e os caminhos e as atividades de extensão/ continuidade, revisão e 

terminação/ descontinuidade (CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; MÜLLER, 2014). 

O detalhamento sobre tais alternativas é objeto do tópico 2.2.2 deste estudo.  

Apesar de ser impossível afirmar se ou quando ocorre a conclusão de um processo 

evolutivo dos modelos de negócio (MCGRATH, 2010), são percebidas como relevantes as 

recomendações dos autores Achtenhagen, Melin e Naldi (2013), Demil e Lecocq (2010), 

Osterwalder e Pigneur (2010) sobre empregar instrumentos para medir o desempenho de um 
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modelo de negócio. Tais instrumentos fornecem suporte à organização para antever futuras 

necessidades de evoluções nos modelos de negócio, como exposto no tópico 2.2.3. 

A execução do processo evolutivo de um modelo de negócio produz a “margem” que 

realimenta este processo, como destacado ao longo do tópico 2.2.4. Além das influências 

relativas aos resultados da apropriação de valor, recomenda-se às lideranças organizacionais 

dedicar atenção a outros pontos de atenção, elencados no Quadro 5, que também realimentam 

o modelo de negócio. Dentre eles, estão: a capacidade do modelo em posicionar a organização 

como diferenciada em relação a seus concorrentes; a eficiência ao entregar aos clientes os 

benefícios contidos na proposta de valor; as movimentações dos concorrentes após a evolução 

do modelo de negócio. 

Mais uma vez, percebe-se no processo evolutivo de um modelo de negócio a 

ocorrência de uma série de incidentes que portam facilitadores ou dificuldades ao modelo. 

Todos têm origem nos ambientes interno e externo da organização. Tais facilitadores ou 

dificuldades podem ter origem na forma pela qual age a liderança organizacional; na agência 

dos demais indivíduos que atuam na organização; na flexibilidade dos componentes do 

modelo de negócio; no uso de recursos financeiros e materiais; e no estabelecimento de 

barreiras contra imitações e/ ou cópias do modelo de negócio. O tópico 2.2.5 detalha este 

assunto.  

Tanto a execução como a realimentação, os incidentes, os facilitadores e as 

dificuldades anteriormente mencionados podem provocar futuras evoluções no modelo de 

negócio, representadas no modelo conceitual pelo “Modelo de Negócio n”. As futuras 

evoluções podem ser descritas da mesma forma que no “Modelo de Negócio 2”, pois as 

atividades e as características descritas são as mesmas. Além disso, futuras evoluções são 

influenciadas por facilitadores e dificuldades, todos já abordados no presente tópico.  

Não há um limite para o total de processos evolutivos pelos quais um modelo de 

negócio pode passar ao longo do tempo, exceto uma possível terminação ou encerramento do 

modelo de negócio, como esclarecido por Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011). A Figura 8 

representa esta indeterminação também com o chamado “Modelo de Negócio n”.  

 

Uma vez concluída a revisão teórica sobre modelo de negócio, suas finalidades – 

criação, configuração e apropriação de valor – e o processo de sua evolução, é necessário 

esclarecer os procedimentos metodológicos adotados para responder o problema e atingir os 

objetivos de pesquisa estabelecidos. O próximo capítulo detalhará tais procedimentos, 

fundamentando sua relevância para este estudo.  
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

O objetivo neste capítulo é esclarecer os procedimentos metodológicos aplicados neste 

estudo, com vistas a responder a seu problema de pesquisa e atender os objetivos 

estabelecidos. Para estabelecer um diálogo entre a revisão teórica e o estudo de caso, foi 

estabelecida a aplicação da abordagem de processo (VAN DE VEN, 2007). Tal abordagem 

permite observar os eventos de forma longitudinal e em profundidade, viabilizando a 

construção de uma narrativa sequencial capaz de descrever como ocorrem as mudanças 

organizacionais ao longo do tempo.  

Este capítulo é organizado nos seguintes tópicos: abordagem, natureza e estratégia 

metodológica de pesquisa; unidade de análise e sujeito de pesquisa; coleta de dados; técnica 

de análise e tratamento dos dados; validade e confiabilidade dos procedimentos 

metodológicos. 

 

 

3.1 Abordagem, natureza e estratégia metodológica de pesquisa 

 

Uma vez que o objetivo geral do presente estudo é desenvolver um modelo para 

compreensão do processo evolutivo dos modelos de negócio, tendo como referência uma 

instituição de ensino superior, optou-se pela aplicação da abordagem de processo estabelecida 

por Van de Ven (2007) para pautar os procedimentos metodológicos deste estudo.  

Este autor define a abordagem de processo como uma história, uma narrativa da 

sequência de eventos capaz de descrever como as coisas ou as entidades se desenvolvem e 

mudam em uma organização ao longo do tempo. Tal narrativa viabiliza, portanto, uma 

perspectiva de observação longitudinal, sistemática e em profundidade. Somente assim pode-

se, segundo o autor, manter as condições-chave de sequência e ordem dos eventos para que 

sejam elaboradas generalizações sobre processos de mudança e evolução, sejam eles 

unitários, múltiplos, cumulativos, recorrentes ou conjuntivos (VAN DE VEN, 2007).  

Há dois conceitos fundamentais para a compreensão da abordagem de processo que 

requerem esclarecimentos: os eventos e os incidentes. Para Van de Ven (2007), os incidentes 

são compreendidos como observações empíricas sobre determinado processo. Quando os 

incidentes são reunidos ou codificados, eles podem ser traduzidos em uma sequência de 

eventos. Ademais, um incidente pode fazer parte de eventos distintos e até mesmo de eventos 
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sobrepostos. Ao diferenciar e esclarecer o que são incidentes e o que são eventos, é facilitada 

a compreensão da narrativa de um processo de evolução. Esta relação entre incidentes e 

eventos é exposta na Figura 9. 

 

Figura 9 – Relação entre incidentes e eventos considerando a abordagem de processo 

 
Fonte: adaptado de Van de Ven (2007). 

 

A partir dos incidentes e eventos, a abordagem de processo pode explicar como 

ocorreu uma mudança ou evolução organizacional: por um lado, a evolução pode ocorrer de 

modo prescrito ou construtivo; por outro lado, a evolução pode abranger uma ou mais 

entidades no processo de mudança (VAN DE VEN, 2007).  

O cruzamento entre o modo de mudança, prescrito ou construtivo, e a quantidade de 

entidades envolvidas no processo de mudança leva a quatro possíveis modelos de explicação 

processual para mudanças organizacionais, a saber: ciclo de vida; teleológico; evolução; e 

dialético (VAN DE VEN; POOLE, 1995; VAN DE VEN, 2007). A Figura 10 ilustra o 

posicionamento dos autores, destacando os elementos e características principais de cada um 

dos quatro modelos: 
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Figura 10 – Possíveis modelos sobre mudanças e evoluções organizacionais 

 

Fonte: Van de Ven e Poole (1995) e Van de Ven (2007). 

 

De acordo com Van de Ven (2007), o modo de mudança prescrito direciona de forma 

pré-determinada o desenvolvimento da entidade ou entidades envolvidas no processo de 

mudança. No modo prescrito, as mudanças se dão de forma incremental, de acordo com um 

caminho pré-determinado e planejado. Este modo pode abranger uma única entidade, o que 

corresponde ao modelo de mudança denominado na Figura 10 como “ciclo de vida”; ou pode 

incluir múltiplas entidades, correspondendo ao modelo de mudança denominado “evolução” 

na mesma Figura 10. 

Já o modo de mudança construtivo pauta-se por um processo gerador de formas 

organizacionais novas e sem precedentes, descontínuas, que promovem rupturas com o 

passado da entidade ou entidades envolvidas no processo de mudança. Ao observar 
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novamente a Figura 10, nota-se que o modo de mudança construtivo também pode abranger 

uma única entidade, que corresponde ao chamado modelo “teleológico” de mudança; ou pode 

englobar múltiplas entidades, correspondendo ao modelo de mudança “dialético”. 

Outro motivo pelo qual se optou pela abordagem de processo reside no fato de que os 

resultados do processo de evolução do modelo de negócio da FAPPES, a serem detalhados 

nos próximos capítulos, estão em formação. Assim, estabelece-se uma correspondência com a 

afirmação de Van de Ven (2007) acerca da importância de se estudar um processo de 

mudança antes que seus resultados finais fiquem aparentes, ampliando as chances de obter 

descobertas sobre influências que caracterizam um processo de mudança.  

A aplicação da abordagem de processo neste estudo é viabilizada por meio de pesquisa 

de natureza qualitativa, exploratória e descritiva.  

Pesquisas qualitativas permitem “explicar observações de pesquisa ao prover insights 

conceituais bem fundamentados, que revelam como conceitos amplos e teorias operam em 

casos particulares” (GEPHART, 2004, p. 455).  

A pesquisa qualitativa exploratória proporciona uma primeira aproximação sobre o 

que se deseja estudar, ou seja, o processo evolutivo do modelo de negócio estudado neste 

estudo. Por sua vez, a pesquisa qualitativa descritiva possibilita identificar características que 

influenciaram o referido processo evolutivo (SANTOS, 2004). Com o emprego da pesquisa 

descritiva, torna-se viável detalhar a estrutura, os processos e as mudanças ocorridas ao longo 

do tempo, ilustrando sua complexidade sem se guiar por hipóteses previamente estabelecidas 

(GODOY, 2006). 

Uma vez esclarecidas a abordagem e a natureza da pesquisa adotadas no presente 

estudo, verificou-se que o estudo de caso único é a estratégia metodológica mais adequada 

para responder ao problema de pesquisa e atender os objetivos propostos.  

Yin define estudo de caso como a “investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (2001, p. 32). Godoy complementa 

esta definição, recomendando o uso de estudos de caso para responder problemas de pesquisa 

que procurem “responder a questões sobre processos (“por que” ou “como” as coisas 

acontecem), assim como a questões de compreensão que procuram descrever e interpretar “o 

que” aconteceu numa determinada situação” (2006, p. 127).  

Consoante às recomendações de Van de Ven (2007) quanto à quantidade de casos a 

utilizar em um estudo pautado pela abordagem de processo, optou-se pelo estudo de caso 

único como estratégia de pesquisa. Para este autor, estudos longitudinais sobre processos de 
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mudança demandam foco e precisão. Tais características são sintetizadas pelo autor como 

“granularidade” e, para ele, a aplicação da granularidade é mais relevante que a quantidade de 

casos a se estudar.  

A opção por um estudo de caso único é reforçada por Yin (1994), que defende o 

emprego do estudo de caso único quando este serve a um propósito revelador, sendo um 

prelúdio para o design de futuros estudos de caso múltiplos. Como tais propósitos são 

inerentes ao problema de pesquisa e aos objetivos estabelecidos nesta pesquisa, optar pelo 

estudo de caso único como estratégia metodológica demonstra coesão com a abordagem e a 

natureza estabelecidas para o presente estudo.  

 

 

3.2 Unidade de análise e sujeito de pesquisa 

 

Escolheu-se como unidade de análise a evolução do modelo de negócio e, como 

sujeito de pesquisa, a Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (FAPPES).  

Assim como apresentado no próximo capítulo, apesar de a FAPPES contar com pouco 

mais de 13 anos de fundação, a organização passou por três evoluções em seu modelo de 

negócio. Dentre elas, duas proporcionaram não apenas o crescimento da organização, mas 

também a adoção de novas práticas no mercado do ensino superior brasileiro.  

Para viabilizar esta pesquisa, foi feito um convite ao Diretor Geral da FAPPES, 

professor Leandro Berchielli, para participar do presente estudo. O convite foi prontamente 

aceito, bem como foi concedida autorização formal para sua realização, contemplando 

também a liberação do uso do nome da organização. 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Devido à abordagem e à natureza de pesquisa, bem como à estratégia metodológica 

previamente estabelecida para este estudo, a coleta de dados necessária à sua execução foi 

dividida em duas partes. A primeira conta com pesquisa bibliográfica e de dados secundários, 

os quais incluem artigos da imprensa, anuários de entidades do mercado brasileiro de 

educação superior, documentos e vídeos desenvolvidos pela FAPPES (GEPHART, 2004; 

SANTOS, 2004; VAN DE VEN, 2007). A coleta de dados secundários considera um recorte 

temporal entre o ano de 2003 e outubro de 2016. Este intervalo de tempo abrange 
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praticamente toda a história da FAPPES, além de atender os requisitos de Van de Ven (2007) 

sobre o uso do maior número possível de intervalos temporais ao estudar um determinado 

caso por meio da abordagem de processo.  

Já a segunda parte apoia-se na realização de entrevistas presenciais, atendendo às 

recomendações de Van de Ven (2007) para viabilizar um estudo de caso pautado pela 

abordagem de processo. As entrevistas presenciais contam com o uso de um roteiro 

semiestruturado, elaborado para propiciar a compreensão dos significados atribuídos pelos 

entrevistados ao processo de evolução do modelo de negócios da FAPPES (GODOY, 2006).  

Indica-se a utilização de roteiros semiestruturados em situações como a do presente 

estudo, onde “o assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial”. Este 

tipo de roteiro oferece ao pesquisador uma linha mestra a seguir na condução das entrevistas e 

permite realizar desvios na sequência estabelecida, a fim de obter a melhor qualidade possível 

das informações do entrevistado (GODOY, 2006, p. 134). No Apêndice A é apresentado o 

roteiro semiestruturado elaborado para as entrevistas, juntamente com a matriz de amarração 

que associa este roteiro ao problema, aos objetivos de pesquisa e ao referencial teórico. 

Os nove entrevistados deste estudo foram escolhidos de maneira não probabilística e 

intencional, para assegurar que a evolução do modelo de negócio da FAPPES pudesse 

compreendida sob a ótica de pessoas envolvidas nesta evolução e que pudessem contribuir 

com perspectivas diferentes sobre o assunto (EISENHARDT, K. M; GRAEBNER, 2007; 

VAN DE VEN, 2007).  

As nove entrevistas ocorreram entre os dias 19 de setembro e 17 de outubro de 2016. 

O perfil dos entrevistados abrange sócios, funcionários e professores da FAPPES, de 

diferentes idades, áreas, formações e responsabilidades dentro da organização. Eles atuam na 

FAPPES em média há oito anos e meio. Sua caracterização é apresentada no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Caracterização dos entrevistados 

Codificação dos 

entrevistados 
Cargo 

Tempo de casa 

(anos) 

Duração das 

entrevistas 

E1 Sócio e Diretor Geral 13 28’52’’ 

E2 Sócio e Diretor do Blox 7 30’57’’ 

E3 Coordenador Comercial 6 45’04’’ 

E4 Coordenador do Blox 1,5 36’39’’ 

E5 Professor 10 38’46’’ 

E6 Sócio e Diretor Financeiro 13 55’25’’ 

E7 Professor e Consultor de Marketing 6 26’53’’ 

E8 Assessor da Diretoria 7 27’47’’ 

E9 Sócio e Diretor Jurídico 13 33’02’’ 

Fonte: elaborado pela autora. 
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3.4 Técnica de análise e tratamento dos dados 

 

Adotou-se o estudo de Flores (1994) como técnica de análise de conteúdo das 

entrevistas, pois a “análise textual interpretativa” desenvolvida pelo autor permite identificar 

significados atribuídos pelos entrevistados ao processo de evolução do modelo de negócio.  

O planejamento para uso da técnica de análise textual interpretativa neste estudo é 

integralmente pautado no estudo do referido autor, consistindo em realizar as entrevistas e, 

em seguida, realizar as ações expostas na Figura 11:  

 

Figura 11 – Sequência de ações para realizar a análise textual interpretativa das entrevistas 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Flores (1994). 

 

Além de transcrever integralmente o áudio gravado das entrevistas, a execução do 

primeiro processo exposto na Figura 11 se valeu das recomendações de Flores (1994) para 

estabelecer códigos complementares às frases transcritas. Assim, foi possível representar 

ênfases, pausas e outras expressões manifestadas pelos entrevistados. O Quadro 7 apresenta 

os códigos elaborados para tal finalidade. 
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Quadro 7 – Códigos aplicados no processo de transcrição das entrevistas 

Código do 

entrevistado 
Significado 

ahn Hesitação do entrevistado ao responder, com duração 

inferior a cinco segundos 

rs Risos dos entrevistados 

(...) Pausa do entrevistado, com duração igual ou superior a 

cinco segundos 

[ ] Inserções da autora feitas durante a transcrição, para facilitar 

a compreensão do que o entrevistado dizia 

* * Textos grafados entre asteriscos indicam ênfase ou 

prolongação feita pelo entrevistado 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Flores (1994). 

 

Ao prosseguir a execução das ações da Figura 11, foi desenvolvida a categorização, a 

qual contempla uma metacategoria, dez categorias e 55 subcategorias. A relação entre elas é 

exposta na Figura 12 onde, ao centro, estão a metacategoria e, ao redor, os nomes das dez 

categorias e as siglas das subcategorias. O significado destas siglas que representam as 

subcategorias é exposto no Quadro 8, o qual também esclarece a relação entre a categorização 

e a linha do tempo delineada para viabilizar a análise textual interpretativa do estudo de caso e 

atender os objetivos do presente estudo. 

 
Figura 12 – Relação entre os componentes da codificação definitiva  

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 



57 

 

 

Quadro 8 – Codificação definitiva  

Metacategoria: evolução do modelo de negócio FAPPES 

Linha  

do 

tempo 

Nome da  

Categoria 

Subcategoria 

Código Nome 

De 2003 

a 2009 

Constituição 

do modelo de 

negócio 

CFAI Incidentes facilitadores oriundos do ambiente interno - 

constituição do modelo de negócio 

CDAI Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

interno - constituição do modelo de negócio 

CFAE Incidentes facilitadores oriundos do ambiente externo - 

constituição do modelo de negócio 

CDAE Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

externo - constituição do modelo de negócio 

Componentes 

do modelo de 

negócio - 

fase de 

constituição 

CPV Proposta de valor - constituição do modelo de negócio 

CRC Relacionamento com os clientes - constituição do modelo de 

negócio 

CSC 
Segmentação de clientes e canais - constituição do modelo de 

negócio 

CAC Atividades-chave - constituição do modelo de negócio 

CPC Parcerias-chave - constituição do modelo de negócio 

CRE Recursos-chave - constituição do modelo de negócio 

CCR Estrutura de custos e fluxo de receita - constituição do modelo de 

negócio 

De 2009 

ao 

primeiro 

semestre 

de 2012 

Início da 

nova  

liderança 

NFAI Incidentes facilitadores oriundos do ambiente interno - evento de 

entrada de nova liderança 

NDAI Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

interno - evento de entrada de nova liderança 

NFAE Incidentes facilitadores oriundos do ambiente externo - evento de 

entrada de nova liderança 

NDAE Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

externo - evento de entrada de nova liderança 

Componentes 

do modelo de 

negócio – 

início da 

nova 

liderança 

NPV Proposta de valor - evento de entrada de nova liderança 

NRC Relacionamento com os clientes - evento de entrada de nova 

liderança 

NSC Segmentação de clientes e canais - evento de entrada de nova 

liderança 

NAC Atividades-chave - evento de entrada de nova liderança 

NPC Parcerias-chave - evento de entrada de nova liderança 

NRE Recursos-chave - evento de entrada de nova liderança 

NCR Estrutura de custos e fluxo de receita - evento de entrada de nova 

liderança 
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Quadro 8 – Codificação definitiva (continuação) 

 
Metacategoria: evolução do modelo de negócio FAPPES 

Linha  

do 

tempo 

Nome da  

Categoria 

Subcategoria 

Código Nome 

Do 

primeiro 

semestre 

de 2012 a 

dezembro 

de 2015 

Ascensão da 

FAPPES 

AFAI Incidentes facilitadores oriundos do ambiente interno - evento de 

ascensão da FAPPES 

ADAI Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

interno - evento de ascensão da FAPPES 

AFAE Incidentes facilitadores oriundos do ambiente externo - evento de 

ascensão da FAPPES 

ADAE Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

externo - evento de ascensão da FAPPES 

Componentes 

do modelo de 

negócio - 

ascensão da 

FAPPES 

APV Proposta de valor - evento de ascensão da FAPPES 

ARC Relacionamento com os clientes - evento de ascensão da 

FAPPES 

ASC Segmentação de clientes e canais - evento de ascensão da 

FAPPES 

AAC Atividades-chave - evento de ascensão da FAPPES 

APC Parcerias-chave - evento de ascensão da FAPPES 

ARE Recursos-chave - evento de ascensão da FAPPES 

ACR Estrutura de custos e fluxo de receita - evento de ascensão da 

FAPPES 

De 

janeiro a 

outubro 

de 2016 

Adoção do 

Sistema Blox 

BFAI Incidentes facilitadores oriundos do ambiente interno - evento de 

desenvolvimento e implantação do Blox 

BDAI Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

interno - evento de desenvolvimento e implantação do Blox 

BFAE Incidentes facilitadores oriundos do ambiente externo - evento de 

desenvolvimento e implantação do Blox 

BDAE Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

externo - evento de desenvolvimento e implantação do Blox 

Componentes 

do modelo de 

negócio – 

Adoção do 

Sistema Blox 

BPV Proposta de valor - evento de desenvolvimento e implantação do 

Blox 

BRC Relacionamento com os clientes - evento de desenvolvimento e 

implantação do Blox 

BSC Segmentação de clientes e canais - evento de desenvolvimento e 

implantação do Blox 

BAC Atividades-chave - evento de desenvolvimento e implantação do 

Blox 

BPC Parcerias-chave - evento de desenvolvimento e implantação do 

Blox 

BRE Recursos-chave - evento de desenvolvimento e implantação do 

Blox 

BCR Estrutura de custos e fluxo de receita - evento de 

desenvolvimento e implantação do Blox 
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Quadro 8 – Codificação definitiva (continuação) 

Metacategoria: evolução do modelo de negócio FAPPES 

Linha  

do tempo 

Nome da  

Categoria 

Subcategoria 

Código Nome 

De 

novembro 

de 2016 

em diante 

Perspectivas 

quanto ao 

futuro do 

modelo de 

negócio 

FFAI Incidentes facilitadores oriundos do ambiente interno - futuro 

visualizado pelos entrevistados para o modelo de negócio da 

FAPPES 

FDAI Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

interno - futuro visualizado pelos entrevistados para o modelo de 

negócio da FAPPES 

FFAE Incidentes facilitadores oriundos do ambiente externo - futuro 

visualizado pelos entrevistados para o modelo de negócio da 

FAPPES 

FDAE Incidentes que causaram dificuldades, oriundos do ambiente 

externo - futuro visualizado pelos entrevistados para o modelo de 

negócio da FAPPES 

Futuros 

componentes 

do modelo 

de negócio 

FPV Proposta de valor - futuros componentes percebidos pelos 

entrevistados para o modelo de negócio 

FRC Relacionamento com os clientes - futuros componentes 

percebidos pelos entrevistados para o modelo de negócio 

FSC Segmentação de clientes e canais - futuros componentes 

percebidos pelos entrevistados para o modelo de negócio 

FAC Atividades-chave - futuros componentes percebidos pelos 

entrevistados para o modelo de negócio 

FPC Parcerias-chave - futuros componentes percebidos pelos 

entrevistados para o modelo de negócio 

FRE Recursos-chave - futuros componentes percebidos pelos 

entrevistados para o modelo de negócio 

FCR Estrutura de custos e fluxo de receita - futuros componentes 

percebidos pelos entrevistados para o modelo de negócio 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.5 Qualidade: validade e confiabilidade dos procedimentos metodológicos 

 

Como este estudo é pautado pela aplicação da estratégia metodológica do estudo de 

caso único, foram estabelecidas práticas para assegurar três importantes princípios: a validade 

do construto, a validade interna dos dados coletados e sua confiabilidade. Estas medidas 

foram adotadas com vistas a assegurar uma aplicação de qualidade dos procedimentos 

metodológicos estabelecidos (HAMMERSLEY, 1992; GIBBERT; RUIGROK, 2010).  

Por validade do construto, compreende-se a definição de medidas para a coleta dos 

dados, evitando que esta fique limitada à subjetividade do pesquisador. A validade interna dos 

dados refere-se ao estabelecimento de uma relação de lógica causal entre as proposições 
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iniciais formuladas neste estudo e suas conclusões. Por fim, compreende-se confiabilidade 

como a demonstração de que, ao repetir as diferentes fases do estudo, serão encontrados os 

mesmos resultados (HAMMERSLEY, 1992; GIBBERT; RUIGROK, 2010). O Quadro 9 

descreve os princípios e as práticas adotadas: 

 

Quadro 9 – Validade e confiabilidade do estudo de caso 

Princípios Práticas adotadas neste estudo 

Validade do construto 
 Revisão das transcrições e rascunhos de análises pelos entrevistados. 

 Triangulação: adoção de diferentes fontes de coleta de dados. 

Validade interna 

 Estabelecimento de uma matriz de amarração e de um modelo conceitual, 

evidenciando as relações teóricas e práticas do estudo.  

 Comparação dos dados secundários obtidos com dados e padrões teóricos 

estabelecidos em estudos anteriores. 

 Uso de diferentes autores e teorias para analisar os dados secundários obtidos. 

Confiabilidade 

 Estabelecimento de um protocolo de pesquisa que evidencia a maneira como o 

estudo de caso foi conduzido. 

 Gravação das entrevistas e realização de transcrição fidedigna dos áudios obtidos. 

 Transcrições e rascunhos de análises revisados por todos os entrevistados. 

 Estabelecimento de uma metacategoria, seguida da categorização dos dados 

coletados nas entrevistas. 

 Organização dos dados coletados em uma planilha. 

 Cruzamento entre informações coletadas nas entrevistas cruzadas com 

informações obtidas em outras fontes de dados secundários. 

 Descrição e validação das etapas do modelo de negócio. 

 Apresentação de trechos das entrevistas nos tópicos de análise e discussão dos 

resultados. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Feita a explanação dos procedimentos metodológicos adotados para atingir os 

objetivos deste estudo, faz-se necessário compreender com mais detalhes as características do 

mercado de ensino superior particular no Brasil, bem como apresentar o histórico e o estudo 

de caso da FAPPES. Estes são os assuntos do próximo capítulo.   
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4 Estudo de Caso 

 

O presente capítulo está organizado da seguinte forma. Inicialmente, no tópico 4.1, são 

apresentados dados e análises sobre o cenário do ensino superior em instituições de ensino 

particulares no Brasil, a contar de 1996.  

Em seguida, no tópico 4.2, a Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior 

(FAPPES) é contextualizada dentro do cenário anteriormente retratado. Simultaneamente, 

descreve-se o histórico desta organização e analisa-se o estudo de caso, conforme os 

procedimentos metodológicos previamente expostos e em consonância com as entrevistas 

realizadas para esta pesquisa.  

A análise do estudo de caso atende três objetivos específicos estabelecidos para esta 

pesquisa, a saber: identificar os eventos que marcam a evolução dos componentes do modelo 

de negócio da FAPPES desde a sua fundação; compreender quais são os incidentes dos 

ambientes interno e externo que influenciam o processo de evolução desse modelo de 

negócio; inferir os caminhos pelos quais se dá o processo evolutivo de um modelo de negócio. 

Além disso, a análise permite um atendimento parcial a outro objetivo específico: 

compreender como o tripé de criação, configuração e apropriação de valor, que sustenta um 

modelo de negócio, evolui ao longo do tempo.  

O pleno atendimento a este objetivo é realizado no tópico 4.3, cuja redação orienta-se 

pelos eventos do histórico do modelo de negócio da FAPPES para discutir como evoluiu o 

modelo de negócio desta organização. A discussão promovida neste tópico considera a 

literatura sobre evolução em modelo de negócio apresentada na Revisão Teórica e nos 

Procedimentos Metodológicos. Para cada evento apresentado no tópico 4.2: 

- Ponderam-se quais alternativas para evoluir o modelo de negócio foram adotadas, ou 

seja, se foram aplicadas as ações de experimentação (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; 

MCGRATH, 2010; MÜLLER, 2014; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 

2010) ou se foram considerados os caminhos e ações de por Cavalcante, Kesting e Ulhøi 

(2011); 

- Discute-se o estudo de caso para alcançar a compreensão sobre como se deu ao longo 

do tempo a evolução do tripé de criação, configuração e apropriação de valor, o qual sustenta 

o modelo de negócio. Esta discussão atende ao último objetivo específico desta pesquisa; e 

- Retomam-se os incidentes que facilitaram ou que trouxeram dificuldades ao processo 

evolutivo do modelo de negócio da FAPPES, complementando a análise iniciada no tópico 
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anterior. Para tanto, estes incidentes são analisados segundo a abordagem de processo (VAN 

DE VEN, 2007) e pelas três atividades sucessivas e cíclicas, capazes de descrever o processo 

de evolução de um modelo de negócio: antecedentes, execução e realimentação.  

 

 

4.1 Cenário recente do ensino superior particular no Brasil 

 

A partir da aprovação da LDB – lei de diretrizes e bases da educação nacional nº 

9.394/ 1996, um novo cenário se apresentou ao Ensino Superior no Brasil, especialmente para 

as instituições de ensino superior (IES) particulares.  

Com a nova lei, foi favorecida a criação e expansão de centros universitários e 

faculdades. Outros formatos de processos seletivos para ingresso em cursos de nível superior 

passaram a ser aceitos, além do tradicional vestibular. A estrutura curricular dos cursos de 

nível superior deixou de ser fixa e passou a contar com diretrizes curriculares mínimas, 

conforme cada área de ensino. Por fim, a nova lei definiu os critérios para funcionamento dos 

cursos no formato “ensino à distância (EAD)” (BRASIL, 1996). 

Em acréscimo à LDB, foram estabelecidos outros programas governamentais voltados 

a subsidiar financiamento a estudantes e a ampliar a oferta de bolsas de estudos. Os principais 

programas estabelecidos foram o Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e o Programa desde Apoio aos Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS, 2016). 

Desde então, as IES particulares têm sido responsáveis pela maior parte da formação 

dos brasileiros no ensino superior. O crescimento do total de IES particulares foi bastante 

expressivo entre os anos 2000 e 2012, porém está em queda desde então. Um movimento de 

retração semelhante é percebido nas IES públicas, como demonstrado pelo Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Total de instituições de ensino superior no Brasil (2000 a 2015) 

 

Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) e de Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior 

(2013, 2014, 2015, 2016). 

 

As redes de IES públicas e particulares são credenciadas pelo Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) de três formas: faculdades, universidades ou centros universitários. Em 

relação às faculdades. Elas oferecem cursos concentrados em poucas áreas do saber, 

tornando-se especializadas. Elas dependem de autorizações específicas do MEC para 

adicionar novos cursos e dependem do registro de uma universidade para conceder diplomas. 

Seus professores devem ter cursado ao menos a pós-graduação lato sensu.  

Já as universidades se distinguem das faculdades por atuarem em múltiplas áreas do 

saber e pela autonomia para criar ou extinguir cursos, sem anuência do MEC. Têm a 

responsabilidade de formar quadros profissionais e realizar atividades indissociáveis de 

ensino, pesquisa e extensão. Ao menos um terço dos professores de uma universidade deve 

possuir titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e um terço dos professores deve ser 

contratado em regime de tempo integral. Universidades também devem manter ao menos 

quatro programas de pós-graduação stricto sensu e ao menos um destes programas deve ser de 

doutorado. 

 Por sua vez, os centros universitários se distinguem das universidades pela menor 

exigência em relação à quantidade de programas de pós-graduação a manter e necessitam 

assegurar apenas um quinto de seu quadro de professores com titulações acadêmicas de 

mestrado ou doutorado (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2016a).  

Legenda: 
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As IES particulares seguem oferecendo um número maior de cursos e vagas do que as 

IES públicas. Contudo, como mostra a Tabela 1, elas reduziram em 2015 a oferta de vagas e, 

consequentemente, o número de ingressantes. 

 

Tabela 1 – Evolução do total de cursos, vagas ofertadas, ingressantes, matrículas e concluintes 

no ensino superior no Brasil (2010 a 2015) 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cursos 

Total 28.577 30.420 31.866 32.049 32.878 33.501 

Rede Pública 8.821 9.833 10.905 10.850 11.036 10.769 

Rede Particular 19.756 20.587 20.961 21.199 21.842 22.732 

Vagas 

ofertadas 

Total 3.120.192 4.453.431 4.653.814 5.068.142 6.345.652 6.142.149 

Rede Pública 445.337 531.489 610.718 577.974 593.886 571.894 

Rede Particular 2.674.855 3.921.942 4.043.096 4.490.168 5.751.766 5.570.255 

Ingressantes

* 

Total 1.801.901 2.346.695 2.747.089 2.742.950 3.110.848 2.920.222 

Rede Pública 435.710 490.680 547.897 531.846 548.542 534.361 

Rede Particular 1.366.191 1.856.015 2.199.192 2.211.104 2.562.306 2.385.861 

Matrículas 

Total 5.449.120 6.739.689 7.037.688 7.305.977 7.828.013 8.027.297 

Rede Pública 1.461.696 1.773.315 1.897.376 1.932.527 1.961.002 1.952.145 

Rede Particular 3.987.424 4.966.374 5.140.312 5.373.450 5.867.011 6.075.152 

Concluintes 

Total 829.286 1.016.713 1.050.413 991.010 1.027.092 1.150.067 

Rede Pública 178.407 218.365 237.546 229.278 241.765 239.896 

Rede Particular 650.879 798.348 812.867 761.732 785.327 910.171 

*Nota: por “ingressantes” compreende-se o total de alunos ingressos em IES por meio de processos seletivos 

(vestibular, Enem, avaliação seriada e seleção simplificada).  

 

Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) e de Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior 

(2013, 2014, 2015, 2016). 

 

O Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (2016) atribui como principal 

motivo da retração de vagas e ingressantes percebida na Tabela 1, ano 2015, a mudança 

ocorrida nas regras de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil ao Estudante do Ensino 

Superior (Fies), em dezembro do ano anterior. Antes de avançar neste tema, porém, faz-se 

necessário ampliar a compreensão sobre o Fies. 

Este fundo foi criado pelo Governo Federal em 1999 em substituição ao Programa de 

Crédito Educativo (PCE/CREDUC) para atender estudantes sem condições de arcar com 

mensalidades em IES particulares. O Estado de São Paulo concentra a maior parte dos alunos 

que recorrem ao Fies, com mais de 543 mil contratos estabelecidos entre janeiro de 2010 e 

junho de 2015. No Brasil, 75% dos alunos que cursam o ensino superior vieram da rede 
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pública de ensino e aproximadamente 80% possuem renda familiar de até 1,5 salários 

mínimos per capita (SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, 

2016). 

Em 2010, o Fies foi revisado e passou a oferecer crédito subsidiado, considerando não 

somente critérios de renda familiar, mas também os resultados obtidos pelos estudantes no 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desta forma, o Fies tornou-se um dos meios mais 

utilizados para financiamento estudantil em todo o Brasil.  

Quatro anos mais tarde, em dezembro de 2014, estabeleceu-se uma nova modificação 

nas regras de acesso a esta modalidade de financiamento, na qual os estudantes deveriam 

alcançar um patamar de desempenho mais elevado no Enem: passou a ser necessário registrar 

um mínimo de 450 pontos para ser viável a candidatura ao Fies. Ao mesmo tempo, o Governo 

Federal também reduziu a frequência de pagamentos relativos ao Fies para as instituições de 

ensino, de doze para oito pagamentos ao ano (SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016). 

De acordo com o diretor executivo do SEMESP, Rodrigo Capelato, em entrevista 

concedida a Pescarini (2016), tal modificação representou um entrave para boa parte dos 

brasileiros que mostravam interesse cada vez maior em cursar ou concluir o ensino superior, 

especialmente em IES particulares.  

Para destacar o impacto da modificação promovida no acesso ao Fies, o mapeamento 

publicado pelo SEMESP em 2016 compara as taxas de evasão em IES particulares e os 

resultados desta comparação estão reproduzidos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Comparativo entre taxas de evasão em IES particulares, em 2010 e em 2014 

Estado 2010 2014 
 

Estado 2010 2014 

RR 23% 37% 
 

RN 18% 25% 

SE 33% 36% 
 

PA 20% 25% 

RS 35% 35% 
 

ES 20% 24% 

MS 37% 34% 
 

CE 21% 24% 

SP 24% 30% 
 

GO 18% 24% 

RJ 27% 30% 
 

AM 29% 23% 

DF 24% 30% 
 

RO 25% 23% 

AC 20% 29% 
 

PR 19% 22% 

TO 29% 28% 
 

MG 19% 21% 

SC 21% 28% 
 

MA 16% 21% 

AK 27% 27% 
 

AP 25% 21% 

MT 23% 27% 
 

BA 20% 19% 

PE 19% 26% 
 

PI 17% 18% 

PR 22% 26% 
    

Fonte: adaptado de Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (2016). 

 

O diretor do SEMESP complementou, destacando que mais da metade dos contratos 

do Fies disponíveis para efetivação não vem sendo firmados:  

A razão disso é que a maior parte dos alunos elegíveis para o Fies – ou seja, 

quem fez 450 pontos ou mais no Enem, não zerou na redação e está na faixa 

de dois a três salários mínimos – acaba com cerca de 10% da mensalidade 

coberta. É nesse momento que o aluno desiste. Quanto menor a mensalidade, 

menor a cobertura do programa (PESCARINI, 2016). 

 

Na sequência, o Gráfico 2 expõe a evolução do volume de contratos firmados com 

Fies, destacando a queda acentuada entre 2014 e o primeiro semestre de 2015. 

 

Gráfico 2 – Contratos Fies firmados no Brasil entre 1999 e 2015 (em milhares) 

 

Fonte: adaptado de Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (2016). 
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No entanto, outras razões são atribuídas como causas para a evasão e as desistências 

crescentes, a saber: crise econômica brasileira; frustração das expectativas do estudante em 

relação ao curso de ensino superior escolhido; e falhas na formação obtida pelo estudante nos 

ensinos fundamental e médio, as quais dificultam o acompanhamento do curso superior 

escolhido pelo estudante (PESCARINI, 2016; SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE 

ENSINO SUPERIOR, 2016). 

Outra evidência das dificuldades decorrentes das alterações no Fies pode ser 

observada quando se analisa a taxa de ocupação das vagas em IES particulares, mensurada em 

2015, a qual é demonstrada na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Taxa de ocupação das vagas nas IES brasileiras em 2015 
 

Rede pública 83,6% 

Federal 90,1% 

Estadual 84,0% 

Municipal 50,1% 

Rede particular 37,8% 

Total 42,1% 

Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2016). 

 

Em paralelo às dificuldades acima citadas, as IES particulares brasileiras estão 

inseridas em um cenário de alta competitividade. O elevado número de participantes torna o 

mercado nacional de ensino superior particular bastante fragmentado. Os dez maiores 

participantes representavam apenas 33,6% do mercado em 2015, como destaca a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Ranking dos 20 maiores participantes no mercado brasileiro de educação particular  

Posição no 

ranking 
Participante 

Quantidade de 

alunos (em milhares) 

% de 

participação 

1 Kroton 401,4 9,1% 

2 Estácio 251,6 5,7% 

3 UNIP 204 4,6% 

4 Laureate 192,2 4,4% 

5 Uninove 127,8 2,9% 

6 Ânima 107,9 2,5% 

7 Ser 77,6 1,8% 

8 PUC-MG 47,9 1,1% 

9 Salgado de Oliveira 33,4 0,8% 

10 Universidade Presbiteriana Mackenzie 31,1 0,7% 

Representatividade dos 10 primeiros colocados 1474,9 33,6% 

11 Universidade Caxias do Sul 30,2 0,7% 

12 DeVry 28,6 0,7% 

13 Universidade José Souza Herdy 28,4 0,6% 

14 PUC-GO 26,3 0,6% 

15 Cândido Menezes 25,4 0,6% 

16 Universidade de Fortaleza 24,9 0,6% 

17 PUC-PR 24,8 0,6% 

18 PUC-RS 24,2 0,6% 

19 Universidade Vale Rio Sinos 24 0,5% 

20 Faculdade Sumaré 22,2 0,5% 

Representatividade dos 20 primeiros colocados 1733,9 39,6% 

Fonte: adaptado de BTG Pactual (2016). 

 

Durante o IX Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, realizado em 

abril de 2016, previu-se a retração deste mercado em 7,5% até dezembro de 2016. Contudo, 

também foram estimadas recuperações da ordem de 1,2% em 2017, e 2,5% em 2018, oriundas 

de um aumento estimado em 15% nas vendas de cursos EAD (BTGPACTUAL, 2016).  

Uma pesquisa divulgada neste mesmo congresso aponta que tal modalidade de ensino 

foi percebida como “única saída” para pessoas de baixa renda, dadas as restrições do Fies e os 

valores mais acessíveis normalmente praticados no EAD. 82% dos pesquisados afirmaram 

preferir esta modalidade de curso a ficar sem estudar (BTGPACTUAL, 2016). Esta percepção 

é reforçada por relatório elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (2016), o qual defende que 

o interesse em EAD deriva da necessidade da maioria dos alunos frequentarem o ensino 

superior e, simultaneamente, desempenharem atividades profissionais. 

No próximo tópico, promove-se uma breve apresentação acerca do perfil do aluno que 

frequenta o ensino superior brasileiro. 
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4.1.1 Perfil do aluno do ensino superior no Brasil 

 

O aumento na acessibilidade promovido desde a publicação da LDB em 1996 

contribuiu para modificar o perfil e a quantidade de brasileiros interessados em obter um 

diploma de nível superior. Ao observar os relatórios de desenvolvimento humano global do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, percebe-se que o Brasil progrediu nos 

resultados de seu Índice de Desenvolvimento Humano, o qual avançou de 0,545 em 1998 para 

0,755 em 2015. A média de anos de estudo também progrediu, partindo de quatro anos em 

1990 para 7,2 anos em 2013 (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 2016). 

Outro progresso foi percebido em relação à taxa de escolarização líquida brasileira no 

ensino superior, ou seja, em relação ao número de alunos matriculados no ensino superior 

dividido pelo total da população com idades entre 18 a 24 anos, como descrito no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Taxa de escolarização líquida no ensino superior brasileiro (2001 a 2014) 

 

*Nota: meta estabelecida pela União. 

Fonte: Observatório do PNE (2016). 

 

São Paulo é o Estado com o quinto melhor desempenho nacional, como pode ser 

observado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Taxa de escolarização líquida no ensino superior em 2014, por Estado 

 

Fonte: Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (2016). 

 

Ao comparar o percentual de matrículas no ensino superior em relação à população de 

18 a 24 anos, com o percentual de pessoas com 25 anos ou mais com diploma de nível 

superior, também se perceberá um avanço, como mostra o Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Comparativo entre o percentual de matrículas na Educação Superior em relação à 

população de 18 a 24 anos e o percentual de pessoas com 25 ou mais anos com nível superior 

completo (2001 e 2013) 

 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2016). 

 

Aproximadamente 53,9% das vagas do ensino superior brasileiro são ocupadas por 

mulheres, considerando as modalidade presencial e EAD. Os alunos dos cursos presenciais 

têm a idade mais frequente de 21 anos, enquanto os alunos na modalidade EAD têm a idade 

mais frequente de 33 anos (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016).  

Legenda: 
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Os rankings dos dez cursos com o maior volume de alunos matriculados em 2015 são 

apresentados conforme o gênero nos Gráficos 6 e 7. 

 

Gráfico 6 – Rankings dos dez cursos com mais matriculados no Brasil em 2015 – gênero 

feminino 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2016).  

 

Gráfico 7 – Rankings dos dez cursos com mais matriculados no Brasil em 2015 – gênero 

masculino 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2016).  

 

Em relação à rede particular de ensino superior, os cursos com maior quantidade de 

matrículas em 2014 são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Cursos de ensino superior em IES particulares com mais matrículas em 2014. 

Modalidade Curso 
Quantidade de 

matrículas  

Presencial 

(bacharelado) 

Direito 721.104 

Administração 538.841 

Engenharia civil 264.780 

Ciências contábeis 218.227 

Pedagogia 214.770 

EAD 

(bacharelado e 

tecnológico) 

Pedagogia 301.739 

Administração 170.540 

Serviço Social 97.728 

Gestão de pessoas/ Recursos Humanos 87.949 

Ciências contábeis 84.432 

Presencial 

(tecnológico) 

Gestão de pessoas/ Recursos Humanos 93.376 

Gestão Logística 51.458 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 39.994 

Empreendedorismo 35.522 

Marketing e Propaganda 25.998 

Fonte: adaptado de Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (2016). 

 

A preferência dos alunos pela modalidade EAD cresce anualmente. Entre 2014 e 

2015, o aumento foi de 3,9%. As matrículas em cursos EAD representaram 17,4% do total de 

matrículas realizadas em cursos de ensino superior em 2015, ou cerca de 1,4 milhão de alunos 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA, 2016).  

 

A seguir, são apresentados os principais aspectos relativos ao perfil de quem ocupa a 

posição de professor no ensino superior brasileiro. 

 

4.1.2 Perfil do professor do ensino superior brasileiro 

 

A maioria dos professores atuando no ensino superior brasileiro é composta por 

homens, porém, entre 2010 e 2015, a ocupação feminina cresceu anualmente em um ritmo 

superior à ocupação masculina, tanto em IES públicas como particulares. Ainda assim, o 

crescimento do volume de professores como um todo, no mesmo período, foi de apenas 

5,74%, como mostram os Gráficos 8 e 9. 



73 

 

 

Gráfico 8 – Total de professores em IES públicas entre 2010 e 2015, por gênero 

 

Nota: a variação anual está indicada pelas setas e pelas cores apresentadas na legenda. 

 

Fonte: adaptado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Gráfico 9 – Total de professores em IES particulares entre 2010 e 2015, por gênero  

 

Nota: a variação anual está indicada pelas setas e pelas cores apresentadas na legenda. 

 

Fonte: elaborado a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

O Gráfico 10 demonstra que o volume de professores com doutorado segue sendo 

maior em IES públicas. Por outro lado, as IES particulares também têm incrementado seus 

quadros funcionais com professores doutores e mestres, reduzindo o volume de professores 

especialistas, graduados e sem graduação. A presença de professores com tais qualificações 

está em franco declínio, como ilustrado pelo Gráfico 11.  

 

Legenda: 

Legenda: 
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Gráfico 10 – Distribuição dos professores em IES públicas e particulares, conforme grau de 

escolaridade (2010 a 2015) 

 

 

Fonte: elaborado a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos professores especialistas, com diploma de nível superior e sem 

diploma de nível superior, IES públicas e particulares (2010 a 2015) 

 

Fonte: elaborado a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Legenda: 

Legenda: 
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Entre 2010 e 2015, as IES particulares alteraram a forma de contratação de seus 

professores. Em 2010, enquanto 46,3% dos contratos estabelecidos eram no formato 

“horista”, em 2015 este percentual caiu para 36,9%; o regime de contratação mais frequente 

passou a ser por “tempo parcial”, indo de 27,1% dos contratos em 2010 para 38,2% em 2015 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

No mesmo período, as IES públicas intensificaram a contratação de professores no 

formato “tempo integral”, indo de 63,3% das contratações firmadas em 2010 para 83,8% das 

contratações em 2015 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Uma vez exposto o mercado do ensino superior particular no Brasil, faz-se necessário 

apresentar em detalhes o histórico da Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior. O 

próximo tópico dedica-se a tal apresentação. 

 

4.2 Histórico e análise do estudo de caso FAPPES 

 

Entre os tópicos 4.2.1 a 4.2.5 é apresentado cronologicamente o histórico da FAPPES 

entre 2003 e outubro de 2016. Eles contêm a análise das características do modelo de negócio 

em cada fase de sua evolução e os incidentes ocorridos em cada uma delas, sejam eles 

facilitadores ou portadores de dificuldades para a execução do modelo de negócio. É 

importante ressaltar que o termo “fases” equivale ao termo “eventos”, como proposto pela 

abordagem de processo desenvolvida por Van de Ven (2007).  

As menções feitas aos entrevistados seguem o disposto no Quadro 6, onde todos são 

caracterizados, bem como é mencionada a duração de cada entrevista realizada para este 

estudo. 

Já o tópico 4.2.6 aborda as perspectivas sobre o futuro do modelo de negócio da 

FAPPES, também amparado pelas entrevistas realizadas. 

Toda a redação é orientada pelos capítulos anteriormente apresentados, por dados 

secundários elaborados pela própria FAPPES (FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E 

ENSINO SUPERIOR, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2016h, 2016i, 

2016j, 2016k, 2016l, 2016m, 2016n, 2016o, 2016p) e pelas entrevistas realizadas para o 

presente estudo. Demais fontes consultadas são citadas ao longo deste tópico. 
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Antes de iniciar a referida apresentação do histórico e análise do estudo de caso, é 

apresentado o Quadro 10, com as fases evolutivas e os incidentes identificados pelos 

entrevistados nestas fases. 

 

Quadro 10 – Incidentes identificados no processo evolutivo do modelo de negócio da 

FAPPES 

Fase evolutiva 

do modelo de 

negócio* 

Incidente     

Qualificação Ambiente 

de origem 

Descrição 

Constituição do 

modelo de 

negócio  

(2003 a 2009) 

Facilitador Interno Opção por relacionamento acolhedor e informal com 

alunos e funcionários 

 Externo Em dezembro de 2006, aprovação do MEC para a 

graduação em Administração 

Dificuldade Interno Estilo de gestão do principal sócio 

  Organização empírica da estrutura inicial da empresa 

  Uso dos recursos dos sócios 

  Falecimento do principal sócio 

  Inadimplência de alunos 

  Concessão de bolsas de estudo 

  Baixa ocupação das vagas 

 Externo Concorrência por preço com IES de grande porte 

  Demora na aprovação do MEC para a graduação em 

Administração 

Início da nova 

liderança  

(2009 a 2012)  

Facilitador Interno Mudança na composição societária 

  Estilo de gestão do principal sócio 

  Maior velocidade no processo decisório 

  Adesão ao Fies 

  Revisão das grades curriculares 

  Contratação de novos professores devido ao aumento 

da quantidade de alunos 

  Início da implantação do plano de reposicionamento 

da marca 

  Implantação da CPA 

  Implantação da área comercial 

  Quitação de dívidas e adoção de planejamento 

financeiro  

 Externo Obtenção do Conceito Institucional nota “quatro” 

Dificuldade Externo Concorrência por preço com IES de grande porte 

  Incapacidade de acompanhar a concorrência por 

preço 
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Quadro 10 – Incidentes identificados no processo evolutivo do modelo de negócio da FAPPES 

(continuação) 

Fase evolutiva 

do modelo de 

negócio* 

Incidente     

Qualificação Ambiente 

de origem 

Descrição 

Ascensão da 

FAPPES 

(2013 a maio de 

2016) 

Facilitador Interno Implantação do plano de reposicionamento da marca 

  Vontade dos sócios em inovar e diferenciar a FAPPES da 

concorrência 

  Treinamentos para funcionários e para professores 

(metodologia de aprendizagem ativa) 

  Implantação do Programa Futuro Executivo, como fruto do 

plano de reposicionamento da marca 

  Incorporação de ferramentas tecnológicas para gestão 

escolar 

  Investimentos na estrutura física e inauguração de novo 

campus (West Plaza) 

  Aumento no quadro de funcionários, incluindo professores 

  Secretaria acadêmica atendendo alunos com mais 

regularidade 

  Uso dos resultados da pesquisa da CPA para modificar a 

estrutura física 

 Externo Estabelecimento de parcerias com a Sociedade Brasileira de 

Coaching, Universidade McGill e Colégio Ouro Preto 

Dificuldade Interno Atendimento simultâneo a três segmentos de clientes 

  Resistência dos professores em aplicar a metodologia de 

aprendizagem ativa 

 Externo Imagem positiva das IES tradicionais e de grande porte 

Modificação nas regras de acesso ao Fies 

Adoção do 

sistema Blox 

(início em junho 

de 2016) 

Facilitador Interno Vontade dos sócios em inovar e diferenciar a FAPPES da 

concorrência 

  Mudança na composição societária 

  Criação e implantação do sistema Blox como fruto do 

plano de reposicionamento da marca 

  Incrementos nos canais de divulgação  

  Implantação do Blox não gerou desistências de alunos 

  Maior frequência e envolvimento dos alunos nas aulas 

  Encerramento da parceria com Colégio Ouro Preto 

influenciando ocupação do campus West Plaza 

 Externo Interesse de outras IES no sistema Blox 

Dificuldade Interno Falha no processo de matrículas 

  Envolvimento da secretaria para compreender a influência 

da adoção do Blox em seus processos 

  Falha na comunicação com alunos quanto às regras do 

Blox 

  Atendimento simultâneo a três segmentos de clientes 

 Externo Imagem positiva das IES tradicionais e de grande porte  

Suspensão de repasses do Fies 

  Resistência dos pais de futuros alunos a matricularem seus 

filhos, por desconhecerem a FAPPES e o Blox 

 



78 

 

 

Quadro 10 – Incidentes identificados no processo evolutivo do modelo de negócio da FAPPES 

(continuação) 

Fase evolutiva 

do modelo de 

negócio* 

Incidente     

Qualificação Ambiente 

de origem 

Descrição 

Futuro do 

modelo de 

negócio da 

FAPPES 

Facilitador Interno Vontade dos sócios em inovar e diferenciar a FAPPES 

da concorrência 

  Clareza dos sócios quanto ao segmento de clientes que 

se deseja atender 

  Sistema Blox tratado como unidade de negócio à parte 

  Contratação de novos funcionários para processos 

administrativos 

  Adoção de sistemas informatizados para processo de 

matrícula conforme características do sistema Blox 

 Externo Aceitação de jovens e potenciais alunos ao Blox 

Dificuldade Interno Possível descompasso entre a atenção dada às 

novidades incorporadas ao modelo de negócio e a 

atenção dedicada a elas após a implantação 

  Dificuldade dos professores para aplicar metodologia 

de aprendizagem ativa em salas com mais de 50 

alunos 

  Percepção de pouca atenção dada à manutenção das 

parcerias estabelecidas 

 Externo Imagem positiva das IES tradicionais e de grande 

porte 

  Desconhecimento da marca FAPPES no mercado 

  Blox percebido por parte dos clientes como muito 

diferente dos sistemas tradicionais de ensino 

*Nota: os períodos mencionados neste Quadro se referem às fases evolutivas do modelo de negócio 

da FAPPES. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.2.1 Constituição da FAPPES (histórico de 2003 a 2009) 

 

No ano de 2003, Francisco Oswaldo Berchielli, doutor em Economia e professor com 

longa carreira acadêmica desenvolvida em faculdades e universidades da cidade de São Paulo, 

reuniu-se com familiares e amigos. Conforme o entrevistado E1, o professor Francisco 

Berchielli estava “cansado da rigidez das instituições de ensino” e queria fundar uma IES 

diferente dos moldes tradicionais com os quais estava habituado, mantendo a alta qualidade 

de ensino e mensalidades com preços acessíveis. Inicialmente, esta IES se dedicaria a oferecer 

cursos de extensão e pós-graduação nas áreas de Direito e Administração. Nascia então o 

Instituto Paulista de Educação Continuada (IPEC), situado na cidade de São Paulo, no bairro 



79 

 

 

da Bela Vista, mantido pela Sociedade Interamericana de Pesquisa e Ensino Superior 

(SIPES). 

Um ano após a fundação do IPEC, seus sócios perceberam a oportunidade de expandi-

lo com o estabelecimento da graduação em Administração. Esta decisão levou à fundação de 

uma segunda marca denominada Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior 

(FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR, 2016k, 2016o). O 

entrevistado E9 descreve os primeiros momentos da FAPPES: 

 

A gente começou com uma salinha de coordenação, uma recepçãozinha e duas 

salas grandes pra fazer salas de aula. Mas de inicial mesmo foi uma sala só de 

aula, que começamos a fazer cursos de Direito. A gente fazia muita palestra 

pra trazer aluno, fazia muito encontro com advogados. Foi uma fase muito 

gostosa, mas também foi difícil porque a gente precisava crescer e aparecer. 
 

O modelo de negócio deste momento inicial da FAPPES foi estruturado conforme 

descrito na Figura 13. Cada um dos componentes deste modelo de negócio é esclarecido nos 

parágrafos que sucedem a referida Figura:  

 

Figura 13 – Modelo de negócio FAPPES – constituição da organização  

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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De acordo com os entrevistados E1, E2, E6 e E9, a proposta de valor praticada pela 

FAPPES em seus primeiros anos consistia na oferta de cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão nas áreas de Administração e Direito. Qualidade de ensino e prática de baixos preços 

nas mensalidades foram as principais atribuições definidas para executar tal proposta. O 

entrevistado E5 colocou que “a preocupação da escola sempre foi dar um ensino de qualidade 

pra pessoas que, ahn, talvez não tivessem tanto dinheiro pra pagar um preço mais alto, mas, 

mesmo assim, mereciam a oportunidade”. 

O entrevistado E9 relatou que esta proposta de valor se tornou viável devido ao 

relacionamento com clientes ser exercido com proximidade e informalidade no trato com os 

alunos. Tal postura era mantida principalmente por Francisco Berchielli e pelo entrevistado, 

que afirmou:  

 

O Francisco dizia que a proposta dele era sempre ajudar o aluno. Proporcionar 

ao aluno um conhecimento amplo [...] ele era aberto a todos, entendeu? 

Qualquer um entrava na sua sala [...] Francisco perdia *horas* quando alguém 

chegava pra conhecer a FAPPES. Ele ficava horas com a pessoa, conversando 

e tal. Dava ideias, instruía a pessoa para ela crescer na vida. 

 

O entrevistado E5 complementa ao enfatizar que a proximidade e a informalidade no 

relacionamento também se estendiam aos professores e demais funcionários da FAPPES: 

“Era a intenção do professor Berchielli, a informalidade. Eu achava que naquela época, não 

sei se em razão do tamanho, as pessoas eram muito mais próximas e não tinha tanta 

formalidade”. 

Devido à característica de baixos preços contida na proposta de valor, o segmento de 

clientes abrangia principalmente alunos com baixo poder aquisitivo. Além disso, como parte 

dos cursos contidos oferecidos pela FAPPES eram da área de Direito, pode-se afirmar que o 

segmento escolhido englobava também os interessados em estudos preparatórios para o 

exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

O principal canal de divulgação da FAPPES era o atendimento presencial. Podem ser 

considerados como secundários os demais canais estabelecidos nesta fase, a saber: website, e-

mail e ações de captação de alunos realizadas dentro de empresas da cidade de São Paulo. Os 

entrevistados E1 e E9 ressaltaram a dificuldade para divulgar o negócio, tanto com a marca 

inicialmente adotada, IPEC, como com a marca FAPPES, posto que ambas fossem pouco 

conhecidas no mercado. 

A organização dos componentes do modelo de negócio relacionados a recursos e 

competências se deu de forma empírica, apoiada em pouco planejamento e na atribuição de 
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múltiplas responsabilidades a um quadro de pessoal diminuto, como relatado pelo 

entrevistado E1: 

 

A gente não sabia na época *muito* o que fazer, mas cada um tinha uma 

competência diferente que poderia contribuir [...] Porque eu já cuidava de toda 

a parte de regulamentação do MEC, eu cuidava de toda essa parte de projetos, 

já estava na minha mão [...] Eu também trabalhava muito com web design, 

marketing e tal, fazia sentido para o momento embrionário da empresa. 

 

Assim sendo, as atividades-chave desta fase de constituição da FAPPES eram 

elementares, comuns ao cotidiano de qualquer IES: captar alunos, atendê-los e realizar as 

atividades de ensino. A figura central e principal recurso-chave era o próprio Francisco 

Berchielli, que se responsabilizava ou interferia na execução de boa parte das atividades-

chave. Também eram relevantes os papeis dos professores e dos sócios mais atuantes no 

cotidiano da FAPPES naquela fase: os entrevistados E1, E6 e E9.  

Nesta fase de constituição da FAPPES, não foram estabelecidas parcerias-chave com 

outras organizações. 

Os fluxos de receita eram sustentados pelas mensalidades pagas pelos alunos e, em 

grande parte, pelos recursos dos sócios, os quais precisaram realizar diversos aportes além do 

investimento inicial para manter a FAPPES em funcionamento. Conforme os entrevistados, a 

alta dependência relativa aos recursos dos sócios estava associada a uma elevada quantidade 

de casos de inadimplência de alunos, bem como à baixa ocupação das vagas ofertadas e à 

concessão de bolsas de estudo. Isto levou a FAPPES a acumular dívidas e, consequentemente, 

fragilizava a “margem” que realimentava o modelo de negócio, indicada na Figura 13. 

Os nove componentes do modelo de negócio inicial da FAPPES, relatados até aqui, 

foram influenciados por incidentes oriundos dos ambientes interno e externo à organização. 

Em relação ao ambiente interno, os incidentes facilitadores mais destacados pelos 

entrevistados foram a experiência de Francisco Berchielli como professor, aliada à sua atitude 

acolhedora com alunos, professores e demais funcionários.  

Ao mesmo tempo, a postura centralizadora praticada por Francisco Berchielli era uma 

influência que dificultava a execução do modelo de negócio, pois tornava lento o processo 

decisório da organização como um todo. Ainda que atuasse paralelamente como professor em 

outras IES, Francisco Berchielli não delegava responsabilidades e acumulava para si todas as 

decisões relativas à FAPPES. Segundo o entrevistado E6: 
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[O professor Francisco Berchielli] era uma pessoa que acreditava muito nas 

ideias dele. Então qualquer ideia nossa, a gente tinha que, ahn, o esforço era 

muito grande pra você convencê-lo. Eu era o que fazia mais esse papel de 

convencimento. Por exemplo, o Leandro tinha alguma ideia, ele precisava 

fazer alguma coisa ou enxergava algo que não estava indo bem, muitas vezes 

ele tinha que vir até mim, apesar de filho do Berchielli [...] E eu tinha que 

fazer um papel, ahn, de negociação pra convencer ele e a coisa acontecer. 

 

O entrevistado E9 complementou: “o Francisco era muito acadêmico e, como ele era 

diretor de *tudo*, ele concentrava as coisas e deixava de lado muitas coisas que ele não 

conseguia resolver”. 

Esta postura centralizadora gerou problemas de relacionamento entre os sócios. Esta 

relação com os sócios foi influenciada por outro incidente, oriundo do ambiente externo: a 

demora de quase três anos relativa ao processo para obter do MEC a aprovação para a 

graduação em Administração. O entrevistado E6 explicou a situação no período predecessor a 

esta aprovação: 

 

A gente não tinha, obviamente, know-how, conhecimento, não sei o que te 

dizer, porque muita gente hoje fala ‘poxa, não deveria ter demorado tanto uma 

aprovação do MEC’ [...] Demorou três anos essa aprovação. Em três anos, 

você precisava manter a estrutura de uma faculdade e não podia ter aluno. 

Então, ahn, tivemos lá um aporte inicial, que foi o que os sócios colocaram 

[...] E ficamos pagando a estrutura, aluguel, sem poder ter aluno. Então foi um 

momento muito difícil, porque todas as reservas que a gente tinha, tinham ido 

embora por conta de manutenção da estrutura. E a faculdade foi aprovada só 

em 2006. Ou seja, quando a faculdade foi aprovada, a gente tava numa 

situação muito delicada financeiramente. Ou seja, dentro de uma cidade 

grande, uma metrópole onde você tem muitos concorrentes de grande porte, a 

gente, ahn, não conseguiu investir pra captar alunos. A gente foi sempre dando 

um jeitinho daqui, um jeitinho dali, mas sempre com muita dificuldade de 

captação. Porque a gente não tinha mais recursos. Os recursos eram escassos. 

Então, teve um período de alguns anos onde a gente enfrentou muita 

dificuldade financeira. 

 

Somente em dezembro de 2006 foram concedidas as autorizações necessárias para o 

funcionamento da graduação em Administração. Até este momento, para manter a FAPPES 

em condições financeiras de funcionamento, a organização oferecia cursos de extensão, 

treinamentos in company de curta duração, e pós-graduação em Direito.  

Mesmo após a obtenção das autorizações junto ao MEC, não foram relatadas 

mudanças no comportamento de Francisco Berchielli quanto à centralização das decisões em 

todos os processos da FAPPES.  

A partir de 2007, a FAPPES conseguiu ampliar a quantidade de alunos matriculados, 

porém não conseguiu o retorno financeiro necessário para manter em dia os pagamentos por 
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sua estrutura. Os principais incidentes apontados pelos entrevistados como causas deste 

problema foram a inadimplência de parte dos alunos, a ociosidade de parte das vagas 

disponibilizadas e a concorrência com IES de grande porte. Estes concorrentes se mostraram 

capazes de ofertar cursos de ensino superior em diversas localidades de São Paulo, não apenas 

em um único bairro, e de praticar mensalidades com valores inferiores aos propostos pela 

FAPPES.  

Estas dificuldades geraram insatisfação na maioria dos sócios de fora do núcleo 

familiar de Francisco Berchielli. Segundo o entrevistado E6, estes sócios ajudavam pouco 

com a gestão da organização e não reinvestiam no negócio. Tal situação durou até meados de 

2009, de acordo com o mesmo entrevistado, quando os sócios insatisfeitos optaram por deixar 

a sociedade. 

Paralelamente, entre 2006 e 2009, a gestão da FAPPES sofria influências decorrentes 

de outro incidente. O estado de saúde de Francisco Berchielli, afetado pelo tratamento contra 

um câncer, agravou-se com o tempo e, em 2009, ele veio a falecer.  

Foi neste contexto que Leandro Berchielli assumiu a direção geral da organização e 

iniciou uma nova fase na gestão da FAPPES, gerando a primeira evolução em seu modelo de 

negócio, como descrito no próximo tópico. 

 

4.2.2 Início da nova liderança (histórico de 2009 a 2012) 

 

Ao assumir a direção da FAPPES, Leandro Berchielli promoveu alterações em alguns 

dos componentes do modelo de negócio, como se observa na Figura 14. 
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Figura 14 – Modelo de negócio FAPPES – fase de início da nova liderança 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nesta primeira evolução, os componentes do modelo de negócio relativos à 

organização interna e externa – segmento de clientes, canais e relacionamento com clientes – 

sofreram poucas alterações.  

Por outro lado, a proposta de valor e os componentes relativos aos recursos e às 

competências foram modificados, renovando a forma de executar o modelo de negócio da 

FAPPES. A proposta de valor sofreu alterações simples, devido ao acréscimo da oferta de 

cursos de MBA e ao encerramento dos cursos preparatórios para o exame da OAB. Foi 

mantida a oferta de cursos de graduação e pós-graduação a baixos custos. O entrevistado E7 

ressalta os seguintes atributos advindos desta proposta, tanto para alunos como para 

professores: 
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Quando eu cheguei na FAPPES [em 2010], nós já éramos *muito*, tinha ouro 

ali, a proposta tinha ouro. Tinha professores bons e foi a cada ano ganhando 

mais força no time. [...] É uma faculdade humanizada. Aqui você não é mais 

um. A gente se conhece pelo nome, os alunos te conhecem, você conhece os 

alunos. E tá ali pelo corredor. Isso a gente já era na outra sede.  

 

As atividades-chave relativas à captação de novos alunos e de gestão dos processos 

seletivos foram centralizadas em uma única área que, na época, ficou sob a responsabilidade 

do entrevistado E3. Esta nova área, denominada Comercial, foi inaugurada em abril de 2010 

com o objetivo de mitigar os problemas de ociosidade de vagas. Dois meses após seu 

estabelecimento, a área Comercial conseguiu captar cerca de 120 novos alunos. Conforme 

este entrevistado, “depois dessa entrada de alunos, começou a mudar a cara [da FAPPES], 

começou a ter mais movimentação de pessoas”.  

Em relação à secretaria acadêmica, o entrevistado E5 apontou melhorias associadas à 

profissionalização das atividades desempenhadas, ao aumento na qualidade da capacitação 

dos funcionários e à clareza na atribuição de responsabilidades e comunicação: 

 

A escola passou a ter a Secretaria e as pessoas com funções mais definidas. 

Porque às vezes a gente mandava mensagem pra um e-mail centralizado, mas 

quem é o cara que cuida? Não sei. A gente recebia a resposta, mas não sabia 

quem era. Então a escola deixou isso mais estruturado pra gente também, 

dividiu as responsabilidades. 

 

Simultaneamente, foi estabelecido um novo recurso-chave, a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). Seu propósito era ampliar a qualidade do relacionamento entre a FAPPES, 

seus professores e demais integrantes do quadro de funcionários, e seus alunos, além de 

atender a requisitos do MEC (FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO 

SUPERIOR, 2016c). Segundo o entrevistado E5, a CPA reúne professores, alunos, 

funcionários da FAPPES e pessoas da comunidade, com o intuito de compreender os pontos a 

desenvolver na organização como um todo, mediante aplicação de pesquisa periódica, análise 

de resultados e, conforme cada caso, implantação de ações de melhoria.  

Graças à atuação da CPA, somada à entrada de um novo coordenador para os cursos 

de graduação em Administração, foram promovidas alterações nas grades curriculares, de 

forma a atender anseios de alunos e professores por melhorias e incrementos nos conteúdos 

abordados pelos cursos.  

Outra modificação no modelo de negócio refere-se às parcerias-chave. Diferentemente 

do modelo de negócio inicial da FAPPES, o qual não contava com qualquer tipo de parceria, a 
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organização adotou um processo para estabelecer parcerias visando captar novos alunos. 

Segundo o entrevistado E3, tais parcerias eram realizadas pela área comercial da FAPPES e 

abrangiam organizações da sociedade civil e organizações não governamentais, interessadas 

em investir na capacitação de seu corpo de funcionários. 

Ainda sobre as modificações nos recursos-chave, não somente se destacou o ingresso 

de Leandro Berchielli na direção geral da FAPPES, mas também as mudanças impressas por 

seu estilo de gestão. O entrevistado E2 sintetizou as diferenças entre as práticas de gestão, ao 

afirmar que Leandro “assumiu um negócio que tinha uma cara muito tradicional, afinal, [o 

professor Francisco] foi acadêmico de carteirinha por 40 anos. E o Leandro era um cara 

jovem na época, 23, 24 anos, para tocar o negócio inteiro”. 

Seis dos nove entrevistados destacaram a “gestão participativa e descentralizada” 

exercida por Leandro Berchielli como o principal incidente positivo e facilitador oriundo do 

ambiente interno da FAPPES, fundamental para viabilizar esta primeira evolução do modelo 

de negócio. O novo estilo de gestão permitiu aos sócios e colaboradores decidir com mais 

velocidade sobre diversos assuntos que, anteriormente, dependiam do aval exclusivo de 

Francisco Berchielli. Segundo o entrevistado E6: 

 

O Leandro é uma pessoa altamente capacitada, ahn, só que ele não tinha a 

experiência de gestão [...] O que aconteceu com isso? Ele começou a tomar 

decisões em conjunto comigo e as decisões eram rápidas [...] A gente acaba 

tomando decisões rápidas. A gente decide na mesa e já faz a coisa acontecer. É 

algo leve [...] Mas eu acho que a grande evolução da FAPPES foi, ahn, o lado 

da tomada de decisão. Isso que foi o que salvou a FAPPES. Porque se a gente 

tivesse engessado, talvez a gente não teria dado esse salto qualitativo que a 

gente deu. 

 

O entrevistado E7 complementou: 

 

Ah, eu acho que a forma que o Leandro lidera, principalmente, a figura do 

Leandro é *muito* icônica nessa liderança toda. [...] A liderança e o ambiente 

criado pela FAPPES, que faz a gente ser acolhido também e acolhe os alunos, 

acho que isso é muito forte. 

 

Além do estilo de gestão de Leandro Berchielli, outro incidente facilitador deve ser 

destacado. Em 2010, após avaliação in loco de comissão do MEC para o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), a FAPPES recebeu o conceito institucional 

“quatro”, em uma escala que vai até cinco pontos. 
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O desempenho do fluxo de receitas seguiu atrelado à adimplência dos alunos e à 

captação de alunos novos. Por sua vez, a estrutura de custos se beneficiou da quitação de 

dívidas, regularização de documentações e adoção de planejamento. Entretanto, mesmo com 

as modificações no modelo de negócio, acima descritas, a FAPPES não atraía a quantidade de 

alunos necessária para manter suas operações, gerando uma nova crise financeira.  

Para os entrevistados E1, E2 e E6, o principal incidente e causa desta dificuldade era a 

incapacidade de acompanhar ou superar os preços praticados pela concorrência, 

especialmente as IES de grande porte, com atuação estadual ou mesmo nacional. O 

entrevistado E2 colocou: “A gente percebeu que não, ahn, se a gente continuasse naquela 

trajetória, tentando concorrer com esses gigantes, não ia ter como o negócio ser perene”. O 

entrevistado E1 complementou este posicionamento: “quando você atrai pelo preço, qualquer 

R$ 50 que oferecem para o aluno vira um motivo de ele sair da faculdade. Então a gente 

entrou numa concorrência com um mercado canibalista”.  

Por esta razão, os sócios adotaram duas medidas significativas em 2012. A primeira 

foi promover a adesão da FAPPES ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), mantido 

pelo Governo Federal, visando incentivar a captação de alunos. O retorno desta ação ocorreu 

em pouco tempo, posto que a captação ampliou-se consideravelmente ainda em 2012.  

Já a segunda medida adotada ocorreu no final de 2012. Ela consistiu em reposicionar a 

marca FAPPES e modificar a identidade visual de seu logotipo, como mostra a Figura 15:  

 

Figura 15 – Logotipo antigo e logotipo atual da FAPPES 

   

 (antigo)     (atual) 

Fonte: Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (2016i). 

 

Tal reposicionamento tinha por objetivo levar a organização, com o passar dos anos, a 

competir com IES particulares que atraem alunos interessados em uma proposta diferenciada, 

com alta qualidade de ensino e, paralelamente, praticando valores maiores de mensalidade. A 

ação de reposicionamento resultou em ações como elaboração de perfis da FAPPES em redes 
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sociais – Facebook e Linkedin –, treinamento de funcionários e professores, e incorporação 

dos seguintes direcionadores organizacionais: 

 

Missão: acolher e valorizar pessoas que desejam transformação por meio de 

uma educação mais humanizada.  

Visão: não nos contentamos em aceitar a realidade como está. Queremos 

transformar a sociedade em algo melhor e sabemos que esperar que isso 

aconteça não é suficiente. Somos maiores do que isso, somos os agentes da 

mudança que buscamos. 

Ser inovadora. Promover uma educação humanizada e transformadora que, ao 

mesmo tempo, mobiliza pessoas a enxergarem o mundo sob uma nova 

perspectiva e as ajuda a concretizarem seus sonhos. 

Ser diferente. Nossa grandeza não está relacionada aos resultados financeiros, 

muito menos à quantidade de alunos. Ela está fundamentada em nossa 

capacidade de plantar a semente de um líder transformador em cada um que 

passar por aqui. 

Ser única. Não somos para todos, porque não somos qualquer faculdade. 

Somos para aqueles que, como nós, possuem a coragem de perseguir seus 

propósitos, cuja vontade de mudar é latente. Que acordam hoje para construir 

o amanhã que vale a pena ser vivido. 

Ser FAPPES. Contra toda normalidade, acolher sonhos e alcançar resultados 

antes inimagináveis. 

Valores: justiça, cooperação, respeito, integridade, comprometimento e 

inclusão (FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO 

SUPERIOR, 2016m, 2016n). 

 

Os entrevistados E3, E7 e E8 consideraram que as dificuldades na captação de alunos 

ajudaram a FAPPES a se reinventar. O entrevistado E8 classificou a reação dos dirigentes a 

tais dificuldades como “instintiva”. O entrevistado E7 complementou: 

 

Se você pega grandes histórias de disrupção de uma indústria, de mercado, de 

empresa, não têm a ver com os melhores momentos da empresa. Geralmente 

têm a ver com os momentos de mais desafio. [...] Então, se eu pudesse 

responder, é nos momentos de maior dificuldade, maiores desafios, onde tem a 

crise, é que tem a disrupção, a criação do novo. Dificilmente a gente consegue 

criar com, com esse momento mais tranquilo. 

 

O entrevistado E6 acrescentou: 

 

Foi a época que a gente tava lá, tentando ter valor de mensalidade. Você 

diminuía o valor e tentava captar. E falava ‘aumenta um pouquinho, ahn, não, 

diminui’. Sempre com um patamar [de preço] lá embaixo, sempre olhando 

pros outros. Então assim, você olhava externamente os seus concorrentes: as 

grandes, nadando de braçada; as pequenas, mal. E nós éramos pequenos. 

Somos ainda. Enquanto a gente ficava olhando muito pra esse mundo, tentava 

só se espelhar em quem tava nadando de braçada, aí era o grande erro. [...] Eu 

acho que quando a gente passou a se preocupar muito mais com *a gente* do 

que externamente, a gente deixou de se preocupar com concorrentes [...] Eu 
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acho que enquanto a gente ficou olhando muito pra fora, eu acho que a gente 

pecou. 

 

Em consonância à posição do entrevistado E6, o entrevistado E8 considerou positiva 

para a FAPPES a decisão de não acompanhar os movimentos da concorrência. 

A ação de reposicionamento, somada ao novo estilo de gestão, podem ser 

compreendidas como antecedentes da segunda evolução percebida no modelo de negócio da 

FAPPES, a qual gerou o Programa Futuro Executivo, um dos destaques do próximo tópico. 

 

4.2.3 Ascensão da FAPPES (histórico de 2013 a 2015) 

 

A partir da ação de reposicionamento de sua marca, a FAPPES revisou seu modelo de 

negócio pela segunda vez. As modificações descritas na Figura 16 vigoraram entre 2013 e 

maio de 2016: 

 



90 

 

 

Figura 16 – Modelo de negócio FAPPES – fase de ascensão  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A continuidade das ações em prol da captação de alunos resultou em um incidente 

facilitador para a execução do modelo de negócio da FAPPES. No primeiro trimestre de 2013 

foi implantado um programa para a graduação em Administração denominado “Futuro 

Executivo”. Além das disciplinas regularmente definidas para este curso, o participante do 

referido programa remunera a FAPPES com mensalidades maiores que as regulares para 

contar com aulas de inglês para negócios, cursos de extensão e sessões de coaching 

profissional e pessoal, realizadas em parceria com a Sociedade Brasileira de Coaching. São 

oferecidas 50 vagas para o programa a cada semestre (FACULDADE PAULISTA DE 

PESQUISA E ENSINO SUPERIOR, 2016d). O entrevistado E6 afirmou compreender os 

antecedentes à criação deste programa da seguinte forma:  



91 

 

 

 

Por conta do estilo de gestão tornou-se possível pensar em criar programas 

como o Futuro Executivo. Teve a primeira fase, que é a fase do Francisco 

Berchielli, que foi da base, da criação da base. E depois a gestão do Leandro, 

muito mais simples, uma gestão mais de confiança, tomada de decisões mais 

rápidas. É uma evolução do negócio. O negócio começou a evoluir por conta 

de não ter medo de errar. Poxa, então vamos mudar, vamos criar o Futuro 

Executivo. 

 

A proposta de valor foi incrementada pelo Programa Futuro Executivo em 2013 e, no 

ano seguinte, pela oferta da licenciatura em Pedagogia, com duração de quatro anos, e de três 

cursos tecnológicos em Administração, reconhecidos pelo MEC, com duração de dois anos. 

São eles: Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos e Marketing.  

A adesão ao Fies, o plano de reposicionamento da marca e a adoção do Programa 

Futuro Executivo foram incidentes que representaram para a FAPPES maior reconhecimento 

de sua marca, evolução no formato da graduação em Administração e a consequente evolução 

na proposta de valor, além de melhores resultados, tanto em termos financeiros e como em 

matéria de captação de alunos.  

Desde a implantação do Programa Futuro Executivo, percebeu-se maior abrangência 

no segmento de clientes ao qual a FAPPES se propôs a atender. Ao mesmo tempo, a 

organização passou a buscar três grupos distintos de alunos: o primeiro era composto por 

alunos mais velhos, interessados em cursar o ensino superior mediante apoio do Fies; o 

segundo, composto por alunos de todas as idades, que trabalham ao mesmo tempo em que 

estudam e são capazes de pagar as mensalidades sem auxílio de bolsas; e o terceiro, mais 

jovem, interessado nos diferenciais propostos pelo Programa Futuro Executivo e que recebe 

apoio da família para arcar com os valores maiores contidos nas mensalidades do programa. 

Foi indicada pelos relatos dos entrevistados a manutenção do tom informal e 

acolhedor no relacionamento com os clientes. Entretanto, os mesmos relatos apontaram para 

um distanciamento maior entre alunos e diretoria, pois a secretaria acadêmica passou a 

atender com mais regularidade os processos rotineiros de atendimento às necessidades dos 

alunos ao longo dos cursos. Mesmo com esta melhoria, os sócios entrevistados enfatizaram o 

cuidado e a facilidade de acesso mantida pela diretoria para atender os alunos. 

Quanto aos recursos-chave, os entrevistados indicaram ter havido uma ampliação no 

quadro funcional e de professores, para comportar o aumento no número de alunos 

matriculados.  
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Os entrevistados acrescentaram que a execução do plano de reposicionamento da 

marca resultou na realização de dois tipos de treinamentos aos funcionários. Primeiramente, 

em 2013, toda a equipe da FAPPES participou de treinamentos com vistas a esclarecer a nova 

missão, visão e valores adotados pela organização, bem como a promover valores como 

trabalho em equipe. A outra sessão de treinamentos, destacada nas entrevistas para este 

estudo, era direcionada aos professores e ocorreu em 2015, com o ingresso do entrevistado 

E4. O conteúdo abordado referia-se à aplicação da chamada “metodologia de aprendizagem 

ativa” aos alunos da FAPPES. Tal metodologia abrange a preparação e execução de aulas 

fundamentadas no desenvolvimento de soluções de problemas e na interação entre alunos, ao 

invés da prática de aulas expositivas.  

Além de investir no preparo de seu quadro de funcionários, nesta fase de seu modelo 

de negócio a FAPPES incorporou uma série de ferramentas informatizadas ao cotidiano de 

professores e funcionários, como recursos-chave. Tais ferramentas tinham finalidade 

específica para gestão escolar dos alunos pela secretaria acadêmica.  

Outro recurso-chave modificado neste período foi a estrutura física da organização. 

Com os resultados das pesquisas da CPA em 2014, os sócios perceberam a insatisfação 

relativa ao campus Bela Vista, além de reforçarem a percepção que já tinham quanto ao 

descolamento existente entre as ações de reposicionamento da marca, a imagem do Programa 

Futuro Executivo e a estrutura física oferecida. O entrevistado E5 afirmou: “chegou o 

momento de que a escola entendeu que ela tinha que ter uma estrutura física melhor”. 

Entre 2014 e 2015, a FAPPES decidiu desativar o campus original na Bela Vista e, 

para tanto, adotou duas medidas. A primeira foi estabelecer uma parceria com o colégio Ouro 

Preto, localizado no bairro da Mooca. O acordo estabelecido permitiu a operação de um 

segundo campus da FAPPES nas instalações do colégio. A segunda medida envolveu mudar 

as instalações da Bela Vista para dentro do Shopping West Plaza, no bairro paulistano da 

Barra Funda. O entrevistado E6 afirmou que a decisão pela mudança foi rápida, sendo 

complementado pelo entrevistado E5: 

 

Então acho que a escola, ela acabou, ahn, tentando chegar em todos os atores, 

enfim, todas as pessoas. Eu não sei em termos de qualificação do corpo 

administrativo. Mas, pra professores e alunos, acho que ela sempre procurou 

proporcionar o melhor, dentro do que ela podia. Porque a CPA também 

perguntava isso, para os três, alunos, professores e corpo administrativo, o que 

gostariam que mudasse ou que a FAPPES proporcionasse, né. E muito se 

criticava a estrutura física. Mesmo a sala sendo legal, o prédio não era legal e 

não trazia muita segurança. A escola fez várias propostas para o pessoal que 

locava o prédio, se podia mudar e tal. Os caras sempre foram intransigentes. E 
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eu acho que aqui foi uma grande oportunidade, vir pro West Plaza [...] E aí foi 

incrível. Acho que, quando a gente entrou aqui, mesmo quando eu pude vir 

acho que uma ou duas vezes, quando ainda tava em construção, nossa, foi 

demais [...] Um lugar mais bonito fez com que as pessoas cuidassem mais das 

coisas. É que a gente tinha depredação das coisas no outro prédio [...] Eu acho 

que aqui, como tudo é *tão lindo*, eu não sei, me parece que isso também 

criou um cuidado maior. Não sei, é idiota, porque isso deve ser uma questão 

de educação, na minha visão. Eu acho que isso acabou por fazer os alunos 

pensar “se aqui tudo é novinho, vamo deixar novinho”, entendeu? Pelo menos 

o relatório da CPA, da última pesquisa que a gente fez, quando mudou [o 

campus], era um deslumbramento mesmo. 

 

A mudança ocorreu em julho de 2015, em paralelo à desativação das instalações do 

campus Bela Vista. Algumas imagens do campus West Plaza são apresentadas na Figura 17. 

 

Figura 17 – Campus West Plaza da FAPPES 

 

Fonte: Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (2016l). 

 

O novo campus ocupa três andares do bloco A do shopping West Plaza e, na área 

comercial do shopping, conta com o chamado “Espaço Conceito”, local de uso livre para 

qualquer pessoa que queira estudar, fazer reuniões, ou utilizar a rede wi-fi da FAPPES. 

Funcionários da área Comercial atendem e orientam os visitantes sobre a faculdade, caso os 

visitantes demonstrem interesse (FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO 

SUPERIOR, 2016g). A Figura 18 traz imagens do Espaço Conceito. 
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Figura 18 – Espaço Conceito – campus West Plaza 

 

Fonte: Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (2016g). 

 

A inauguração do novo campus gerou um incidente facilitador ao relacionamento 

entre a FAPPES e o público que ela desejava atrair com o Programa Futuro Executivo. 

Mesmo sendo devidamente equipado e adequado às atividades de ensino, o campus Bela 

Vista situava-se em um prédio antigo e em uma região com frequentes problemas de 

segurança. Esta característica dificultava as ações de captação de novos alunos. Com o 

campus West Plaza, porém, o entrevistado E3 relatou que a dificuldade não somente foi 

superada, mas também se transformou em um argumento positivo à captação. Ele ofereceu a 

seguinte explicação: 

 

Pensa em um pai que paga R$ 2300 de mensalidade pra um filho no ensino 

médio. Se a gente hoje, estivesse lá [no antigo endereço], nunca que eles 

pagariam pro filho vir estudar aqui. A gente tem o Programa Futuro 

Executivo, que é um programa mais caro. Então hoje esse pai, vindo visitar a 

FAPPES, ele vai falar ‘eu pago pra meu filho estudar aqui’ porque ele vai 

acreditar na FAPPES hoje. Então isso, pra gente, é interessantíssimo, né? 
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Além das parcerias-chave firmadas entre a FAPPES, o Colégio Ouro Preto e a 

Sociedade Brasileira de Coaching, foi estabelecida uma terceira parceria relevante para o 

Programa Futuro Executivo, em 2014. Segundo o entrevistado E1, após reuniões com 

instituições de ensino superior do Canadá, a FAPPES acordou com a Universidade McGill 

uma parceria para disponibilizar aos participantes do Programa Futuro Executivo um módulo 

internacional, realizado nas dependências daquela universidade, com duração de 80 horas 

(FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR, 2016j). A primeira 

turma foi composta por 20 alunos e, até 2016, 75 alunos cursaram este módulo internacional. 

Para o entrevistado E2, a razão de esta parceria ter se concretizado residiu na postura de 

alguns participantes do quadro societário e funcional da FAPPES: 

 

Ahn, o que facilitou, no geral, foram ter algumas pessoas chave que quiseram bater no 

peito, “vou tocar isso, vou levar em frente um projeto como esse”. Por exemplo, 

quando fechou a parceria com o Canadá, “ah, cara, manda cinco e-mails e vamo lá”. 

Mandamos cinco e-mails, fomos lá, sem ter resposta de alguns, e acabou dando certo, 

entendeu? Então acho que essa audácia, esse “bater no peito”, “vamo em frente”, não 

de todo mundo, mas de algumas pessoas chave do negócio, permitiram que o negócio 

deslanchasse [...] esta modificação representou uma mudança no mindset, pra gente 

entender quem a gente é. [A parceria com a Universidade McGill] trouxe muito gás 

aqui dentro. 

 

O entrevistado E9 acrescentou:  

 

Foi assim, muito desafiador, né? Ninguém acreditava. “Pô, você é louco? Vai fazer 

isso?” Não, vamo encarar, vamo fazer. E deu certo. Eles foram atrás, foram lá pro 

Canadá, voltaram com o convênio. Assim, loucura total. Ninguém acreditava, né, que 

eles iam voltar com o convênio. Mas foi assim, pura, pura, assim, como eu diria, pura 

vontade de vencer, de fazer diferente. 

 

Nesta fase evolutiva do modelo de negócio da FAPPES, foi possível perceber que o 

fluxo de receitas passou a contar com as mensalidades dos alunos matriculados no Programa 

Futuro Executivo, além das mensalidades dos demais alunos e dos repasses relativos ao Fies. 

Já a estrutura de custos passou a ter que sustentar o aumento no quadro funcional, o acréscimo 

de recursos físicos e tecnológicos e os investimentos em treinamento acima descritos. 

Segundo os entrevistados, um dos incidentes oriundos do ambiente interno que mais 

trouxe dificuldades para esta segunda evolução no modelo de negócio foi a resistência 

manifestada por parte dos professores quanto ao uso da metodologia de aprendizagem ativa. 

O entrevistado E2 posicionou-se sobre este assunto da seguinte forma: “De tudo que saía 

daqui, a gente tinha um medo de ‘pô, vou colocar na mão desses caras agora?’”. O 

entrevistado E3 acrescentou: “[o entrevistado E1] foi muito firme quando disse que queria 
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uma mudança genuína de todos. Então a pessoa querendo, teria que mudar. Se não quisesse, 

tem quem queira”. 

Em meio a um cenário favorável ao crescimento da FAPPES, o Governo Federal 

estabeleceu em dezembro de 2014 uma alteração relevante e restritiva nas regras de acesso ao 

Fies, descrita no tópico 4.1. Isto gerou dificuldades para as IES particulares atraírem novos 

alunos, de imediato (SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR, 

2016). A FAPPES não foi exceção: a maioria dos entrevistados colocou esta medida como a 

principal causa da queda na captação de alunos em 2015. Novamente, a organização se viu 

em dificuldades financeiras para manter suas operações. Este quadro também foi agravado 

pela crise econômica percebida no Brasil neste mesmo ano e por diversas turmas estarem a 

poucos semestres da conclusão de seus cursos. O entrevistado E7 detalhou o impacto destes 

incidentes: 

 

E aí veio a segunda crise quando o Fies saiu. Não é uma coisa que ataca só a 

FAPPES: *todo* o sistema educacional brasileiro que estava super, pra não 

dizer dependente, super *envolvido* com o sistema Fies. Então o problema 

que a gente tá passando, as grandes [instituições] de ensino tão passando por 

problemas em proporções gigantescas. E aí nesse momento, ok, nossa fonte de 

renda vinha muito do Fies, porque a gente queria dar a melhor Educação pra 

pessoas que não tinham acesso, e agora que as pessoas não vão ter mais isso? 

A gente não vai ter nem as pessoas, nem o Fies, e as pessoas [ficarão] sem 

acesso, entendeu? Porque, provavelmente, elas vão ter uma dificuldade maior 

de ter acesso à Educação Superior. É o que vai acontecer com a gente. Ahn, e 

aí vem a necessidade de mudar o modelo de negócio. Como é que a gente faz? 

Não dá pra ser só o Futuro Executivo, não dá pra ser só uma faculdade com 

bons professores e uma boa proposta, porque isso o Insper é. Ia ter que ter 

muito mais dinheiro de marketing, que é o que a gente não tem. Então a gente 

vai ter que fazer um produto muito revolucionário, muito diferente do que o 

mercado tem, e aí nasce o Blox. 

 

Para o entrevistado E1, estes dois incidentes oriundos do ambiente externo foram 

decisivos para disparar a terceira mudança no modelo de negócio da FAPPES. Ele resumiu da 

seguinte forma o momento vivido entre o final de 2015 e os primeiros meses de 2016: “a crise 

de mercado forçou a gente a criar um produto que fosse mais sustentável e realmente tivesse 

um diferencial de inovação que as outras instituições não têm, para poder realmente atingir o 

posicionamento que a gente queria”. O desenvolvimento do produto mencionado pelo 

entrevistado é abordado no tópico a seguir. 
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4.2.4 Adoção do sistema de organização acadêmica Blox (histórico de janeiro a setembro de 

2016) 

 

Ao mesmo tempo em que as dificuldades financeiras voltavam a se apresentar para a 

FAPPES, eram intensificadas as discussões para reformular a estrutura da graduação em 

Administração.  

Um plano elaborado em anos anteriores foi retomado no final de 2015 por parte do 

quadro funcional e societário da FAPPES. O entrevistado E2 expôs ao coordenador do curso 

de Administração da época o interesse que teve ao cursar disciplinas optativas ao final de sua 

formação acadêmica, afirmando que as disciplinas escolhidas por ele despertaram muito mais 

a atenção dele em comparação com as obrigatórias. O entrevistado E2 relatou o que disse ao 

coordenador: “a gente precisa fazer esse negócio ser a graduação, não pode ser um pedacinho, 

o finalzinho, sabe? Porque, de verdade, mais da metade do que eu vi antes [das disciplinas 

optativas], hoje é irrelevante, desconexo”. 

As discussões para reformular a estrutura disciplinar da graduação em Administração 

avançaram. Percebeu-se nestas discussões a afinidade entre as ideias propostas e a 

metodologia de aprendizagem ativa, objeto de treinamento ministrado aos professores da 

FAPPES em 2015. Também se constatou uma série de oportunidades positivas, as quais iam 

além da superação da dificuldade imediata vivenciada pela organização, relativa à baixa 

captação de novos alunos. O entrevistado E1 detalhou: 

 

A gente entendeu que a gente não conseguia prever o comportamento dessa 

geração que chega no Ensino Superior agora. Entendemos que eles vêm de um 

contexto completamente diferente do que tinha uma instituição [há] dez anos 

atrás. E entendeu, naturalmente, que não poderia ofertar o mesmo produto 

porque os nossos comportamentos mudaram drasticamente nos últimos dez 

anos, por causa da tecnologia. A gente tinha que, de uma certa maneira, 

entender quais foram essas mudanças e trazer isso pra dentro da sala de aula. 

O modelo que a gente replica em aula é um modelo de 150 anos atrás, da 

época da Revolução Industrial. Então, o que de relevante a gente podia trazer e 

ofertar para os alunos diante de um cenário, de um mercado muito mais, ahn, 

inovador, um mercado que exigia muito mais competências do que só 

conteúdo? Porque hoje o conteúdo tá em qualquer gadget que você tem na 

mão, né? 

 

Participavam destas discussões os entrevistados E1, E2, E4, E6, E7 e E8, além do 

então coordenador do curso de Administração. Este grupo notou que as novas ideias levavam 

à criação de um formato de curso de graduação completamente diferente daquele praticado 
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por outras IES brasileiras, além de ser capaz de modificar o modelo de negócio da FAPPES 

por completo, especialmente sua proposta de valor.  

Ademais, o novo formato apresentava, segundo os entrevistados, maior afinidade com 

características atuais do mercado de trabalho, com os públicos interessados em cursar o 

ensino superior, e com os direcionadores organizacionais da FAPPES, em outras palavras, sua 

missão, visão e valores. O entrevistado E4 destacou que o mercado da educação superior 

também se mostrava receptivo a modificações: 

 

O mercado percebe a necessidade de modificar a Educação, porém não age 

concretamente para mudá-la [...] Você fala com um educador sempre esse 

assuntinho ‘ah, precisa evoluir a Educação’. Sempre. Qualquer pessoa que dá 

aula diz isso. Também falam ‘ah, mas tá tão difícil dar aula com esses alunos 

de hoje’. O mercado já tava super [faz gesto indicando cansaço]. A 

oportunidade tava ali, escancarada, dizendo ‘olha, precisa, o mercado tá 

pedindo alguém que faça diferente’. 

 

Outra importante constatação feita foi que as características do novo formato 

elaborado pelo grupo atendiam integralmente as Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC, 

as quais são fundamentadas no desenvolvimento de competências como flexibilidade e 

interdisciplinaridade na formação dos alunos.  

Para trazer esta nova proposta de valor à realidade, os entrevistados E1, E2 e E6 

estabeleceram uma equipe de trabalho, a qual representou um dos recursos-chave para esta 

evolução do modelo de negócio da FAPPES. Ela era composta pelos entrevistados acima 

mencionados, pelo coordenador do curso de Administração daquela época, e também pelos 

entrevistados E4, E7 e E8, sendo que estes quatro últimos atuaram em tempo integral no 

projeto.  

O grande objetivo desta equipe era desenvolver e implantar uma nova proposta de 

valor para a FAPPES, compondo um sistema de ensino diferenciado em comparação ao 

formato vigente nos cursos de graduação. O entrevistado E1 enfatizou a liberdade de criação 

assegurada à equipe para a condução do projeto. Tal característica foi enfatizada pelos 

entrevistados E4 e E8. Este último demonstrou entusiasmo com o projeto ao afirmar: “a 

vontade de inovar e transformar a Educação, iniciada com o Futuro Executivo, estava ainda 

mais presente”. 

Foi decidido pela equipe do projeto que neste novo sistema, amparado pela 

metodologia de aprendizagem ativa, o aluno não cumpriria uma grade curricular previamente 

determinada pela instituição de ensino, mas sim passaria a escolher todas as disciplinas que 
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desejasse cursar, conforme os assuntos que julgasse mais interessantes para sua formação. Ao 

longo de seu desenvolvimento, esse sistema de ensino recebeu o nome Blox. Também foi 

decidido utilizar o nome “Blox” para se referir às disciplinas ofertadas aos alunos. Suas 

principais características estão descritas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Características do sistema Blox 

Característica Descrição 

Áreas de 

conhecimento  

Cada Blox abrange uma das seguintes áreas do conhecimento estabelecidas pelo 

MEC: básico, técnico, complementar e quantitativo. 

Áreas funcionais 

 

Cada Blox abrange uma das seguintes áreas funcionais em Administração, 

estabelecidas pelo MEC: marketing e estratégia; gestão de pessoas; finanças e 

economia; produção e logística; sociedade e mundo. 

Competências a 

desenvolver nos 

alunos 

Cada Blox deve contribuir para desenvolver o aluno em ao menos três destas oito 

competências: senso crítico, comunicabilidade, aplicabilidade, flexibilidade, 

cidadania, interação, organização e inovação. 

Metodologia de 

ensino 

Aprendizagem ativa: aulas fundamentadas no desenvolvimento de soluções de 

problemas e interação dos alunos com colegas, ao invés de simples exposição ao 

conteúdo através de palestras e leituras. 

Formação de 

turmas 

Devido à liberdade conferida aos alunos para escolher quais Blox querem cursar, 

eles deixam de pertencer a turmas fixas e passam a realizar sua formação com 

pessoas de diferentes idades e experiências acadêmicas e profissionais. 

Papel dos 

professores  

Elaborar livremente as ementas e conteúdos dos Blox, porém com aplicação da 

metodologia de aprendizagem ativa.  

Papel dos alunos  Atuar com protagonismo em prol de sua formação, optando pelos Blox que 

desejar. 

Duração  Cada Blox dura 32h, distribuídas em oito semanas. 

Fonte: adaptado de Faculdade Paulista de Pesquisa e ensino superior (2016f). 

 

Além destas características, os nomes atribuídos a cada Blox foram destacados como 

outro diferencial do sistema. O entrevistado E2 exemplificou:  

 

Tem um Blox que se chama ‘Empresas são de Marte e consumidores são de 

Vênus’. Acho ótimo para falar dessa dissonância entre o que a empresa 

oferece e o cliente quer, o que ele espera, o que é entregue. Então, se fosse em 

qualquer outro lugar, a disciplina iria se chamar ‘Marketing 2’ e ia ser um 

topicozinho chamado Comportamento do Consumidor, e ia passar batido. 
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A seguir, a Figura 19 exemplifica como um Blox é apresentado aos alunos da 

FAPPES. A linguagem visual estabelecida para este sistema de ensino conta com cores, 

ícones e outros elementos gráficos, com o intuito de facilitar a compreensão dos alunos. 

 

Figura 19 – Exemplo de apresentação do Blox aos alunos da FAPPES 

 

Fonte: adaptado de Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (2016f). 

 

Entre janeiro e maio de 2016, a equipe responsável pelo projeto do Blox promoveu 

diversas reuniões e cerca de 500 focus groups, com alunos e professores da FAPPES, alunos 

do ensino médio de outras instituições e profissionais de universidades corporativas. Os 

resultados obtidos permitiram à equipe do projeto aperfeiçoar a ideia inicial a tal ponto que, 

no momento da decisão sobre quando se daria a primeira utilização prática do Blox, os sócios 

optaram por implantá-lo de uma só vez, a partir de agosto de 2016, para todas as turmas dos 

cursos de Administração, tanto para os cursos de ensino superior como para os cursos de pós-

graduação.  

Contudo, ao decidir pela implantação no segundo semestre de 2016, a equipe do 

projeto optou por adiar a implantação de parte das características traçadas para o sistema 
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Blox, as quais contemplavam aplicação de gamification como parte da metodologia de ensino 

e desenvolvimento de um software para gerenciar as matrículas no sistema Blox e o 

relacionamento com os alunos. 

Ademais, os sócios optaram por ofertar os Blox como cursos avulsos a serem 

contratados por qualquer interessado, seja ele aluno ou não da FAPPES. Este formato de 

oferta dos Blox conta com a divulgação e comercialização realizadas no website da 

instituição. 

O formato final do Blox foi apresentado para mais de 550 alunos da FAPPES no dia 6 

de junho de 2016, em um evento realizado em uma casa de espetáculos situada próximo ao 

campus West Plaza. Nesta ocasião, foram detalhadas aos alunos as características do novo 

sistema e comunicada a sua adoção a partir do segundo semestre de 2016 (FACULDADE 

PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR, 2016h). Os entrevistados E3 e E4 

afirmaram que a receptividade positiva observada nos alunos durante o evento superou as 

expectativas de toda a equipe do projeto, dos professores e dos demais funcionários. O 

entrevistado E3 descreveu a reação ao evento de apresentação do Blox da seguinte forma: 

 

O outro evento que a gente teve que foi impactante demais pra nós foi o do Blox, 

porque a gente não esperava, não esperava, ahn, primeiro a aceitação, que foi 

maravilhosa. Porque você fazer toda uma mudança de ensino, de uma pessoa que tá lá, 

acostumada a ter a sua grade montada e ele vai ter que montar, e o receio [da equipe da 

FAPPES] de alguns alunos desistir, né. E não, os alunos aceitaram muito bem. O 

lançamento foi a coisa mais linda. Nós não esperávamos todos os alunos aplaudir de 

pé. Fizeram contagem regressiva sem a gente pedir. Foi assim, algo assim que não 

tinha como você chegar às lágrimas [...] Pra gente foi muito importante, fazer uma 

festa daquela. Pra quem era tão pequenininho, a gente se sentiu gigantesco, né? 

 

Entre junho e julho de 2016, professores de outras instituições de ensino e 

profissionais de diversos segmentos foram convidados a conhecer o Blox e a registrar suas 

impressões e opiniões em vídeo. Todos classificaram o sistema como inovador e como uma 

modificação altamente desejável na metodologia e na forma de lidar com o aluno no ensino 

superior. Um destes profissionais, Armando Lourenzo, diretor da universidade corporativa da 

Ernst & Young, afirmou: “o Blox será um marco na inovação da educação no Brasil” 

(FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR, 2016a).  

O entrevistado E1 sintetizou a elaboração do sistema Blox: 

 

A gente se propôs a fazer algo que realmente revolucionasse a Educação, que 

fizesse sentido, e que atendesse aos jovens. Porque a gente percebia que a 

Educação tava ficando descolada do momento que a gente vive e também do 

que o jovem espera de uma formação mais pragmática. Foi aí que a gente 
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desenvolveu o Blox, ou seja, unindo a crise, que faz você repensar todo o 

negócio, com toda essa situação. A gente começou a desenvolver um sistema 

que beneficiava os alunos, os professores, a gestão e o mercado, com pessoas 

focadas mais em competências do que meramente em conteúdo. 

 

Após a adoção do sistema Blox em junho de 2016, os componentes do modelo de 

negócio da FAPPES ficaram organizados como demonstrado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Modelo de negócio FAPPES – fase de adoção do sistema Blox  

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A proposta de valor, modificada em grande parte pela adoção do sistema Blox na 

graduação em Administração, também foi incrementada com a adequação de um dos cursos 

de pós-graduação ao sistema Blox, resultando no novo curso lato sensu denominado 
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Certificate in Management. Este curso passou a ser ofertado a futuros alunos em setembro de 

2016 e possui turmas confirmadas para início em 2017.  

Quanto aos componentes do modelo de negócio relacionados à organização interna e 

externa, destaca-se primeiramente que, mesmo após a adoção do sistema Blox, a FAPPES 

manteve o atendimento aos três segmentos de clientes percebidos na fase predecessora de seu 

modelo de negócio, a saber: um grupo composto por alunos do Programa Futuro Executivo, 

apoiado pelos familiares para custear as mensalidades; um segundo grupo de alunos 

amparados pelo Fies; e um terceiro grupo, capaz de arcar com as mensalidades por conta 

própria. O entrevistado E2 percebe esta situação como uma dificuldade para a formação da 

identidade da marca FAPPES: 

 

Em relação à segmentação, acho que isso é o grande calo da FAPPES de a 

gente nunca ter estabelecido muito bem quem que é a nossa persona alvo, 

alinhar efetivamente. Porque assim, se você olhar a fundo, você vai ver que 

tem três FAPPES diferentes aqui. Tem o cara que é o pagante, tem o cara que 

é o social [apoiado pelo Fies], tem o cara que é o Futuro Executivo. São perfis 

muito diferentes. Você pega a idade média, comparando [umas com as outras], 

são muito diferentes. 

 

Em relação aos canais, a divulgação do sistema Blox foi feita em todos aqueles 

previamente mantidos pela FAPPES: website, e-mail, redes sociais, captação in company; 

atendimento presencial no campus e no Espaço Conceito. Foi acrescido um canal de 

divulgação no segundo semestre de 2016, devido à contratação dos chamados 

“publieditoriais” no portal administradores.com.br, onde são divulgadas mensagens 

publicitárias com caráter jornalístico a respeito não somente do sistema Blox, mas também do 

Programa Futuro Executivo.  

É importante ressaltar uma atividade-chave temporariamente criada para viabilizar as 

matrículas dos alunos novos e veteranos da graduação em Administração no segundo 

semestre de 2016, e que teve influência no relacionamento com os clientes.  

Conforme descrito anteriormente, optou-se por adiar o desenvolvimento de um 

sistema informatizado para matricular os alunos, com capacidade para atender a todos os 

requisitos do sistema Blox. Assim sendo, o processo de matrículas foi conduzido dentro de 

uma sala de aula organizada para permitir aos alunos escolher os Blox que desejavam cursar. 

Neste local, foram disponibilizados funcionários e materiais de apoio para facilitar o processo 

de escolha dos Blox, como ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21 – Materiais de apoio ao aluno para matrícula no Sistema Blox 

 

Fonte: (FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR, 2016p). 

 

De acordo com os entrevistados, outro incidente ocorrido no ambiente interno que 

gerou dificuldades para a execução do novo modelo de negócio se referiu ao envolvimento da 

equipe da secretaria acadêmica no projeto. Tal envolvimento mostrou-se aquém do necessário 

para executar o primeiro processo de matrículas dos alunos dentro do sistema Blox.  

Ainda que a equipe do projeto Blox compreendesse a complexidade inerente ao 

conjunto de escolhas oferecidas ao aluno pelo novo sistema, foi relatada pelos entrevistados 

uma postura diferente por parte da secretaria acadêmica, a qual demorou a se dar conta das 

consequências advindas do sistema Blox para a execução e a gestão de seus processos. Este 

foi um dos motivos pelos quais ocorreram falhas operacionais nas matrículas, sendo as 

principais:  

- A falta de um controle preciso quanto aos Blox realmente escolhidos por cada aluno, 

implicando em realocações de alunos após o início das aulas; e 

- A sobrecarga de alunos em determinados Blox, devido à falta de clareza quanto ao 

limite máximo de alunos por sala.  

Paralelamente, foi percebido pelos entrevistados outro incidente que trouxe 

dificuldades ao relacionamento com os clientes, ou seja, os alunos. Tal incidente teve relação 

com a mensagem veiculada aos alunos durante a festa de apresentação do sistema Blox. A 

ênfase na liberdade de escolha conferida aos alunos em relação aos Blox que poderiam cursar 

levou parte deles a acreditar ser permitido mudar suas escolhas a todo instante, ao longo do 

segundo semestre de 2016. Foi relatado também que alguns alunos insistiram em comparecer 

às aulas de determinado Blox que lhes interessavam, ao invés de frequentarem as aulas dos 

Blox nos quais efetivamente foram matriculados e, consequentemente, implicando em 

possíveis problemas relativos a reprovações por baixa frequência. O entrevistado E4 acredita 

que o sistema informatizado de matrículas, com implantação prevista para 2017, superará tais 
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problemas, porque trará a clareza necessária na mensagem aos alunos sobre a impossibilidade 

de mudar de Blox após o término do processo de matrículas. Ele colocou: 

 

Os alunos tavam acostumados a fazer a baderna que eles faziam, e agora eles 

não podem mais. Então está sendo um choque pra todos os lados. [...] E 

também é meio da geração. A geração vem e fala [faz gesto de bufar, 

demonstrando insatisfação]. Dizem ‘troca pra mim porque eu tô mandando’. 

‘E daí, você não manda nada’. ‘Mando sim. Sou eu que pago’. Então, 

realmente, essas coisas todas, o sistema vai resolver. Porque será dito ‘você 

tem certeza que é nesse que você vai se inscrever? Você não vai trocar. Você 

não vai mudar. E vai ter que desempenhar pra poder prosseguir no curso’. 

 

É relevante ressaltar que, mesmo diante desta dificuldade, não houve registro de 

desistências de alunos motivadas pela adoção do sistema Blox segundo os entrevistados. Pelo 

contrário, a captação para o segundo semestre de 2016 se intensificou e levou a instituição a 

ter mais de 800 alunos matriculados, entre veteranos e calouros. 

Ainda sobre o relacionamento com os clientes, o entrevistado E2 destacou a 

continuidade do comportamento acolhedor e de proximidade manifestados pela diretoria em 

relação aos alunos:  

 

Nossa sala da diretoria é só entrar. Eles batem, entram, conversam com a 

gente. A gente caminha no corredor, conversa com o pessoal. A Empresa 

Júnior [da FAPPES], por exemplo, tem um relacionamento muito próximo 

com a gente. O Leandro e o Ricci são mentores de lá, atuam quase 

semanalmente [...] Na faculdade que eu fiz, eu nunca troquei uma ideia com 

nenhum diretor ou coordenador [...] Acredito que é um resquício de ser uma 

empresa familiar ainda, né? A gente toca o negócio próximo. Isso aqui é 

nossas vidas. Então, não vamos nos distanciar disso, não faz sentido. Acho que 

isso gera essa proximidade naturalmente, espontânea, eu diria.  

 

Ao observar os recursos-chave desta fase evolutiva do modelo de negócio da FAPPES 

por outro ângulo, duas ocorrências relevantes devem ser mencionadas. Primeiramente, o 

quadro societário da FAPPES foi ampliado, com o ingresso de Thiago Dantas, que se tornou 

responsável pelos processos de marketing, comercial, relacionamento com o aluno e 

operações acadêmicas. Em segundo lugar, menciona-se outro incidente que trouxe 

dificuldades: nem todos os professores concordaram com o emprego da metodologia de 

aprendizagem ativa, para o qual foram capacitados em 2015, e o mesmo conjunto de 

professores manifestou discordância com a adoção do Blox. Na percepção do entrevistado E2,  

a causa desta dificuldade foi a manutenção prolongada de contrato com professores que 

frequentemente manifestavam resistências às mudanças no modelo de negócio: 
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Havia pessoas que não tinham fit com o negócio. A gente queria criar uma 

coisa bacana e, ahn, não colocava no ar porque ‘não, esse cara não vai dar 

conta, o outro vai melar isso aí’. Eu acho que talvez a gestão colaborativa 

também ela fosse muito, ahn, permissiva com algumas coisas. E a gente 

acabou como ‘cabide’ de muita gente que não deveria estar onde está. Então 

acho que esse foi um grande complicador nosso, foi ser muito soft em alguns 

pontos. 

 

Dentre os professores que divergiram da decisão feita pela adoção do sistema Blox, 

parte optou por deixar a FAPPES e parte foi desligada até julho de 2016. Estes 

acontecimentos implicaram na contratação de 15 novos professores para o segundo semestre, 

com um processo seletivo direcionado a recrutar profissionais com afinidade ao sistema Blox 

e com experiências profissionais e acadêmicas condizentes com os propósitos do novo 

sistema. O entrevistado E5 compreende as mudanças no quadro de professores como um 

incidente benéfico para o modelo de negócio da FAPPES: 

 

Eu acho que foi positiva, ahn, a renovação das pessoas. Bom, apesar que eu 

sou a mais antiga aqui, rs. Mas acho que, quando você tem pessoas, não sei se 

é, não sei definir se é, como, capacidade ou vontade ou qualificação. Acho que 

tem que ter pessoas a fim, com vontade. Acho que qualificar você pode se 

qualificar, treinar, você aprende aquele ofício, aquela tarefa, mas acho que tem 

que ter pessoas que tão a fim de fazer. Porque dá trabalho, cansa, acho que se 

geram tristezas e atritos, mas, no final, gera mais alegria, mais satisfação, mais 

felicidade. Acho que o cansaço, você supera com uma sala que aprendeu, 

sabe? Que tá com um sorriso (...) acho que isso supera tudo. Acho que a gente, 

como professor, enfim, acho que esse é nosso objetivo, né? Ver os alunos 

capacitados, felizes, satisfeitos. 

 

Entre junho e julho de 2016, também ocorreram duas outras mudanças significativas, 

relativas aos recursos-chave, a saber: a saída do coordenador da graduação em Administração; 

e o encerramento da parceria com o Colégio Ouro Preto, onde se situava o campus Mooca, 

implicando no redirecionamento das respectivas turmas para o campus West Plaza. 

As principais fontes para manutenção do fluxo de receitas desta fase evolutiva do 

modelo de negócio da FAPPES permaneceram inalteradas em comparação à fase anterior: 

mensalidades e repasses do Fies.  

O entrevistado E1 apontou a seguinte vantagem proporcionada pelo sistema Blox ao 

fluxo de receitas e estrutura de custos: “como é um sistema de créditos que mistura alunos de 

todos os semestres, permite equilibrar a ocupação das salas de aula, além de um melhor 

aproveitamento dos investimentos em Marketing”. 
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Se por um lado o aumento no número de alunos matriculados e a modificação da 

proposta de valor podem ser considerados como incidentes facilitadores à obtenção de 

“margem” para realimentar o modelo de negócio da FAPPES, por outro lado, a organização 

passou a vivenciar uma nova dificuldade, juntamente com todas as IES particulares do Brasil. 

Em julho de 2016, foi suspenso nacionalmente o repasse às IES particulares dos pagamentos 

referentes ao Fies, devido a uma dívida da União relativa a taxas bancárias (LEITE; 

SALDAÑA, 2016). Tal incidente também trouxe dificuldades para a manutenção da estrutura 

de custos da FAPPES, modificada devido aos investimentos para viabilização do sistema 

Blox. 

 

4.2.5 A FAPPES entre setembro e outubro de 2016 

 

Ao iniciar o segundo semestre de aulas em 2016, a FAPPES possuía mais de 800 

alunos matriculados em seus cursos, todos voltados para os campos da Administração, 

Pedagogia e Direito. Eram oferecidas 1490 vagas em seus cursos de nível superior e 180 

vagas em cursos pós-graduação e extensão universitária (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA, 2016). Sua equipe contava com 85 funcionários, sendo 43 deles professores 

horistas. Seu organograma estava estruturado como disposto na Figura 22. 

 

Figura 22 – Organograma da FAPPES 

 

Fonte: Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (2016b, 2016e). 
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O Quadro 12 descreve os cursos oferecidos em 2016 pela FAPPES: 

 

Quadro 12 – Cursos oferecidos pela FAPPES 

Curso Grau 
Quantidade de vagas 

autorizadas pelo MEC 

Administração Bacharelado 540 

Gestão de Recursos Humanos Tecnológico 200 

Marketing Tecnológico 200 

Pedagogia  Bacharelado 350 

Processos Gerenciais Tecnológico 200 

MBA em Finanças e Controladoria Pós-graduação 45 

MBA em Coaching Pós-graduação 50 

MBA Executivo – Administração Geral e 

Estratégica 

Pós-graduação 45 

CIM – Certificate in Management Pós-graduação 45 

Holding como instrumento de proteção 

patrimonial 

Extensão não se aplica 

Execução estratégica Extensão não se aplica 

Licitações e contratos administrativos Extensão não se aplica 

Fonte: Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (2016d) e Ministério da Educação e 

Cultura (2016). 

 

Até outubro de 2016, os entrevistados perceberam uma recepção positiva dos alunos 

em relação ao sistema Blox. Eles demonstraram um comportamento pautado pelo 

protagonismo e por maior interesse nos conteúdos dos cursos. Segundo o entrevistado E4: 

 

[Os alunos] estão vindo com mais frequência e você vê as salas mais cheias. 

As faltas caíram mais de 15%. O Bruno falou que antes a gente tinha mais 

30% e agora a gente tá com 10%, mais ou menos, de faltas [...] Eles têm mais 

responsabilidade sobre a reclamação. Eles olham e falam ‘não, eu também, eu 

também tô estragando o Blox. Eu não tô estudando direito tudo que o 

professor dá’. E isso antes era só culpa do professor. Diziam ‘o professor que é 

ruim, o professor que é ruim’. E agora a gente ouve de vários alunos ‘mas eu 

também não tô me doando, então eu mereço uma nota ruim’. E isso acho que 

tem a ver com a escolha, com o aluno poder olhar para si e falar ‘eu sou assim, 

e estou sendo assim por culpa minha, não de ninguém’. 

 

Ao serem indagados quanto ao estágio atual do processo evolutivo do modelo de 

negócio da FAPPES, todos os entrevistados se posicionaram de modo similar. Eles afirmaram 

perceber a organização saindo de um estágio inicial e requerendo diversas ações para se 
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consolidar no mercado de ensino superior particular e atingir a maturidade de seu modelo de 

negócio. Nas palavras do entrevistado E8:  

 

Olhando para trás, eu diria que [a FAPPES] já tá entrando na adolescência. 

Mas olhando o agora, cruamente, acho que ainda a gente tem *muito* chão. 

*Muita* mudança. *Muita* coisa pra melhorar, muito. Então eu diria que é, 

ahn, um pouco menos [que a adolescência]. Como falei, olhando pelo que a 

gente teve, eu faço esse comparativo e falo ‘meu, amadurecemos pra 

caramba’. Só que, olhando friamente o agora, acho que ainda temos muita 

coisa pra mudar, pra melhorar e crescer. 

 

No próximo tópico, são apresentadas as percepções dos entrevistados quanto aos 

próximos passos e o futuro do modelo de negócio da FAPPES. 

 

4.2.6 Perspectivas quanto ao futuro do modelo de negócio da FAPPES 

 

Todos os entrevistados defenderam que a atitude inovadora e a busca pela 

diferenciação são os fundamentos da perenidade do modelo de negócio da FAPPES e de sua 

proposta de valor. A alta qualidade de ensino também foi apontada como atributo inerente a 

esta proposta, devendo ser continuamente aprimorada. Para os entrevistados E1 e E7, a 

FAPPES buscará cada vez mais a imagem de “faculdade boutique”, oferecendo uma reduzida 

quantidade de vagas se comparada às IES de grande porte, porém se destacando pela 

qualidade e inovação em suas práticas de ensino, bem como pelo relacionamento próximo 

mantido com os alunos. O entrevistado E2 complementou ao citar o funcionamento do Blox 

nos cursos da FAPPES como outro diferencial para a marca. 

O entrevistado E1 disse visualizar a consolidação da identidade da FAPPES em um 

futuro próximo e, assim como outros seis entrevistados, vê o sistema Blox com força 

suficiente para existir como unidade de negócio independente e paralela ao modelo de 

negócio original. Pretende-se aprimorar este sistema para que seja aplicável a outros cursos de 

ensino superior, a outras IES e até mesmo para que seja utilizado em escolas de ensino médio. 

Para este entrevistado: 

 

O Blox, ele consegue ser muito maior do que a própria FAPPES. Então a 

gente não quer guardar isso só como algo nosso. A gente quer levar isso 

também para todo o mercado, fazer isso poder impactar várias outras 

instituições, assim como tem impactado positivamente a nossa. 
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Considerando a proposta de valor acima descrita e a questão dos repasses referentes ao 

Fies, uma influência externa que representa uma dificuldade significativa para a execução e 

perenidade do modelo de negócio da FAPPES, verificou-se o interesse dos sócios em 

modificar o segmento de clientes da organização. A ideia é deixar de atender o público 

dependente de iniciativas como o Fies. Foi manifestado o interesse crescente em alunos 

capazes de sustentar por si os custos de seus estudos, e em alunos dependentes parcial ou 

integralmente da renda dos pais para arcar com as mensalidades. O entrevistado E2 coloca:  

 

Do que a gente quer daqui em diante, acho que é um cara mais jovem, um cara 

que tá com mais disposição de estudar, ele tem apoio familiar para estudar. É 

alguém que, que gosta de ver as coisas diferentes, que é inteirado no mundo 

digital, que prefere Netflix a ver TV, entendeu? Prefere um Spotify a uma 

rádio. A gente está caminhando agora para um público mais A, B, mais 

conectado, mais jovem, com vontade de fazer acontecer, alguém com uma 

disposição mais empreendedora. 

 

As mudanças vislumbradas para a proposta de valor e para o segmento de clientes 

modificariam também a fonte de seus fluxos de receita e a estrutura de custos necessária para 

sustentar os dois modelos de negócio, FAPPES e sistema Blox. 

Quanto aos canais de divulgação, o entrevistado E6 ressaltou a necessidade de 

fortalecer os canais existentes e ir além deles, de modo a tornar o processo de atração de 

potenciais alunos cada vez menos dependente de recomendações “boca a boca” feitas por 

quem já conhece a organização. 

Mesmo diante das mudanças determinadas para a segmentação de clientes, a FAPPES 

pretende manter o ambiente informal e acolhedor aos alunos. Contudo, de acordo com os 

entrevistados, é pretendida uma revisão de atividades-chave com vistas à profissionalização. 

Pretende-se mitigar ao máximo as causas de dificuldades como aquelas verificadas no 

processo de matrículas para o segundo semestre de 2016.  

Merecem destaque três outros temas manifestados pelos entrevistados, relativos às 

atividades-chave de ensino e processos administrativos geridos pela secretaria. O primeiro 

refere-se ao aprimoramento contínuo destas atividades conforme os resultados de pesquisas 

de satisfação, promovidas pela CPA e também pela equipe criadora do sistema Blox.  

O segundo tema está relacionado à contratação e capacitação de funcionários para a 

execução dos processos administrativos, para que atuem como novos recursos-chave da 

sustentação do modelo de negócio. Este pessoal deve ter conhecimentos e experiências 

profissionais suficientes para concretizar a proposta de valor delineada para a FAPPES e, 
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simultaneamente, além de serem capazes de decidir e agir com autonomia, permitindo aos 

sócios uma atuação mais estratégica do que operacional.  

Por fim, o terceiro tema reside na adoção de processos e soluções informatizadas para 

a gestão acadêmica dos alunos que facilitem a gestão do sistema Blox no cotidiano de alunos 

e áreas administrativas da FAPPES. 

Ainda sobre os recursos-chave, foi enfatizada a liberdade conferida aos professores 

para elaborar os Blox. Entretanto, os entrevistados E2 e E4 indicaram a relevância de se 

ampliar a capacitação dos professores na metodologia de aprendizagem ativa, para fortalecer 

seu uso em sala de aula e, consequentemente, reunir condições para a implantação das ações 

de gamification, adiadas para 2017. Outro aspecto destacado por estes entrevistados refere-se 

à capacitação dos professores em relação ao uso da metodologia de aprendizagem ativa em 

salas contendo mais de 50 alunos, para garantir a qualidade do processo de aprendizagem. 

Em relação às parcerias-chave, dois aspectos foram abordados pelos entrevistados. Foi 

colocada pelo entrevistado E2 a necessidade de melhorar a qualidade das parcerias 

estabelecidas, para promover trocas efetivas entre a FAPPES e os parceiros: “A gente 

soluciona alguma necessidade da empresa e, em contrapartida, a empresa, ahn, coloca a gente 

em fóruns, em feiras, trazendo alunos, indicando os funcionários, trazendo diretores deles 

para palestrar na Semana da Administração”. Ele também visualizava a possibilidade de 

alguns Blox serem ofertados como treinamentos para futuros parceiros. Por outro lado, o 

entrevistado E8 ressaltou a possibilidade de se explorar mais as parcerias existentes, como 

aquela estabelecida com a Universidade McGill:  

 

Eu acho que o cuidado com essa parceria ainda não é muito de perto. Talvez a 

gente deixa um pouco de lado depois, vai passando, vai ficando, aí vem outra 

novidade com outra coisa. Talvez a gente precisasse ter um cuidado melhor 

pra conseguir colher mais frutos, conseguir entregar coisas, ahn, não só ali no 

começo. Claro, a gente continua entregando, a gente continua tendo a viagem 

todo ano pro Canadá com os alunos, mas talvez a gente podia explorar de uma 

forma melhor essas parcerias pra que fosse positivo pra ambos os lados. Eu 

acho que isso a gente ainda não faz muito. 

 

Também foram emitidas opiniões acerca dos incidentes que mais facilitavam e os que 

mais traziam dificuldades, tanto ao futuro do modelo de negócio da FAPPES e como ao 

embrionário modelo de negócio Blox. Quanto às facilidades, foi ressaltada por todos os 

entrevistados a forte vontade da organização quanto a ser diferente das IES concorrentes e 

promover mudanças efetivas nos formatos de ensino-aprendizagem. O entrevistado E8 

complementou: 
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Eu acho que outra questão é a questão dos valores, principalmente, ahn, da 

gente realmente querer ver o resultado do trabalho no aluno que a gente forma 

[...] é uma característica muito forte, porque você *realmente* não encontra 

isso. Em todos os lugares que *eu* estudei eu não vi isso, essa preocupação 

com o aluno. Acho que isso é uma característica forte nossa. 

 

Os entrevistados E1, E2 e E6 também destacaram a elevada receptividade do sistema 

Blox no mercado de ensino superior particular, mencionando diversas visitas recebidas por 

eles, de representantes de outras IES de todo o Brasil, interessadas em conhecer o sistema.  

Contudo, foi reforçada pelos entrevistados E4, E5 e E6 a necessidade de superar as 

dificuldades oriundas da organização interna dos processos, especialmente aqueles relativos à 

secretaria acadêmica. Percebeu-se na fala dos entrevistados a relevância de se executar com 

sucesso as contramedidas mencionadas neste tópico concernentes às atividades e recursos-

chave.  

Outra dificuldade do ambiente interno para a continuidade do modelo de negócio 

refere-se a uma percepção de descompasso entre a atenção dada às novas práticas 

incorporadas ao modelo de negócio e a atenção dedicada a elas após a sua inclusão na rotina 

de execução do referido modelo. O entrevistado E7 comentou: 

 

Eu acho que, diferente de outras escolas, universidades, faculdades, onde os 

donos são homens de negócio, aqui a cabeça dos donos e da direção é: ‘nós 

somos professores’. Então o ponto é ficar muito no mundo das ideias, e as 

ideias são *incríveis* mas, na hora do colocar em prática, porque nós somos 

professores, deixe um professor falar e ele fala até amanhã, né? Esse é nosso 

instrumento de trabalho. A gente, de repente, não sabe pegar na marreta e falar 

‘vou construir a parede’. A gente constrói paredes com palavras. Então acho 

que o nosso melhor traço pode ser, em alguns momentos, a nossa fragilidade. 

Exatamente porque é uma escola de negócios feita por professores 

apaixonados por liderança, por futuro, por inovação, é que algumas vezes a 

gente precisa de pé no chão, agora para de sonhar e executa os próximos dez 

anos. Sonha pequeno aqui dentro desse sonho grande que vocês já sonharam, 

porque tem trabalho pra dez anos, entendeu? Então acho que o que eu poderia 

dizer agora é, ahn, a gente tem que trabalhar mais nas entregas. 

 

A colocação feita pelo entrevistado E8 complementou o posicionamento acima, por 

visualizar benefícios advindos de mais planejamento e organização posteriores à implantação 

de modificações no modelo de negócio: 

 

Eu acho que as coisas mais planejadas tendem a facilitar com que as coisas 

aconteçam. Ahn, ok, pode ser que [as coisas] aconteçam do mesmo *jeito*, 

mas pode ser que demorem um pouco mais sem planejamento. Pode ser que 
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seja mais atropelado se não tiver esse processo de planejamento, eu imagino. 

Então eu acho que o que pode às vezes dificultar é um pouco isso, essa 

questão de um planejamento. Mas eu não digo nem que falte planejamento, 

mas talvez algo mais *organizado* pra realmente conseguir, passo a passo, 

chegar aonde se quer. A gente sabe aonde quer chegar, mas as coisas 

acontecem meio que atropeladas, assim. Então eu acho que talvez isso pode 

ser um ponto que às vezes dá uma atrapalhada das coisas funcionarem, fluírem 

melhor, ou, às vezes, serem mais rápidas. Não sei se é a questão tempo que 

atrapalha *muito* a questão do planejamento, mas eu acredito que atrapalha a 

fluidez sim. 

 

Um terceiro incidente compreendido como dificuldade para a execução do modelo de 

negócio tem relação com a imagem da marca e com o pouco conhecimento do público sobre a 

FAPPES e o sistema Blox. Os entrevistados E3 e E4 ressaltaram os efeitos desse 

desconhecimento, o qual levou alguns pais a matricularem seus filhos em IES com imagem 

consolidada no mercado, e IES praticantes de sistemas tradicionais de ensino-aprendizagem. 

Segue o detalhamento feito pelo entrevistado E4:  

 

O que dificulta é sermos realmente diferente demais. E as pessoas que mais 

sentiram essa dificuldade foram o pessoal do Comercial. Falaram dos pais 

querendo as escolas mais tradicionais. Os pais que proíbem os seus filhos. 

Porque os filhos vêm aqui. Então o cara de terceiro colegial fala ‘eu quero 

isso’ e o pai fala ‘não, eu não conheço [a FAPPES], nunca ouvi falar, aqui 

você não vai conhecer ninguém’ [...] Os jovens vêm e falam ‘mas, pai, é igual 

a América! Lá nos Estados Unidos eles fazem assim. Eu quero!’. E aí o pai 

pode até dar aquela titubeada, mas a gente não tem a tradição, e aí o cara [faz 

gesto de hesitação]. A gente já ouviu pai aqui na, na Secretaria, falando, ‘é, 

não é aqui que você vai conhecer seus amigos’. Mas é por causa disso. O cara 

quer o filho estudando na GV, onde ele vai ter amigos com grana, né. O 

pessoal do Comercial que conta essas histórias [...] Agora, para o Blox 

mesmo, o que é mais difícil é, a gente é super inovador, só que num mercado 

tradicionalista. Então, ahn, a gente não quer ficar no posicionamento de uma 

UNIP, né, de ‘carne de vaca’, de *muita* gente pagando pouco. A gente quer 

se posicionar com menos alunos pagando mais [...] mas a gente não tem a 

tradição que os pais desses alunos pedem. 

 

O entrevistado E1 sintetizou a visão sobre o futuro do modelo de negócio da FAPPES 

com a seguinte fala: 

 

Toda a nossa história foi muito importante porque a gente conseguiu aprender 

com os erros. Hoje a gente tá num caminho mais certo, talvez não seja o 

melhor ainda, mas a gente tá num caminho mais certo do que quando a gente 

iniciou em 2003 [...] Acho que o caminho daqui para frente é construir mais a 

marca [FAPPES], é trazer conteúdos de relevância, é você atrair cada vez mais 

um público diferenciado e, ao mesmo tempo, se consolidar dentro do mercado 

como uma escola de negócios. 
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Concluída a análise sobre o histórico e as fases evolutivas do modelo de negócio da 

FAPPES, bem como as perspectivas quanto ao futuro deste modelo de negócio, torna-se 

possível discutir os resultados do estudo de caso, tema central do próximo tópico. 

 

 

4.3 Discussão dos resultados  

 

Ao resgatar os modelos propostos por Van de Ven e Poole (1995) e Van de Ven (2007) 

para compreensão de um processo de evolução organizacional, é possível notar que a evolução 

do modelo de negócio da FAPPES segue uma perspectiva teleológica nos três eventos 

evolutivos identificados neste estudo.  

Isso se justifica quando são equiparados os antecedentes da evolução do modelo de 

negócio FAPPES, sua execução e sua realimentação, com as etapas cíclicas do modo 

teleológico de evolução organizacional proposto pelos autores. Considerando a Figura 10 deste 

estudo como guia para compreender a perspectiva teleológica, percebe-se seu comportamento 

cíclico, iniciado pelo descontentamento com a situação vigente, seguido da busca ou interação 

que levam à visualização de objetivos e a consequente implantação destes objetivos. O ciclo é 

reiniciado mediante a ocorrência de novos descontentamentos, oriundos do ambiente interno e 

do ambiente externo à FAPPES.  

Tal equiparação pode ser mais bem compreendida com a observação da Figura 23. Nos 

retângulos de cantos arredondados são ressaltadas a sequência e a intersecção entre as três 

principais atividades do processo evolutivo de um modelo de negócio: antecedentes, execução e 

realimentação. A representação em formato circular demonstra as quatro fases do modelo 

teleológico de Van de Ven e Poole (1995) e Van de Ven (2007) sobre processos de mudança 

organizacional. Por sua vez, as setas amarelas e o posicionamento das formas são o indicativo 

da sequência cíclica e da interação entre as referidas três atividades do processo evolutivo de 

um modelo de negócio e as quatro fases do modelo teleológico. Destaca-se a seta amarela de 

tamanho maior, a qual faz referência às possíveis alternativas para o processo evolutivo de um 

modelo de negócio: os caminhos e as atividades de extensão/ continuidade, revisão e 

terminação/ descontinuidade (CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; MÜLLER, 2014) 

e as ações de experimentação (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; CHESBROUGH, 

2010; MCGRATH, 2010; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010). 
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Figura 23 – Relação entre as fases do processo evolutivo de um modelo de negócio e as 

etapas do modelo teleológico de mudança organizacional 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Salienta-se que a ocorrência de descontentamentos converge com o posicionamento de 

Demil e Lecocq (2010) e McGrath (2010). Estes dois autores ressaltam que modelos de negócio 

operam em um contexto de permanente desequilíbrio frente os ambientes interno e externo à 

organização, levando as organizações a buscarem soluções para evoluir seus modelos de 

negócio e capacitá-los a continuar criando, configurando e apropriando valor para a 

organização. 

O detalhamento de como as etapas cíclicas do modo teleológico se fazem presentes na 

evolução do modelo de negócio da FAPPES, bem como o resgate dos demais autores abordados 

na Revisão Teórica deste estudo são apresentados a seguir. 

 

4.3.1 Constituição da FAPPES 

 

Observando o momento de constituição do modelo de negócio da FAPPES sob a ótica 

da literatura de modelo de negócio, é possível constatar que as ações adotadas entre 2003 e 

2009 se pautaram pela experimentação (AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; MCGRATH, 

2010; MÜLLER, 2014; SOSNA; TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010), pois se 

percebe nos relatos dos entrevistados uma sucessão de revisões e ajustes finos aos componentes 

do modelo, em processos de tentativa e erro. 
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Antecedeu a constituição da FAPPES o desejo de seu idealizador, Francisco Berchielli, 

de reunir sócios para fundar uma IES capaz de superar o descontentamento que tinha relativo à 

rigidez percebida por ele em outras IES onde ele havia trabalhado.  

Quanto à execução do modelo de negócio inicial, apesar dos conhecimentos e 

experiências previamente adquiridos por Francisco Berchielli, os relatos obtidos apontam para 

uma insuficiência de conhecimentos técnicos sobre a gestão de IES nos primeiros anos após a 

sua fundação. Este incidente influenciou o processo de criação de valor da FAPPES, o qual 

ficou marcado pelo uso experimental de recursos disponíveis para estabelecer sua proposta de 

valor (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013), ainda que tais recursos não fossem 

considerados ideais pelos entrevistados. O processo de criação de valor também ficou marcado 

pela característica relativa à oferta de ensino de alta qualidade. 

Já a configuração de valor vigente na execução dos nove componentes do modelo de 

negócio inicial da FAPPES foi marcada pela aplicação da estratégia de liderança em custo 

(PORTER, 1980). 

A realimentação do modelo de negócio e a consequente apropriação de valor neste 

momento inicial mostram-se relacionadas aos resultados financeiros (CASADESUS-

MASANELL; ZHU, 2013; MCGRATH, 2010; TEECE, 2010), influenciados pelos incidentes 

relativos à inadimplência de alunos, concessão de bolsas de estudo, baixa ocupação de vagas e 

o consequente uso dos recursos dos sócios. 

Não somente os processos de criação e configuração, mas também o de apropriação de 

valor mostrou-se marcado pela influência dos estilos de comunicação e gestão adotados neste 

momento inicial, porque tais estilos produziram impactos na entrega dos benefícios previstos 

na proposta de valor da organização aos clientes da FAPPES, os alunos (CAMISÓN; 

VILLAR-LÓPEZ, 2010; HAMEL, 2000; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004). Enquanto a 

postura acolhedora e informal representavam incidentes facilitadores para o relacionamento 

com alunos e funcionários, o estilo de gestão da principal liderança era compreendido como 

“centralizador”, trazendo dificuldades para a execução do modelo de negócio. Tais incidentes 

remetem à importância da liderança organizacional para a execução do modelo de negócio e 

em seu processo evolutivo (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; CHESBROUGH, 

2010; DOZ; KOSONEN, 2010; FOSS; STIEGLITZ, 2015; GERASYMENKO; DE 

CLERCQ; SAPIENZA, 2015). 

A necessidade de contar com recursos dos sócios para manter a estrutura da 

organização em funcionamento, bem como as dificuldades de relacionamento decorrentes de 

tal necessidade, representaram incidentes influenciadores para executar o modelo de negócio 
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inicial como um todo. Doz e Kosonen (2010) indicam que a sensibilidade estratégica para uso 

de recursos financeiros influencia a execução de um modelo de negócio, esteja esta 

sensibilidade presente ou não na organização. O mesmo se aplica à agência dos indivíduos 

integrantes do ambiente interno de uma organização, que é outra influência relevante para o 

sucesso da execução de um modelo de negócio (CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; 

CHESBROUGH, 2010; DEMIL; LECOCQ, 2010). 

Um terceiro incidente portador de dificuldades para a execução do modelo foi o 

intervalo de quase três anos para obtenção da aprovação do MEC para o devido 

funcionamento da graduação em Administração. Verificou-se nos relatos dos entrevistados a 

insuficiência na obtenção de informações e execução de ações com vistas a reduzir tal 

intervalo de tempo. Esta dificuldade talvez pudesse ter sido superada mediante a busca por 

apoio de estudiosos ou outras fontes especializadas nas características do mercado brasileiro 

de ensino superior particular, como indicado por McGrath (2010) e Sosna, Trevinyo-

Rodriguez e Velamuri (2010).  

Os incidentes acima destacados, somados aos demais incidentes apontados no Quadro 

10 do presente estudo, realimentaram o modelo de negócio inicial da FAPPES e constituíram 

o conjunto de antecedentes disparadores do primeiro processo evolutivo desse modelo.  

4.3.2 Início da nova liderança 

 

Nesta primeira evolução, as modificações realizadas foram fruto de ações de 

experimentação somadas ao novo estilo de gestão exercido por Leandro Berchielli 

(AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; MCGRATH, 2010; MÜLLER, 2014; SOSNA; 

TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010).  

A criação de valor passou a ser marcada pela cocriação (GRÖNROOS; VOIMA, 

2013; GUMMERUS, 2013), praticada principalmente pelos sócios da FAPPES e por uma 

maior compreensão quanto às influências exercidas na proposta de valor e nos oito 

componentes do modelo de negócio pelos ambientes interno e externo (AMIT; ZOTT, 2001; 

OSTERWALDER, 2004; ZOTT; AMIT, 2010). A proposta de valor não somente manteve o 

propósito de ofertar ensino de alta qualidade, mas também foi incrementada com os cursos de 

pós-graduação no formato MBA. 

Manteve-se por toda esta fase evolutiva o emprego da estratégia de liderança em custo 

para orientar a configuração de valor (PORTER, 1980). Contudo, o modo de executar esta 

estratégia mudou.  
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A agilidade e a descentralização conferidas pela nova liderança ao processo decisório 

foram determinantes para melhorar a qualidade da comunicação interna (AMIT; ZOTT, 2012; 

CAVALCANTE; KESTING; ULHØI, 2011; FOSS; STIEGLITZ, 2015; GERASYMENKO; 

DE CLERCQ; SAPIENZA, 2015), bem como para superar resistências causadas pelo que 

pode ser considerado como “cegueira gerencial” da fase anterior (VOELPEL; LEIBOLD; 

TEKIE, 2004).  

Além disso, as características exercidas pela principal liderança da FAPPES 

permitiram iniciar a mudança do sistema de crenças vigente na organização (DOZ; 

KOSONEN, 2010; TIKKANEN et al., 2005) e incrementar os três componentes do modelo de 

negócio relacionados a recursos e competências: atividades, parcerias e recursos-chave. 

Exemplos destes incrementos são verificados na revisão das grades curriculares; na 

contratação de novos professores devido ao aumento da quantidade de alunos; nas 

implantações da CPA e da área comercial. 

As principais lideranças da FAPPES passaram a verificar outros pontos relativos à 

realimentação do modelo de negócio, indo além daqueles já observados na fase de 

constituição. Por exemplo, passou-se a analisar a influência da concorrência nesta 

realimentação e qual era a capacidade do modelo de negócio levar a FAPPES a uma posição 

mais favorável que a ocupada por seus concorrentes.  

Também se observou nas entrevistas o questionamento feito pelas lideranças sobre a 

configuração dos componentes do modelo e como eles tornavam viável a entrega da proposta 

de valor que se pretendia ofertar aos alunos (CAMISÓN; VILLAR-LÓPEZ, 2010; 

CASADESUS-MASANELL; ZHU, 2013; MCGRATH, 2010; TEECE, 2010).  

Tais verificações permitiram à liderança constatar a incapacidade de se acompanhar os 

baixos valores de mensalidade praticados pela concorrência. Como consequência, decisões de 

curto e longo prazo foram adotadas para o modelo de negócio da FAPPES.  

Decidiu-se pela adesão ao Fies que, somada ao recebimento do conceito institucional 

nota “quatro”, atribuído pelo MEC, resultaram em um incremento significativo no número de 

alunos matriculados a parti de 2013, beneficiando no curto prazo a realimentação do modelo 

de negócio da FAPPES e seu processo de apropriação de valor. 

Paralelamente, as lideranças repensaram a estratégia e todos os componentes do 

modelo de negócio vigente, com vistas a torná-lo sustentável em longo prazo. Foi observado 

nos relatos dos entrevistados o questionamento quanto ao uso dos recursos, capacidades e 

complementariedades existentes dentro da organização (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 

2013; TEECE, 1986, 2010; ZOTT; AMIT, 2010). Também foi revisitada pelas lideranças da 



119 

 

 

FAPPES a relação mantida com o ambiente externo. Buscou-se estudar as necessidades dos 

alunos e demais stakeholders com quem a organização se relacionava, para tornar possível a 

compreensão sobre quais eram os interesses e o poder de barganha de cada um (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010; 

VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004; YIP, 2004).  

Esta reflexão culminou no plano de reposicionamento da marca FAPPES, 

desenvolvido em 2012 e aplicado nos anos subsequentes. Por conseguinte, este plano foi o 

principal antecedente para a próxima evolução promovida no modelo de negócio. 

 

4.3.3 Ascensão da FAPPES 

 

A segunda evolução no modelo de negócio da FAPPES foi pautada pelo uso de dois 

caminhos propostos por Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011), denominados “Extensão” e 

“Revisão”. O desenvolvimento e a implantação do plano de reposicionamento da marca, 

aliado às alterações nos processos de criação, configuração e apropriação de valor, 

evidenciam a adoção destes dois caminhos evolutivos. 

O caminho de “Extensão” se mostrou presente nas alterações feitas à proposta de 

valor, que foi ampliada não somente com o acréscimo de cursos tecnológicos, mas também 

pelo incremento realizado com a implantação do Programa Futuro Executivo a seu curso mais 

procurado, a graduação em Administração.  

Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011) ressaltaram que a “Revisão” acontece 

paralelamente à “Extensão” e assim ocorreu nesta fase evolutiva do modelo de negócio da 

FAPPES. O caminho de “Revisão” se mostrou presente nas alterações promovidas no 

processo de configuração de valor. Com a implantação do plano de reposicionamento da 

marca, a FAPPES revisou os componentes de seu modelo de negócio, de modo a atender 

solicitações de alunos quanto a melhorias na estrutura física, com a inauguração do campus 

West Plaza, e, ao mesmo tempo, viabilizar o Programa Futuro Executivo.  

Ainda que tenha sido mantido mais uma vez o propósito de se ofertar ensino de alta 

qualidade, as modificações efetuadas na proposta de valor levaram a FAPPES a praticar 

simultaneamente duas das estratégias genéricas de Porter (1980) em seu processo de 

configuração de valor:  

- A liderança em custo, devido à atração e ampliação da quantidade de alunos capazes 

de arcar com mensalidades reduzidas e alunos amparados pelas facilidades do Fies; e  
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- A diferenciação, promovida pela oferta do Programa Futuro Executivo, aliada ao 

estabelecimento do campus West Plaza. Ambos incidentes foram promovidos pela FAPPES 

para gerar diferenciais em relação a seus concorrentes e, consequentemente, atrair clientes 

interessados nestes atributos. 

Esta configuração de valor levou a FAPPES a atender ao mesmo tempo três segmentos 

de clientes. O primeiro é composto pelos alunos matriculados no Programa Futuro Executivo 

e usualmente amparados por familiares para custear seus estudos. O segundo abrange os 

alunos capazes de arcar com as próprias mensalidades e que frequentam os cursos com 

mensalidades mais baixas. Por fim, o terceiro segmento envolve os clientes dependentes do 

Fies para arcar com as mensalidades. 

Para Porter (1985), o uso simultâneo de mais de uma estratégia genérica é possível em 

circunstâncias muito específicas e raras. Um exemplo dado pelo autor está em situações em 

que a organização gera uma inovação única no mercado onde atua. Entretanto, Porter (1985) 

ressalta a dificuldade e os riscos para organizações que optam por embasar suas ações de 

configuração de valor em mais de uma estratégia genérica. Ele justifica ao colocar que tais 

organizações têm mais dificuldade de responder com sucesso e coesão aos incidentes que a 

afetam.  

A situação de dificuldade descrita por Porter (1985) encontra similaridade nesta fase 

evolutiva do modelo de negócio da FAPPES. A organização passou a oferecer um novo 

formato do bacharelado em Administração, porém sem o estabelecimento de mecanismos de 

apropriação de valor capazes de gerar barreiras de entrada aos concorrentes (PISANO, 2006; 

PORTER, 1980; TEECE, 1986) ou de criar características não imitáveis pela concorrência 

(LEIH; LINDEN; TEECE, 2015; TEECE, 2010).  

Ademais, as alterações promovidas tornaram seu processo de apropriação de valor 

dependente do Fies em grande medida, sem que, paralelamente, fossem estabelecidos 

mecanismos que protegessem o modelo de negócio de dificuldades advindas do ambiente 

externo. A modificação das regras de acesso ao Fies, as quais dificultaram o acesso de alunos 

ao financiamento estudantil a partir de dezembro de 2014, é um exemplo de incidente que 

trouxe dificuldades para a FAPPES apropriar valor e realimentar seu modelo de negócio. Os 

impactos desta modificação foram absorvidos sem quaisquer atenuantes previamente 

visualizados pela FAPPES, que registrou queda na captação de alunos novos já no primeiro 

semestre de 2015. 

Outra evidência do uso do caminho “revisão” está na incorporação de ferramentas 

tecnológicas para gestão escolar, que facilitaram atividades-chave desempenhadas pela 
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secretaria acadêmica e que passaram a ser recursos-chave da FAPPES. Modificar ou 

aprimorar as tecnologias disponíveis como parte de um processo evolutivo em modelo de 

negócio é uma das recomendações feitas por Achtenhagen, Melin e Naldi (2013) para 

incrementar o processo de criação de valor. A incorporação de novas tecnologias também 

facilita a apropriação de valor e a consequente realimentação do modelo de negócio 

(CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; MAGRETTA, 2002; TEECE, 2010; VOELPEL; 

LEIBOLD; TEKIE, 2004; ZOTT; AMIT; MASSA, 2011). 

A “revisão” também se fez presente nos treinamentos oferecidos ao quadro de 

funcionários, tanto gerais como aqueles especificamente direcionados aos professores, sobre 

metodologia de aprendizagem ativa. Estes dois incidentes foram promovidos pelas lideranças 

da FAPPES com o intuito de melhorar a relação entre a organização e seus alunos, nos 

âmbitos administrativo e educacional. Contudo, percebeu-se nos relatos dos entrevistados a 

manifestação de resistência por parte dos professores quanto ao uso da nova metodologia.  

Assim como destacaram Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011), Chesbrough (2010) e 

Demil e Lecocq (2010), a agência dos indivíduos pode representar um dos incidentes mais 

relevantes para o processo evolutivo de um modelo de negócio, pois são os indivíduos que 

trazem à realidade as evoluções determinadas pelas lideranças de uma organização. O 

trabalho de Sosna, Trevinyo-Rodriguez e Velamuri (2010) oferece uma possível explicação 

para o comportamento destacado pelos entrevistados ao apontar que, quando as evoluções em 

modelo de negócio não fazem sentido para os demais integrantes da organização, aumentam 

as chances de criação de barreiras e resistências. 

Logo, o comportamento de parte do quadro de professores, aliado às dificuldades de 

captação de novos alunos foram os antecedentes mais significativos para a promoção da 

terceira evolução no modelo de negócio da FAPPES. 

 

4.3.4 Adoção do sistema de organização acadêmica Blox e perspectivas sobre o futuro do 

modelo de negócio 

 

As características desta terceira fase evolutiva do modelo de negócio da FAPPES 

podem ser compreendidas sob a ótica dos caminhos de “Extensão” e “Revisão” contidos no 

estudo de Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011). Entretanto, esta evolução mostrou-se mais 

marcante do que as anteriores, seja em relação aos processos de criação, configuração e 

apropriação de valor, como em relação aos nove componentes do modelo de negócio. 
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Nesta fase evolutiva, além de analisar os antecedentes oriundos dos ambientes interno 

e externo para promover a evolução no modelo de negócio, as lideranças da FAPPES também 

consideraram ideias e opiniões vindas de parte de seu quadro funcional, devido aos interesses 

em manter a alta qualidade de ensino e, ao mesmo tempo, melhorar as atividades de ensino-

aprendizagem, além de criar condições favoráveis à sustentação financeira do modelo de 

negócio da organização, como descrito no tópico 4.2.4.  

Outra diferença percebida nas ações precedentes a esta terceira evolução é a formação 

de um grupo de trabalho exclusivamente dedicado a planejar cada mudança almejada para o 

modelo de negócio, cujas atividades seguiam sendo acompanhadas com bastante proximidade 

por parte dos sócios ao menos até o momento da realização das entrevistas. As características 

atribuídas pelos entrevistados relativas ao modo de atuação do grupo, o qual também busca 

respaldo no ambiente externo à FAPPES para desenvolver o sistema Blox, assemelham-se aos 

conceitos de cocriação presentes em processos de criação de valor (GRÖNROOS; VOIMA, 

2013; GUMMERUS, 2013). 

Ainda que a adição do curso de pós-graduação Certificate in Management represente 

uma alteração na proposta de valor da FAPPES e, consequentemente, no processo de criação 

de valor, as alterações mais significativas desta fase evolutiva estão contidas nos processos de 

configuração e apropriação de valor.  

As características delineadas para o sistema Blox, apresentadas no Quadro 11 e na 

Figura 19, intensificaram a estratégia de diferenciação (PORTER, 1980) adotada para 

configurar valor nos componentes do modelo de negócio da FAPPES.  

A implantação do sistema Blox levou a FAPPES a oferecer uma proposta de valor 

diferenciada em comparação com as propostas dos demais concorrentes do mercado de ensino 

superior particular no Brasil. Também possibilitou o estabelecimento de novos mecanismos 

em seu processo de apropriação de valor. 

O desenvolvimento de diferenciais em relação aos meios de prestação de serviço, 

presentes no sistema Blox, é considerado por Achtenhagen, Melin e Naldi (2013) e Teece 

(1986) como um mecanismo relevante para que um modelo de negócio aproprie valor. Como 

a FAPPES detém a propriedade intelectual das características deste sistema, pode-se afirmar 

que este é um segundo mecanismo de apropriação de valor, conforme sugerido nos trabalhos 

de Pisano (2006) e Teece (1986, 2010).  

Logo que se decidiu pela adoção do sistema Blox, ocorreu o incidente relativo à saída 

de professores que discordavam dessa decisão. Além da posição favorável manifestada por 

um dos entrevistados quanto a este incidente, pode-se compreender este incidente a partir do 
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ponto de vista presente nos artigos de Achtenhagen, Melin e Naldi (2013) e Gerasymenko, De 

Clercq e Sapienza (2015), os quais apontaram os riscos advindos da persistência em 

comportamentos que tiveram sucesso em ocasiões anteriores ao processo evolutivo, pois tal 

insistência pode dificultar a execução do modelo de negócio após sua evolução. 

Importa também resgatar os dados secundários acerca do perfil do professor no tópico 

4.1, pois mesmo diante das melhorias evidenciadas na formação acadêmica destes 

profissionais, tanto no mercado de ensino superior particular nacional, como no caso 

FAPPES, não foram observadas no caso estudado garantias que assegurassem a adesão dos 

professores quando demandados a implantar metodologias recentes de aprendizagem em sala 

de aula. 

Após a implantação do sistema Blox, a execução desta terceira fase evolutiva do 

modelo de negócio implicou em incidentes para a realimentação do modelo de negócio, sendo 

que alguns facilitaram a execução e outros trouxeram dificuldades. Dentre os incidentes 

facilitadores, estão o interesse de alunos e de outras IES no novo sistema, o equilíbrio da 

ocupação das salas de aula e a adoção de novos canais de comunicação.  

Por outro lado, algumas falhas ocorreram na comunicação com alunos em relação às 

regras do sistema Blox, e também na execução de atividades-chave prestadas pela secretaria. 

Quanto a esta última, mais uma vez é válido ressaltar os riscos apontados por Achtenhagen, 

Melin e Naldi (2013) e Gerasymenko, De Clercq e Sapienza (2015), quanto à inércia 

organizacional e a persistir em comportamentos outrora bem-sucedidos.  

Foi possível constatar também a continuidade do exercício de duas estratégias 

genéricas para orientar a configuração de valor, pois, mesmo com a adoção do sistema Blox, 

foi mantida a oferta de cursos financiados através do Fies. Esta decisão manteve a FAPPES 

não somente sujeita aos riscos indicados por Porter (1985) na fase evolutiva anterior, mas 

também fragilizou o processo de apropriação de valor, dado o impacto sofrido com a 

suspensão de repasses do Fies por parte do Governo Federal (LEITE; SALDAÑA, 2016). 

Como a adoção do sistema Blox representa o evento mais recente no processo 

evolutivo do modelo de negócio da FAPPES, e as entrevistas contribuíram com conteúdos 

sobre as perspectivas visualizadas para o futuro do modelo de negócio da FAPPES, torna-se 

relevante discutir tais perspectivas. 

Primeiramente, são consideradas as falas dos entrevistados quanto ao início do 

tratamento do sistema Blox como um modelo de negócio paralelo ao modelo de negócio 

original da FAPPES, no qual o sistema seria aplicado em outras IES ou escolas de ensino 

médio. Tal opção, se efetivada, aproxima a FAPPES do emprego de modelos híbridos para 
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articular os componentes do futuro modelo de negócio e, consequentemente, orientar o 

processo de configuração de valor (JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; 

MENARD, 2011; VOLBERDA, 1996). Os modelos híbridos permitem a adoção alternada de 

formas organizacionais, sejam elas flexíveis ou planejadas. Isto habilitaria a FAPPES e 

futuros parceiros – ou clientes – a compartilhar responsabilidades multidisciplinares e, ao 

mesmo tempo, preservar controle sobre processos rotineiros da gestão de seus modelos de 

negócio. 

Em seguida, demandam considerações alguns temas identificados nas entrevistas 

relativos ao modelo de negócio atual da FAPPES. Todos estão relacionados às possibilidades 

vindouras de evoluções do tripé criação, configuração e apropriação de valor.  

Ao retomar o tema da imagem da FAPPES no mercado nacional de ensino superior 

particular. Através das falas dos entrevistados, nota-se uma possível insuficiência dos 

processos de criação e configuração de valor para alterar a percepção apresentada por alguns 

entrevistados quanto à prevalência do desconhecimento da marca FAPPES e do sistema Blox 

no mercado, especialmente entre os pais de potenciais alunos novos. Estudos futuros sobre 

ações de marketing podem comprovar a realidade desta percepção. Contudo, caso ocorra tal 

comprovação, evoluções serão necessárias à proposta de valor e aos componentes 

relacionados à organização interna e externa do modelo de negócio da FAPPES, ou seja, 

modificações nos componentes “segmento de clientes”, “canais” e “relacionamento com 

clientes”. 

Quanto à imagem da FAPPES no mercado e em comparação com concorrentes, 

importa destacar que, de acordo com as entrevistas os dados secundários apresentados no 

tópico 4.1, o perfil do aluno a quem a FAPPES deseja atrair futuramente para seus cursos 

coincide com as características mais procuradas pela maioria das IES particulares, 

evidenciando o acirramento da concorrência no mercado brasileiro de ensino superior 

particular. 

Por fim, em relação aos processos de criação e configuração de valor, mesmo com a 

clareza manifestada por alguns entrevistados acerca do tipo de cliente almejado para 

frequentar os cursos oferecidos pela FAPPES, a possibilidade do modelo de negócio vigente 

atender o tipo desejado de clientela mostra-se possível apenas daqui a alguns anos, porque a 

organização tende a permanecer atendendo alunos amparados pelo Fies ao menos até que 

concluam seus cursos. Ademais, nenhum dos entrevistados nem o website da organização 

informam sobre suspensões da oferta de vagas a futuros interessados em ingressar na 

FAPPES mediante financiamento provido pelo Fies. Portanto, o uso de duas estratégias 
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genéricas e os riscos advindos dessa prática para configurar valor neste modelo de negócio 

tendem a seguir presentes, adiando o alcance dos benefícios elencados por (PORTER, 1980, 

1985) relativos à adoção de uma única estratégia genérica para configurar valor. Também 

seguirão como incidentes influenciadores do processo de apropriação de valor quaisquer 

alterações determinadas pelo Governo Federal quanto ao funcionamento do Fies, incluindo os 

repasses de verbas. 

 

Encerrada a discussão sobre o estudo de caso FAPPES, o próximo capítulo contempla 

as considerações finais desta pesquisa, incluindo suas limitações e proposições para estudos 

futuros. 
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5 Considerações finais 

 

 

Este capítulo final está dividido em dois tópicos: atendimento aos objetivos propostos; 

contribuições e limitações do estudo e recomendações para estudos futuros. 

 

 

5.1 Atendimento aos objetivos propostos 

 

Primeiramente, importa retomar a lacuna teórica relativa ao construto modelo de 

negócio, mencionada no início deste estudo. A partir da revisão teórica elaborada para este 

estudo, é possível compreender modelo de negócio como a descrição do sistema de atividades 

de uma organização e de sua governança (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013; 

DEMIL; LECOCQ, 2010; OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; 

TEKIE, 2004; ZOTT; AMIT, 2010).  

Um modelo de negócio é composto por nove componentes que interagem entre si e 

geram uma margem que realimenta o modelo. Tais componentes são: a proposta de valor ao 

cliente; as atividades-chave; as parcerias-chave; os recursos-chave; o segmento de clientes; os 

canais; relacionamento com clientes; a estrutura de custos; e os fluxos de receita (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; YIP, 2004). A interação destes componentes considera 

os recursos disponíveis, as capacidades, as competências, as forças e as fraquezas pré-

existentes e as complementariedades existentes entre estes componentes (ACHTENHAGEN; 

MELIN; NALDI, 2013; TEECE, 1986, 2010; ZOTT; AMIT, 2010). 

Considera-se neste estudo que a finalidade de todo modelo de negócio reside nos 

processos criar, configurar e apropriar valor (MEIRELLES, 2015; WIRTZ et al., 2016). A 

execução destes processos se dá em um contexto de permanente desequilíbrio dos ambientes 

interno e externo de uma organização, devido ao uso dos recursos à disposição das 

organizações. Para superar este desequilíbrio, é necessário promover a evolução dos modelos 

de negócio ao longo do tempo (DEMIL; LECOCQ, 2010; MCGRATH, 2010). 

Estabeleceu-se como objetivo geral deste estudo desenvolver um modelo para 

compreensão do processo evolutivo dos modelos de negócio, tendo como referência uma 

instituição de ensino superior. Sob o ponto de vista da abordagem de processo, dentre os 
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quatro modelos possíveis elencados por Van de Ven e Poole (1995) e Van de Ven (2007) para 

a compreensão de processos de mudança organizacional, conclui-se que o modelo teleológico 

é o que melhor descreve o processo evolutivo do modelo de negócio da FAPPES. 

A respeito do objetivo específico 1, após o período de constituição registrado entre 

2003 e 2009, foram identificados as seguintes fases ou eventos evolutivos que marcam a 

evolução dos componentes do modelo de negócio da FAPPES: 

- Início da nova liderança (2009 a 2012); 

- Ascensão da FAPPES (2013 a maio de 2016); 

- Adoção do sistema de organização acadêmica Blox (iniciado em junho de 2016). 

Ao longo de todo o tópico 4.2 é abordado o tratamento dado pela FAPPES a cada 

componente de seu modelo de negócio em cada fase do processo evolutivo. Tanto as Figuras 

13, 14, 16 e 20, como os dados secundários detalhados ao longo do tópico 4.2 preenchem este 

objetivo específico. Considerando as falas dos entrevistados, é possível notar também que o 

componente “relacionamento com clientes” foi aquele cujas características se mostraram mais 

constantes desde a composição inicial do modelo de negócio da FAPPES. 

Em relação ao objetivo específico 2, os incidentes influenciadores do processo 

evolutivo do modelo de negócio foram identificados no tópico 4.2 e discutidos no tópico 4.3. 

Os três processos evolutivos foram influenciados por incidentes, tanto oriundos do ambiente 

interno como do ambiente externo à FAPPES. Os incidentes exerceram sua influência na 

execução e na realimentação de cada processo evolutivo e, consequentemente, nos 

componentes do modelo de negócio. 

Os incidentes de influência mais destacada pelos entrevistados têm relação com i) as 

regras governamentais para funcionamento de IES, financiamento estudantil governamental e 

as alterações nas regras de acesso; ii) a agência dos indivíduos integrantes da FAPPES, ou 

seja, seus sócios, professores e demais funcionários; e iii) o conhecimento que potenciais 

clientes têm da FAPPES, especialmente os pais que custearão os estudos de possíveis. 

Quanto ao objetivo específico 3, evidenciou-se na prática do caso FAPPES que os 

processos de criação e configuração de valor ocorreram simultaneamente, um exercendo 

influência direta sobre o outro, como exposto na Revisão Teórica. 

O processo de criação de valor foi marcado por alterações progressivas nos tipos e 

formatos dos cursos oferecidos, iniciando com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação 

e extensão em Administração; passando pelo incremento da pós-graduação no formato MBA; 

evoluindo com a adição de cursos tecnológicos, o curso de licenciatura em Pedagogia e o 

incremento promovido ao curso de graduação em Administração, denominado Programa 
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Futuro Executivo; e chegando à adoção do sistema de organização acadêmica Blox. Percebeu-

se que em todos os eventos evolutivos, a proposta de valor foi pautada pela alta qualidade de 

ensino, bem como ficou perceptível a continuidade deste direcionamento nos relatos dos 

entrevistados, quando indagados acerca das perspectivas futuras visualizadas para o modelo 

de negócio da FAPPES. 

A respeito do processo de configuração de valor, a estratégia genérica de liderança em 

custo (PORTER, 1980) se mostrou presente, tanto no momento de constituição como no 

primeiro evento evolutivo do modelo de negócio FAPPES. Contudo, a contar da segunda 

evolução, o modelo passou a atender ao mesmo tempo três segmentos de clientes distintos, 

evidenciando o emprego de duas estratégias genéricas – liderança em custo e diferenciação – 

e aumentando os riscos relativos à falta de coesão na resposta aos incidentes que afetam a 

execução de modelos de negócio (PORTER, 1985).  

Também é relevante destacar as perspectivas apresentadas pelos entrevistados sobre o 

como o modelo de negócio FAPPES pode vir a configurar valor, dado o início das tratativas 

para tornar o sistema Blox como um modelo de negócio à parte. Este novo caminho leva ao 

exercício dos modelos híbridos para pautar a configuração de valor, porque permitirão à 

FAPPES e seus futuros parceiros a adotar formas organizacionais flexíveis para guiar a 

execução de seus modelos de negócio (JOHNSON; CHRISTENSEN; KAGERMANN, 2008; 

MENARD, 2011; VOLBERDA, 1996). 

Cada evento evolutivo do modelo de negócio FAPPES foi marcado pelo emprego de 

mecanismos distintos para apropriação de valor. Para superar dificuldades oriundas da 

obtenção e do uso dos recursos financeiros, a qual marcou a fase de constituição da FAPPES, 

as lideranças questionaram entre 2009 e 2012 o uso de recursos, capacidades e 

complementariedades já presentes dentro da organização (ACHTENHAGEN; MELIN; 

NALDI, 2013; TEECE, 1986, 2010; ZOTT; AMIT, 2010), bem como estudaram os interesses 

e o poder de barganha de cada stakeholder com quem a FAPPES se relacionava (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000; CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002; DEMIL; LECOCQ, 2010; 

VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 2004; YIP, 2004).  

Tais mecanismos contribuíram para a formação do plano de reposicionamento da 

marca, o qual levou ao segundo processo evolutivo e, consequentemente, à introdução do Fies 

como fonte de receitas e à implantação do Programa Futuro Executivo. Apesar da 

incorporação de novas tecnologias ao processo de apropriação de valor (CHESBROUGH; 

ROSENBLOOM, 2002; MAGRETTA, 2002; TEECE, 2010; VOELPEL; LEIBOLD; TEKIE, 

2004; ZOTT; AMIT; MASSA, 2011), não foram estabelecidos mecanismos relevantes para 
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apropriar valor, como barreiras de entrada à concorrência (PISANO, 2006; PORTER, 1980; 

TEECE, 1986) ou características não imitáveis (LEIH; LINDEN; TEECE, 2015; TEECE, 

2010). 

Já a terceira evolução do modelo de negócio FAPPES demonstrou contar com 

mecanismos para apropriar valor com capacidade para estabelecer diferenciais significativos 

em relação à concorrência (ACHTENHAGEN; MELIN; NALDI, 2013) e assegurar a 

propriedade intelectual (PISANO, 2006; TEECE, 1986, 2010), devido às características do 

sistema Blox. 

Finalmente, em relação ao objetivo específico 4, verificou-se em todos os eventos 

evolutivos, um descontentamento com os resultados anteriores foram os disparadores do 

processo evolutivo subsequente. Dentre as alternativas para conduzir processos evolutivos, 

identificadas na literatura de modelo de negócio, observou-se que as ações de experimentação 

(AHOKANGAS; MYLLYKOSKI, 2014; MCGRATH, 2010; MÜLLER, 2014; SOSNA; 

TREVINYO-RODRIGUEZ; VELAMURI, 2010) marcaram tanto a construção inicial do 

modelo de negócio como sua primeira evolução. Já nos dois processos evolutivos seguintes, 

os caminhos de “Extensão” e “Revisão” elaborados por Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011) 

foram empregados durante os processos evolutivos.  

Quanto à execução do terceiro processo evolutivo, “Adoção do sistema de organização 

acadêmica Blox”, importa ressaltar que sua execução gerou as modificações mais marcantes 

ao modelo de negócio FAPPES. 

 

 

5.2 Contribuições e limitações do estudo e recomendações para estudos futuros 

 

O caso FAPPES mostrou-se relevante porque, em 13 anos de existência, a organização 

promoveu evoluções significativas tanto para seu próprio desenvolvimento como para 

contribuir para o exercício do ensino superior no Brasil. Esta última constatação se deveu às 

características identificadas no sistema Blox, em especial à metodologia de aprendizagem 

ativa, escolhida para fundamentá-lo. Além disso, os entrevistados demonstraram plena ciência 

quanto à lapidação necessária ao atual modelo de negócio em futuro breve, visando beneficiar 

a FAPPES e, simultaneamente, os atuais e futuros alunos/ clientes do mercado brasileiro de 

ensino superior.  

O Modelo Conceitual teve papel decisivo para o sucesso da análise e discussão deste 

estudo de caso, bem como para o atendimento ao problema de pesquisa e objetivos propostos. 
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Logo, tanto o Modelo Conceitual como os resultados de sua aplicação representam uma 

contribuição ao estudo do processo de evolução em modelo de negócio.  

Percebem-se duas limitações no presente estudo. Além de as conclusões acima não 

serem passíveis de imediata generalização para o processo evolutivo das demais IES 

particulares brasileiras, acredita-se que o processo evolutivo do modelo de negócio FAPPES 

reúne condições para voltar a ser apreciado, devido aos futuros resultados da aplicação do 

sistema Blox, bem como em razão da potencial gestão paralela prevista para os modelos de 

negócio da FAPPES e do sistema Blox.  

Além da sugestão acima proposta, também se sugerem estas outras oportunidades de 

continuidade dos estudos: 

- Aplicar o Modelo Conceitual e procedimentos metodológicos aqui firmados para 

estudar o caso de outras IES, particulares ou públicas, situadas dentro e fora da cidade de São 

Paulo, com vistas a estabelecer comparativos e obter novas contribuições aos estudos sobre 

processos evolutivos em modelos de negócio relacionados à educação superior; 

- Analisar o processo evolutivo de organizações de outros setores, também aplicando o 

Modelo Conceitual e procedimentos metodológicos aqui estabelecidos.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Matriz de Amarração 

 

Problema de Pesquisa: como ocorre o processo evolutivo de um modelo de negócio? 

Objetivo Geral: desenvolver um modelo para compreensão do processo evolutivo dos modelos de negócio, tendo como referência uma instituição de ensino superior. 

 

Objetivos 

Específicos 
Referencial Teórico Roteiro de Entrevista 

1. 

Identificar 

os eventos 

que marcam 

a evolução 

dos 

componente

s do modelo 

de negócio 

da FAPPES 

desde a sua 

fundação. 

 

 Abordagem de processo: Van de Ven (2007). 

 Abordagem processual de evolução em modelo de negócio: 

 Antecedentes do processo de evolução em modelo de negócio: Achtenhagen, Melin e Naldi (2013); Amit e 

Zott (2012); Bowman e Ambrosini (2000); Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011); Chesbrough e Rosenbloom 

(2002); Demil e Lecocq (2010); Doz e Kosonen (2010); Foss e Stieglitz (2015); Gerasymenko, De Clercq e 

Sapienza (2015); Leih, Linden e Teece (2015); McGrath (2010); Osterwalder e Pigneur (2010); Rappa (2004); 

Sabatier, Mangematin e Rousselle (2010); Timmers (1998); Voelpel, Leibold e Tekie (2004); Yip (2004). 

 Execução do processo de evolução em modelo de negócio: Ahokangas e Myllykoski (2014); Cavalcante, 

Kesting e Ulhøi (2011); McGrath (2010); Müller (2014); Sosna, Trevinyo-Rodriguez e Velamuri (2010).  

 Percepção da conclusão do processo de evolução do modelo de negócio: McGrath (2010). 

 Realimentação do processo de evolução em modelo de negócio: Camisón e Villar-López (2010); Casadesus-

Masanell e Zhu (2013); Hamel (2000); Linder e Cantrell (2000); McGrath (2010); Teece (2010); Voelpel, 

Leibold e Tekie (2004). 

 Modelo de negócio como a descrição do sistema de atividades de uma organização e de sua governança: 

Achtenhagen, Melin e Naldi (2013); Demil e Lecocq (2010); Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005); Osterwalder e 

Pigneur (2010); Voelpel, Leibold e Tekie (2004); Zott e Amit (2010).  

 Composição do modelo de negócio:  

 Nove blocos ou componentes que interagem entre si e geram uma margem que realimenta o modelo de 

negócio: Demil e Lecocq (2010); Osterwalder e Pigneur (2010). 

 Proposta de valor com principal componente do modelo de negócio: Bowman e Ambrosini (2000); 

Chesbrough e Rosenbloom (2002); Demil e Lecocq (2010); Osterwalder e Pigneur (2010); Yip (2004). 

 Interação da proposta de valor com os demais componentes considera recursos disponíveis, capacidades, 

competências, forças e fraquezas pré-existentes e complementariedades: Achtenhagen, Melin e Naldi 

(2013); Teece (2010). 

 Questionar como o entrevistado 

compreende a evolução do 

negócio da FAPPES desde sua 

fundação. 

 Levantar principais eventos ou 

ações que marcaram esta 

evolução. 

 Averiguar com os entrevistados as 

mudanças nos componentes do 

modelo de negócio FAPPES: 

proposta de valor; relacionamento 

com os clientes; segmentação de 

clientes; canais; atividades-chave; 

parcerias-chave; recursos-chave; 

estrutura de custos; fluxos de 

receita. 
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Objetivos 

Específicos 
Referencial Teórico Roteiro de Entrevista 

2. Compreender 

quais são os 

incidentes dos 

ambientes 

interno e 

externo que 

influenciam o 

processo de 

evolução desse 

modelo de 

negócio. 

 A influência dos incidentes dos ambientes interno e externo no processo evolutivo do modelo 

de negócio: Ahokangas e Myllykoski (2014); Amit e Zott (2012); Camisón e Villar-López 

(2010); Cavalcante, Kesting e Ulhøi (2011); Chesbrough e Rosenbloom (2002); Demil e Lecocq 

(2010); Doz e Kosonen (2010); Foss e Stieglitz (2015); Gerasymenko, De Clercq e Sapienza 

(2015); Rappa (2004); Sabatier, Mangematin e Rousselle (2010); Timmers (1998); Voelpel, 

Leibold e Tekie (2004); Yip (2004). 

 Facilitadores e dificuldades no processo de evolução em modelo de negócio: Achtenhagen, 

Melin e Naldi (2013); Casadesus-Masanell e Ricart (2010); Cavalcante, Kesting e Ulhøi 

(2011); Chesbrough (2010); Demil e Lecocq (2010); Doz e Kosonen (2010); Gerasymenko, De 

Clercq e Sapienza (2015); Johnson, Christensen, Kagermann (2008); Mcgrath (2010); Pisano 

(2006); Porter (1980); Sosna, Trevinyo-Rodriguez e Velamuri (2010); Tikkanen et al. (2005); 

Voelpel, Leibold e Tekie (2004); Volberda (1996). 

 Averiguar com o entrevistado as características do 

ambiente externo da FAPPES influenciadoras da 

evolução do negócio da FAPPES. Verificar como 

esta influencia se deu. 

 Averiguar com o entrevistado as características do 

ambiente interno da FAPPES influenciadoras da 

evolução do negócio da FAPPES. Verificar como 

esta influencia se deu. 

 Dentre as características elencadas, distinguir 

aquelas que o entrevistado considera que mais 

facilitam e as que mais dificultam a evolução do 

modelo de negócio da FAPPES. 
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Objetivos 

Específicos 
Referencial Teórico 

3. Compreender 

como o tripé de 

criação, 

configuração e 

apropriação de 

valor, que 

sustenta um 

modelo de 

negócio, evolui 

ao longo do 

tempo. 

 Finalidade do modelo de negócio fundamentada no tripé criar, configurar e apropriar valor: Meirelles (2015); Wirtz et al. (2016). 

 Ações para criação, configuração e apropriação de valor ocorrem em um contexto de permanente desequilíbrio: Demil e Lecocq (2010); 

McGrath (2010). 

 Criação de valor: Achtenhagen, Melin e Naldi (2013); Amit e Zott (2001); Bowman e Ambrosini (2000); Chesbrough e Rosenbloom (2002); Demil 

e Lecocq (2010); Grömroos e Voima (2013); Gummerus (2013); Osterwalder (2004); Zott, Amit (2010).  

 Configuração de valor: Achtenhagen, Melin e Naldi (2013); Chesbrough e Rosenbloom (2002); Demil e Lecocq (2010); Johnson, Christensen, 

Kagermann (2008); Lepak, Smith e Taylor (2007); Menard (2011); Porter (1980, 1985); Timmers (1998); Volberda (1996).  

 Apropriação de valor: Achtenhagen, Melin e Naldi (2013); Camisón e Villar-López (2010); Casadesus-Masanell e Ricart (2010); Chesbrough e 

Rosenbloom (2002); Magretta (2002); Leih, Linden e Teece (2015); Pisano (2006); Porter (1980); Teece (1986, 2010); Voelpel, Leibold e Tekie 

(2004); Zott e Amit (2008); Zott, Amit e Massa (2011). 
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Objetivos 

Específicos 
Referencial Teórico Roteiro de Entrevista 

4. Inferir os 

caminhos pelos 

quais se dá o 

processo 

evolutivo de um 

modelo de 

negócio. 

 Caminhos de evolução do modelo de negócio: 

 Extensão/ continuidade, revisão e terminação/ descontinuidade: Cavalcante, Kesting e 

Ulhøi (2011), Müller (2014). 

 Experimentação: Ahokangas e Myllykoski (2014); Chesbrough (2010); Mcgrath (2010); 

Osiyevskyy e Dewald (2015); Sosna, Trevinyo-Rodriguez e Velamuri (2010). 

 Questionar como o entrevistado compreende a 

evolução do negócio da FAPPES desde sua 

fundação. 

 Levantar principais eventos ou ações que 

marcaram esta evolução. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 


