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RESUMO 

A falta de mão de obra qualificada tem exercido pressão, principalmente, sobre a 

educação profissional que tem se expandido como resultado dos esforços do governos 

federal, estadual, municipal e da iniciativa privada. O principal objetivo do ensino 

profissional é promover cursos que facilitem a inserção dos alunos no mercado de 

trabalho. Entretanto, existem dados preocupantes a respeito da educação profissional. 

Primeiro, existe um terço de ex-alunos que não conseguiram uma colocação 

profissional na área em que se qualificaram no passado (SABOIA et al., 2009). E 

segundo, existe uma demanda reprimida por cursos de educação profissional pela falta 

de recursos financeiros dos potenciais alunos e também pela inexistência de cursos, 

principalmente nas regiões menos desenvolvidas do país (SABOIA et al., 2009); 

RÊSES 2018). Portanto, compreender a estruturação do modelo de negócio no 

segmento de cursos livres se torna um tema relevante. Assim, esta pesquisa tem por 

objetivo compreender as estratégias de criação, configuração e apropriação do valor no 

contexto da educação profissional do tipo livre. O valor é criado através da descoberta e 

reconhecimento de oportunidades analisando todo o ecossistema de negócios, 

combinando com os recursos e habilidades da empresa (ou IE) para entregar mais valor 

a todos os clientes e stakeholders. Mas como se dá essa "descoberta e reconhecimento 

de oportunidades"? Qual o papel dos múltiplos agentes no processo de criação de valor 

proposto por Meirelles (2019)? Para responder estas perguntas, foi conduzida uma 

pesquisa do tipo qualitativa, utilizando o paradigma interpretativista de acordo a 

Geparth (2004), que se caracteriza por ser exploratória e descritiva para as três 

dimensões do tripé do modelo de negócio (criação, configuração e apropriação do 

valor). Como resultado, a pesquisa demonstra que a escolas de cursos livres precisam 

de um estrutura organizacional flexível e velocidade na comunicação das demandas do 

mercado; Percepção de valor por parte do cliente; Rapidez na oferta de cursos com alta 

demanda no mercado; Foco na inserção do aluno no mercado de trabalho; Precificação 

dos cursos de acordo ao contexto dos alunos (em geral alunos sem renda ou emprego 

com forte tendência a tomar decisão de compra por preço) e desenvolver e explorar 

parcerias de forma profunda (comerciais, pedagógicas e para empregos). 

Palavras-chave: Modelo De Negócio; Mudança Do Modelo De Negócio; Criação De 

Valor; Educação; Educação Profissional. 
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ABSTRACT 

The lack of skilled labor has mainly put pressure on professional education that has 

expanded as a result of federal, state and municipal governments, as well as private 

enterprise. The main objective of professional education is to promote courses that 

facilitate the insertion of students in the job market. However, there are worrying data 

regards professional education. Firstly, there are a third of alumni who have not been 

able to gain a job placement in the area they have qualified in the past. And secondly, 

there is a suppressed demand for professional education courses due to lack of 

student´s financial resources and also for the lack of courses, especially in the less 

developed regions of the country. Therefore, understanding the structure of the business 

model in the professional open courses segment an becomes a relevant topic of 

interest. Thus, this research aims to understand how strategies of creation, configuration 

and appropriation of value in the context of professional education. Value is created by 

discovering and recognizing opportunities by analyzing the entire business ecosystem, 

combining the resources and capabilities of the company (or School) to deliver more 

value to all customers and stakeholders. But how does this "discovery and recognition of 

opportunities" take place? What is the role of multiple agents in the value creation? To 

answer these questions, a qualitative research was conducted, using the interpretative 

paradigm and characterized by being exploratory and descriptive for three dimensions of 

the value cycle (creation, configuration and appropriation). As result, the survey shows 

that schools offering professional courses need a flexible organizational structure and 

communication speed in regards of market demand, customer perception of value, etc.; 

Rapidly put courses in the market with high demand; Focus on students placement in 

the job market; Have pricing policies according to student context (generally, students 

without income or employment with a strong tendency to make a purchase decision after 

price comparison) and deeply develop and explore partnerships (commercial, 

pedagogical and for jobs). 

Keywords: Business Model; Business Model Change; Value Creation; Education; 

Professional Education. 
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1. Introdução 

A falta de mão de obra qualificada em diversos setores da economia brasileira 

tem exercido pressão principalmente sobre a educação profissional em nível 

intermediário (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013).  

De acordo com os resultados do exame do PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos), realizado a cada três anos em nível internacional com a 

participação de 80 países, o Brasil ficou entre as posições 55 à 69 (a depender da 

disciplina). As médias brasileiras em matemática (401 pontos), leitura (407 pontos) e 

ciências (377 pontos) ficaram abaixo das de vários países da OCDE (Organização Para 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). Além do mais, estas médias não 

representaram uma melhora versus edições passadas do exame. As médias na 

disciplina de ciências e leitura tem se mantido estável e a de matemática apresentou 

crescimento relevante de 21 pontos desde 2003 e diminuiu 11 pontos entre 2012 e 

2015 (SASSAKI et al., 2018). 

Segundo Sassaki et al. (2018), o mal desempenho dos alunos brasileiros em 

comparação aos alunos de outros países deve-se ao fato de que grande parte dos 

respondentes não conseguem chegar ao fim da prova. O que pode estar relacionado à 

demora para entender o enunciado da questão e desenvolver o raciocínio para 

responder as perguntas. Portanto, de maneira resumida, o desempenho dos jovens 

brasileiros parece estar relacionado às habilidades cognitivas. 

São basicamente 3 fatores que explicam a baixa habilidade cognitiva do 

estudante brasileiro e seu mal desempenho na avaliação: A condição socioeconômica 

de sua família, as características de funcionamento das escolas e a qualidade dos 

professores (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013). 

Estes fatores causam altos níveis de repetência, que somadas à má qualidade 

do ensino levam a altas taxas de evasão escolar de estudantes adolescentes 

(SCHWARTZMAN; BROCK, 2005). Dados de 2003 do SAEB (“Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica”) mostram que 16,7% dos brasileiros aos 16 anos de 

idade já se encontravam fora da escola; Aos 18 anos esta taxa aumentava para 42%. 
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Dessa forma, muitos estudantes passam pela vida escolar sem aprender a ler e 

escrever corretamente e evadem sem obter o diploma de ensino fundamental ou médio.  

A falta de sucesso e consequente evasão escolar levam muitos jovens à 

marginalização no mercado de trabalho. Eles terminam ou mesmo interrompem os 

estudos sem uma qualificação de excelência. Inevitavelmente, irão ocupar os empregos 

menos qualificados. Ou pior, irão aumentar as estatísticas dos desemprego, uma que 

vez o “o insucesso na escola prefigura o insucesso no mercado de trabalho” 

(MADEIRA, 2006).  

 Schwartzman; Castro (2013) afirmam o mesmo, dizendo que o problema da 

baixa qualidade na educação brasileira se transfere de forma automática para a 

qualificação de recursos humanos para o mercado de trabalho. Até mesmo a economia 

tende a se ajustar a esta situação, desenvolvendo atividades baseadas em trabalhos de 

baixa qualificação. Portanto, a necessidade de melhor qualificação dos recursos 

humanos é um requisito da economia e uma aspiração da população.  

A componente prática do programa de estudo do tipo profissional pode tornar a 

vida quotidiana na escola mais atraente para muitos jovens e contribuir para manter o 

interesse dos alunos em dificuldade (MADEIRA, 2006). Isso acontece porque a 

componente técnica e profissional do currículo e a ligação da escola ao mundo do 

trabalho, através dos estágios nas empresas e práticas simuladas durante o período do 

curso, podem ser elementos positivos para os alunos que têm dificuldade em adaptar-

se a um ensino do tipo acadêmico ou mais abstrato.  

Ainda segundo Saboia et al. (2009) e a legislação brasileira, há três níveis de 

educação profissional no Brasil: 

i) Nível tecnológico - Cursos promovidos apenas por instituições de ensino (IE) de 

nível superior (faculdades ou universidades). Segundo Takahashi; de Amorim (2008), 

os principais atributos da Educação Tecnológica são a rapidez, o foco, a metodologia 

com propostas didáticas voltadas para a prática baseada no "saber" e no "saber-fazer" 

e a capacidade de inserção de alunos no mercado de trabalho. São cursos de nível 
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superior de rápida duração (2 ou 3 anos) e focados em alguma especialidade 

profissional com alta demanda.  

ii) Nível técnico - Focado em estudantes ou formados do ensino médio. Estes cursos 

podem ser promovidos por qualquer IE desde que autorizados e regulados pelo MEC 

(Ministério da Educação) com a opção de se fazer esses cursos integrados com o 

ensino médio ou separados. Aproximadamente 55% dos alunos matriculados 

frequentam estes cursos após a conclusão do ensino médio e 45% o fazem de maneira 

simultânea.  

iii) Nível básico ou livre: É o tipo de qualificação mais acessível para a população 

porque recebe estudantes de qualquer nível de escolaridade e pode ser promovido por 

qualquer instituição de ensino. A maioria destes cursos de formação profissional não 

estão vinculados de maneira direta ao ensino regular. Isto é, são os cursos de 

qualificação profissional livre, também chamados de formação inicial e continuada 

(FIC). Há diversas instituições que promovem estes cursos, tais como igrejas, ONGs, 

sindicatos, empresas privadas, etc.  

É neste contexto que a educação profissional tem se expandido como resultado 

dos esforços do governos federal, estadual e municipal, assim como da iniciativa 

privada. O principal objetivo do ensino profissional é promover cursos que levem os 

estudantes ou formados ao mercado de trabalho (SABOIA et al., 2009). 

Mas será que este objetivo tem sido alcançado pelo ensino profissional? 

Segundo Saboia et al. (2009), um ponto muito positivo obtido das análises dos 

resultados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) refere-se ao nível de rendimentos financeiros mais 

elevado daqueles que frequentaram o ensino profissional. Ao se comparar 

trabalhadores de mesma faixa etária e níveis socioeconômicos parecidos, verificou-se 

que sistematicamente os profissionais que no passado frequentaram cursos de 

educação profissional obtinham no presente salários ou rendas mais elevadas que os 

demais. Para estes trabalhadores, quando perguntados se o curso realmente forneceu 

o conteúdo necessário para desempenhar bem a suas funções no trabalho, quase dois 
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terços afirmaram que sim, confirmando, portanto, a importância da educação 

profissional para o trabalhador. 

Entretanto, ainda existe um terço de ex-alunos que não conseguiram uma 

colocação profissional na área em que se qualificaram no passado. Isto é, que nunca 

trabalharam em sua área de formação e afirmaram que não encontraram posições 

disponíveis ou que existia uma baixa oferta de vagas de trabalho localmente. Essa 

situação mostra um problema por parte das escolas de cursos livres promovendo 

cursos que não são do interesse do mercado ou falta de foco destas escolas em ajudar 

os estudantes a ingressar no mercado de trabalho (SABOIA et al., 2009).  

Em paralelo a isso, existe uma demanda reprimida por cursos de educação 

profissional (SABOIA et al., 2009); RÊSES, 2018). Segundo os respondentes do PNAD, 

a razão principal pela não frequência de muitos potenciais estudantes em curso de 

qualificação profissional é a falta de recursos financeiros, pois os cursos de qualificação 

mais acessíveis para a população de qualquer nível de escolaridade (cursos livres), em 

geral são pagos e caros o suficiente para impedir que grande parte da população 

consiga se matricular. A segunda razão pela não frequência é a inexistência de cursos 

na região, principalmente nos locais menos desenvolvidas do país (SABOIA et al., 

2009). 

Resumindo, existe um sério problema que pode ser resumido em 3 pontos: 

i) Falta de foco em cursos demandados pelo mercado local e esforço em inserir estes 

alunos no mercado de trabalho; 

ii) Falta de recursos financeiros da população com menos escolaridade para frequentar 

cursos pagos; 

iii) Insuficiência de cursos principalmente nas regiões menos desenvolvidas do país; 

Portanto, estudar este segmento de cursos livres se torna um tema importante. 

Esta pesquisa tem por objetivo compreender as estratégias de criação, configuração e 

apropriação do valor no contexto da educação profissional no Brasil especificamente no 

que tange a cursos livres. Analisar de que maneira estes cursos de ensino profissional 
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do tipo livre, uma vez que não são regulamentos pelo MEC, poderiam acompanhar com 

mais rapidez as necessidades do mercado de trabalho local e oferecer cursos 

conectados à oferta local de trabalho. Ou oferecer cursos que, além de serem atrativos 

às escolas, também gerem valor aos estudantes e financeiramente acessíveis. Estas 

são reflexões importantes que, se respondidas, podem causar impacto socioeconômico 

positivo para todo o ecossistema. 

Não obstante, o objetivo geral desta dissertação é o de "Compreender os 

processos de criação, configuração e apropriação do valor no campo da educação 

profissional em cursos livres". Como objetivos específicos busca-se: 

i) Compreender como as escolas de educação profissional do tipo livre criam valor para 

seu alunos e stakeholders; 

ii) Compreender como as escolas de educação profissional do tipo livre configuram 

valor; 

iii) Compreender como as escolas de educação profissional do tipo livre apropriam do 

valor. 

Estes objetivos específicos forjam o “tripé do modelo de negócio” conforme 

desenhado por Meirelles (2019) que será explicado em detalhes a seguir em momento 

apropriado. 

 

Esta dissertação está montada em sete itens. No primeiro item, como visto, foi 

feita uma breve introdução sobre o tema da educação e educação do tipo livre. No 

segundo, chamado referencial teórico, será feita uma explanação profunda e detalhada 

sobre os temas importantes que contextualizam este trabalho. A seguir, trataremos com 

rigor dos procedimentos metodológicos que foram utilizados durante este estudo. 

Finalmente, será feita a análise dos dados obtidos durante a pesquisa e mostrar os 

resultados que foram obtidos com suas considerações finais. 
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2. Referencial Teórico 

Esta parte da dissertação tem por objetivo apresentar os constructos que foram 

utilizados ao longo desta dissertação. Sempre que possível serão apresentados de 

forma contextualizada na temática em foco que é a educação profissional. 

Inicialmente será apresentado um breve panorama histórico sobre a educação 

profissional no Brasil, suas características, o contexto atual e os desafios. Em seguida, 

iremos discutir sobre a temática de modelos de negócio no contexto da educação 

profissional, sua importância e alguns parâmetros de referência. Finalmente, será 

apresentado o modelo conceitual utilizado para analisar como o modelo de negócio 

evolui no campo de cursos livres. 

2.1 Educação Profissional 

Historicamente, o ensino intelectual sempre se reservou a camada da população 

mais abastada; herança, inclusive, dos gregos, onde o esforço dos sábios era 

contemplativo, enquanto o dos tolos (assim chamado pelo gregos) era o trabalho e a 

ação. Esse pensamento atravessou o oceano chegando da Europa ao Brasil alguns 

séculos atrás. Este dualismo entre trabalho intelectual e trabalho físico criou raízes no 

Brasil e alguns resquícios deste pensamento duram até os dias atuais (MÜLLER, 2010). 

A questão da formação profissional no Brasil é um tema que remonta desde as 

chamadas Corporações de Ofício no início da colonização deste país. Estes ofícios, em 

sua grande maioria, eram trabalhos artesanais como olaria, carpintaria ou construção 

civil. É interessante notar que a educação profissional, desde quando estava a cargo 

dos jesuítas, sempre foi voltada as classes mais populares a exemplo dos caboclos, 

portugueses pobres, escravos e índios que exclusivamente foram ensinados sobre o 

“saber-fazer”, isto é, trabalhos que tornavam a vida cotidiana melhor e mais confortável.  

A questão da formação profissional sempre foi uma preocupação dos 

governantes desde a chegada da Família Real ao Brasil em 1808. Veja que em 1816 foi 

criada a "Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios" que teve seu nome trocado a partir 

da independência do Brasil em 1822 para "Academia Imperial de Belas Artes" (AIBA). 

No ano de 1855 a AIBA dividiu seus cursos em duas vertentes. Os alunos que 
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seguiriam as belas-artes e os artífices, que seguiriam as artes mecânicas (MÜLLER, 

2010). Perceba novamente a diferença entre a educação intelectual e a educação 

profissional tomando como critério de ingresso a origem socioeconômica. O que há de 

importante a se notar nesta rápida caminhada pela linha do tempo, é que, desde os 

primórdios, há uma clara separação entre os artistas e os artífices. Isto é, uma 

classificação que separa aquele que produz o belo, a arte (formação intelectual) e os 

outros que produzem os bens de consumo (formação profissional) (CUNHA, 2005). 

Avançando na linha do tempo até o século XIX, já nos primeiros anos da 

República no Brasil, este contexto de manutenção das duas classes distintas seguiu 

fortemente. Ou seja, a classe dos doutores destinados aos cargos de comando, postos 

políticos e administração financeira; e a dos operários formados pela massa, em sua 

maioria analfabetos ou semianalfabetos a quem cabiam as tarefas braçais e 

indesejadas (MÜLLER, 2010). 

Em um discurso declamado no Senado, o então 9º Presidente da República 

Venceslau Brás (1914-1918) deixou clara a visão de que o ensino profissional no Brasil 

tinha uma conotação assistencialista. Em um discurso proferido, ele deixou claro que o 

ensino profissionalizante no país  

[...] Conseguiria remediar em parte os males do presente e lançar as bases 
para um futuro melhor, pois a criminalidade aumenta; a vagabundagem 
campeia; o alcoolismo ceifa, cada vez mais, maior número de infelizes, porque, 
em regra, não tendo as pobres vítimas um caráter bem formado e nem preparo 
para superar as dificuldades da existência, tornam-se vencidos em plena 
mocidade e se atiram à embriaguez e ao crime (apud FONSECA, 1986, p.187). 

A partir dos anos 1930, já no período da Nova República ou Era Vargas, devido 

ao parque industrial cada vez maior e importantes transformações nos setores 

econômico, político e educacional, o ensino profissional se tornou cada vez mais 

importante (MÜLLER, 2010).   

A educação profissional foi bastante debatida na segunda metade do século XX. 

E como um tópico do tema educação, a discussão sobre a educação profissionalizante 

se arrastou por anos se intensificando principalmente na década de 90 (SEVERNINI; 

ECONOMIA, 2010). 
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Segundo a UNESCO, organismo das Nações Unidas para educação, ciência e 

cultura, a educação profissional ajuda os estudantes a adquirirem habilidades, 

conhecimento e atitudes necessárias para o ingresso no mercado de trabalho. Um 

programa de educação profissional de qualidade tem papel essencial na promoção do 

crescimento econômico de um país e contribui para a redução da pobreza, assim como 

garante a inclusão social e econômica de comunidades marginalizadas 

(SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013). 

Chegando aos dias atuais, conforme apresentado na Tabela 1 a seguir, de 

acordo com a pesquisa anual do PNAD, quando se fala de educação profissional no 

Brasil temos três tipos diferentes de cursos. 

Em primeiro lugar, existe a educação do tipo "Tecnológica", que é considerado 

ensino superior devidamente reconhecido e regulamentado pelo Ministério da 

Educação (MEC) com duração de tempo menor versus os cursos tradicionais. Os 

cursos tecnológicos servem para capacitar profissional para atender a uma demanda do 

mercado dentro de uma área de conhecimento específica, em vez dos generalistas 

formados pelas outras modalidades de ensino superior (TAKAHASHI; DE AMORIM, 

2008). Dessa forma, consegue-se uma rápida inserção do profissional no mercado de 

trabalho. Nesta categoria existem os cursos oferecidos pelo governo federal ou 

estadual a exemplo dos cursos de nível superior do Instituto Federal-IF (antigo CEFET), 

FATEC (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) ou os cursos tecnológicos 

oferecidos pela iniciativa privada. De aproximadamente 8,5 milhões de brasileiros 

matriculados no ensino superior, 724 mil (~8,5%) estão estudando em escolas 

tecnológicas. As áreas de maior destaque são a de comércio, gestão e turismo  

(24% dos alunos), seguido pelas áreas de saúde e meio ambiente (17,6%) e indústria 

química e mineração (15,2%) (SABOIA et al., 2009). 

Em segundo lugar, existe a educação técnica em nível médio que é devidamente 

reconhecido e regulamentada pelo MEC. Como exemplo, temos as Escolas Técnicas 

Federais, Escolas Agrotécnicas Federais, as Escolas das Redes Estaduais e 

Municipais. A título de exemplo temos as ETECs (Escola Técnicas Estaduais) do estado 

de São Paulo ou o ITB (Instituo Técnico de Barueri) administrado pela FIEB (Fundação 



 20 

Instituto de Educação de Barueri) no município de Barueri (SP). Não podemos deixar de 

citar também todas as instituições do Sistema S em nível nacional (SENAI, SESI, 

SESC, SENAC, SENAR, SEST, SESCOOP, SENAT e SEBRAE) e todos os cursos 

técnicos similares oferecidos pela iniciativa privada e reconhecidas pelo MEC. Dos 9,3 

milhões de estudantes matriculados no ensino médio ou EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), 580 mil (~6,2%) estão estudando em escolas técnicas de nível médio. As 

áreas mais procuradas pelos estudantes são as da saúde (quase 30% dos alunos), 

seguido da área industrial (22%), gestão (11%), informática (13%) e agropecuária (4%). 

Neste tipo de curso as empresas privadas predominam com quase 50% de  

representatividade no mercado, com tendência de crescimento (SABOIA et al., 2009). 

Tabela 1- Tipos de educação profissional e seus números 

Tipo de educação profissional - por mil 

 

Graduação 

 

Tecnológico 

Ensino 

Médio 

 

Técnico 

 

>14 anos E.F 

 

Qualificação 

 

8,5 mil 

 

724 

 

9,3 mil 

 

580 

 

81,3 mil 

 

484 

Fonte: PNAD (2018) 

E finalmente, em terceiro lugar, existe a educação profissional do tipo livre, que 

não é reconhecida ou regulamentada pelo MEC. Estes cursos são oferecidos por 

escolas privadas, fundações mantidas pela iniciativa privada, ONGs, igrejas, sindicatos, 

etc. Dos aproximadamente 81,3 milhões de brasileiros acima de 14 anos que já 

concluíram o ensino fundamental e não iniciaram ou iniciaram e não completaram o 

ensino médio, existem 484 mil (~0,6%) alunos matriculados em algum tipo de curso de 

qualificação do tipo livre. Observa-se o crescimento de empresas privadas, que 

somadas, são responsáveis pela oferta de mais de 60% dos cursos deste tipo (SABOIA 

et al., 2009). 

Uma maneira de poder estudar estas estratégias de criação, configuração e 

apropriação do valor é através da compreensão e análise profunda dos modelos de 
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negócios das escolas que oferecem estes cursos e como este modelo de negócio, uma 

vez compreendido, pode ser melhorado ou refinado. 

O refinamento do modelo de negócio é crucial para qualquer empresa (TEECE, 

2017), inclusive para as IEs que promovem estes cursos livres. Neste sentido, é 

pertinente entender o que uma IE pode fazer para criar, configurar e apropriar valor de 

forma sistemática e constante (MEIRELLES, 2019), gerando impacto positivo para todo 

o ecossistema. 

O próximo tópico irá discorrer sobre a temática de modelos de negócio desde o 

ponto de vista de vários autores. Finalmente, será apresentado o framework do tripé de 

um modelo de negócio proposto por Meirelles (2019) e que será  o framework utilizado 

nesta dissertação. 

2.2 Modelo de Negócios 

A grande área da estratégia tem sido um tema recorrente de estudo no que se 

refere a geração de vantagem competitiva. Porém, cada vez mais se entende, se 

estuda e se refere ao modelo de negócios de uma empresa como o gerador de 

vantagem competitiva sustentável (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2011). 

Conforme pontuado por um estudo de 2009 chamado “IBM Study for Business Value’s 

biannual Global CEO”, a cada 10 empresas, 7 estão fortemente engajadas em temas 

relacionados a inovação do seu modelo de negócio e 98% estavam de alguma forma, 

naquele exato momento, em processo de mudança de modelo de negócio. Daí a 

importância de estudos como esta dissertação de forma a entender como o modelo de 

negócios das IE de cursos livres tem gerado vantagem competitiva e cumprido seu 

propósito que é a educação profissional. 

Conforme levantamento feito por Meirelles (2019), é possível dividir os trabalhos 

em modelos de negócios em três grandes períodos. Os primeiros trabalhos começaram 

na década de 1990, quando foram desenvolvidos os primeiros conceitos e propostas 

operacionais. Os autores desse período podem ser chamados de pioneiros. Já no início 

dos anos 2000, os autores que hoje são chamados de referência, apareceram com 

seus trabalhos consolidando propostas conceituais sobre modelos de negócio. 

Finalmente, após o ano 2010, estão os autores intitulados de contemporâneos, que 
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buscam refinar o constructo modelo de negócios, aplicando-o aos diversos campos do 

conhecimento, notadamente ao de serviços e tecnologia. 

Isolando os autores conhecidos como contemporâneos, pode-se identificar 3 

grandes frameworks que tentam explicar modelos de negócio. O primeiro deles é o 

framework CANVAS (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). No modelo CANVAS, a 

criação de valor está baseada nos seguintes aspectos :i) A proposta de valor, ou seja, 

de que forma um produto ou serviço cria valor para o cliente; Em nosso estudo a 

pergunta é representada de outra forma, ou seja, de que forma a educação profissional 

oferecida tem criado valor aos alunos ii) O relacionamento com o cliente (ou aluno) que 

pode variar entre um relação pessoal ou robotizada; iii) Segmentação do cliente (ou 

aluno) atendido: Quem são os reais consumidores do produto ou serviço?  

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

Figura 1 - Modelo Canvas 

 

Fonte: (OSTERWALDER E PIGNEUR, 2010) 

 

O segundo framework chamado modelo RCOV (Figura 2) descreve o modelo de 

negócio sob a perspectiva de quatro dimensões: i) recursos e competências; ii) 

organização interna e externa (atividades e relacionamentos estabelecidos com outras 

organizações); iii) proposição de valor que a empresa (ou IE) entrega aos clientes (ou 

alunos) na forma de seus produtos e serviços; iv) volume e estrutura (de custos e 

receitas). 
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Figura 2 - Modelo RCOV 

 

Fonte: (DEMIL; LECOCQ, 2010) 

E finalmente, um terceiro modelo de explicação de modelo de negócio é o 

chamado NICE (Figura 3) que está focado na transação. Ele descreve o modelo de 

negócio a partir do sistema de atividades que dá sustentação aos vetores principais de 

criação de valor, são eles: novidade, lock-in, complementaridades e eficiência (AMIT; 

ZOTT, 2001) 

Figura 3- Modelo NICE - Criação de valor. 

 

Fonte: AMIT E ZOTT (2001, p. 504) 

 

Organização 

(interna e externa) 

Volume e Estrutura 

de Custos 

Recursos e 

Competências 

Margem 

Proposições de 

Valor 

Volume e Estrutura 

de custos e receitas 
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É interessante a maneira como valor é colocado como peça central nos 

frameworks de modelo de negócio que foram expostos acima. Ou seja, parece 

consenso entre os autores sobre o papel fundamental do valor e sua centralidade nas 

representações dos modelos de negócios. Entretanto, conforme aponta Meirelles 

(2019), as visões de valor encontrados nos frameworks de modelos de negócio 

apresentam uma perspectiva estática do valor. Segundo Van de ven (2007) e Meirelles 

(2019) estes modelos rotulados como estáticos tratam o valor como o resultado e não 

como um processo. Ou seja, é necessário adotar uma visão dinâmica do valor, 

tratando-o como processo, onde o modelo de negócio é uma estrutura emergente e 

iterativa de processos cíclicos de criação, configuração e apropriação do valor (Ciclo do 

Valor). 

2.3 Modelos de Negócio e o Ciclo do Valor 

Alguns autores enfatizam a questão da dinamização dos modelos de negócios 

(DEMIL; LECOCQ, 2010; AMIT E ZOTT, 2001, p. 504), mas falham em apresentar a 

dinâmica dos processos de criação, configuração e apropriação do valor. Alguns 

autores chegam próximo a esta discussão, à exemplo de Casadesus-Masanell; Ricart 

(2011), onde se propõe o conceito de Value Loop.  

De acordo com Casadesus-Masanell; Ricart (2011) existem companhias ou 

empresas inteligentes que desenham modelos de negócios que disparam o gatilho do 

que os autores chamam de “value loops” ou “ciclos virtuosos”. Estes ciclos, 

denominados de “value loops”, têm a capacidade de gerar ciclos que ao longo do tempo 

fazem a própria empresa operar de maneira mais eficiente e ao longo do tempo irá 

reforçar e expandir a criação e captura do valor.  

O chamado Valeu Loop é exatamente uma interação entre Escolhas -> 

Consequências -> Escolhas. De forma que, com o passar do tempo, este ciclo se 

retroalimenta beneficiando a empresa. Na Figura 4 a seguir, essas escolhas (retângulos 

arredondados) e suas consequências (retângulos) são ilustradas com o exemplo da 

companhia aérea Ryanair.  

Nos anos de 1990, a companhia aérea fez uma mudança em seu modelo de 

negócio se tornando um companhia aérea na Europa do tipo low-cost à exemplo da 
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americana Southwest Airline. Escolhas ou tomadas de decisão da empresa no sentido 

de ter uma empresas no estilo low-cost consistiram em: operar em aeroportos 

secundários, fazer voos em média mais curtos, não oferecer comidas ou bebidas 

gratuitamente à bordo, contratar funcionários não sindicalizados de forma a ter uma 

maior flexibilidade na folha de pagamento, ter um escritório central padrão e sem luxos 

ou “mimos”, etc. Estas escolhas permitiram a empresa baixar o preço de suas 

passagens, tornando a Ryanair uma referência quando o assunto é viajar barato na 

Europa. Estas consequências, se bem alinhadas corretamente com o objetivo final da 

empresa, reforçam novamente outras tomadas de decisões ou escolhas que trarão 

ainda mais benefícios para a empresa em consonância com seu objetivo. 

Figura 4- Value Loop da Ryanair 

 

Fonte: CASADESUS-MASANELL; RICART (2011) 

Todas estas iterações foram tomadas de uma vez? Não. O autor explica que 

uma decisão levou a uma consequência, que levou a outra decisão, implicando em 

outra consequência, e, portanto, uma terceira decisão, etc. Ou seja, o valor vai sendo 

criado a cada interação. Entretanto, essa análise proposta por Casadesus-Masanell; 

Ricart (2011) capta o resultado ex post  das decisões e consequências. 
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  Meirelles (2019) explica a dinâmica do próprio processo de criação, configuração 

e apropriação do valor em si, ou seja, uma tentativa de análise ex ante sobre como o 

valor é criado, configurado e apropriado. Esta mesmo proposição é feita neste trabalho, 

ou seja, busca-se entender sobre a sistematização da criação de valor, configuração e 

apropriação de valor através de uma análise ex ante.  

Segundo as ponderações de Meirelles (2019), a criação de valor é um processo 

multifacetado de descoberta e reconhecimento de oportunidades em um dado contexto 

empresarial desde um determinado posicionamento estratégico. Este contexto 

empresarial pode ser em várias frentes, e por isso, é chamado multifacetado. É 

relevante que se leve em conta o posicionamento estratégico da empresa neste 

processo cíclico. 

O valor é criado através da descoberta e reconhecimento de oportunidades 

analisando todo o ecossistema de negócios, combinando com os recursos e 

habilidades da empresa (ou IE) para entregar mais valor a todos os clientes e 

stakeholders (MEIRELLES, 2019).  

Figura 5 - Tripé do modelo de negócio - Criação, configuração e apropriação do valor 

 

Fonte: MEIRELLES (2019) 
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Sumarizando e aplicando ao campo de estudo desta dissertação, aquilo que os 

alunos e pais de alunos valorizam e percebem como valor vai sendo melhorado a cada 

ciclo.  

Mesmo que haja muita claridade nesta definição de Meirelles (2019), o processo 

do "como" ainda precisa de mais investigação. Ou seja, como se dá esta "descoberta e 

reconhecimento de oportunidades"? Qual o papel dos múltiplos agentes no processo de 

criação de valor proposto por Meirelles (2019)? São questões que seguem em aberto e 

que este estudo objetiva responder. 

Considerando as literaturas de empreendedorismo, a tarefa mais difícil que os 

empreendedores têm em seus negócios é justamente fazer uma proposição de valor 

que valha a pena ser testada (MEIRELLES, 2019). A seguir, trataremos com mais 

detalhes cada uma das pernas deste tripé de modelo de negócio no caso específico do 

setor da educação. 

2.4 Criação de Valor em Cursos Livres 

 

A RBV (Resource Based View) argumenta que empresas que possuem alguma 

vantagem competitiva sobre as outras são as que têm a capacidade de se utilizar de 

seus recursos internos para criar valor superior aos seus concorrentes com relação a 

um determinado produto ou serviço em determinado mercado (PETERAF; BARNEY, 

2007) 

(HELFAT; PETERAF, 2003) definem valor como “O valor econômico criado por 

uma empresa que é a diferença entre ganho de benefício percebido pelos compradores 

deste produto ou serviço e o custo econômico deste empreendimento”.  

Na verdade, conforme aponta  Meirelles (2019), o conceito de valor envolve a 

combinação de pelo menos dois vieses. O primeiro é o dos economistas clássicos que 

teorizam que o valor está relacionado à quantidade de trabalho empregada para 

produzir este produto ou serviço. O segundo viés é o dos economistas neoclássicos 

que descrevem o valor baseado na percepção de utilidade atribuída pelo consumidor a 

este produto ou serviço. É neste viés que nos enfocaremos.  
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Aplicando este conceito de valor no campo de estudo desta dissertação, surgem 

algumas perguntas que tentarão ser respondidas ao longo deste tópico, e de maneira 

mais completa, ao longo deste trabalho. Ou seja, o que significa valor neste campo de 

estudo? O que tem sido feito para entregar mais valor ao aluno? Estas escolas 

realmente entregam valor? De que forma estas escolas entregam valor?  

De acordo com Bowman; Ambrosini (2000), o cliente sempre irá escolher o 

produto que lhe possa entregar o maior excedente do consumidor. Este excedente do 

consumidor pode ser entendido como o benefício percebido pelo consumidor. O valor 

monetário total seria a quantidade de dinheiro que o consumidor estaria disposto a 

pagar. 

Conforme se observa na Figura 6, uma IE originalmente com um serviço ou 

curso chamado “Curso A” pode criar mais valor através de um maior excedente do 

consumidor e oferecer ao mercado o “Curso B” com o mesmo “Preço A”. Poderia ainda 

oferecer um valor monetário total igual ao do “Curso A”, com um preço muito menor 

(“Curso C”). Ou pode ainda mexer nas duas frentes (preço e excedente do consumidor) 

e oferecer o “Curso D. Este último seria o preferido do consumidor por oferecer aos 

alunos desta IE um produto com o maior excedente do consumidor e o menor preço. 

Figura 6 - Valor total monetário, preço e excedente do consumidor 

 

Fonte: (BOWMAN; AMBROSINI, 2000) 
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Como um 1º aspecto, a pergunta que fica de antemão, e que pretendemos 

responder ao longo desta dissertação, é em que medida o entendimento pela escola do 

excedente do consumidor valorizado pelo consumidor é o ponto de partida ou ignição 

de um processo emergente de criação de valor? Seria realmente o entendimento e o 

ganho de insights sobre excedente do consumidor o início de um ciclo iterativo de 

criação de valor? 

Conforme reflexão e inspiração, é importante a IE desenvolver este 

relacionamento com seus alunos de forma a gerar profundo entendimento sobre suas 

necessidades e anseios. Por outro lado, somente ter este canal de comunicação aberto 

não é suficiente. A IE precisa conseguir "conectar os pontos" e transformar este 

conhecimento em algo a ser ofertado aos alunos, pais de alunos etc. 

Portanto, estamos falando de um outro tipo de capacidade que a IE precisa 

desenvolver se quiser obter sucesso em seu processo de criação de valor. É a 

capacidade de inovação em marketing. Ou seja, a capacidade que uma empresa deve 

ter de implementar ajustes e melhorias em seus produtos, serviços ou processos de 

forma a melhorar a experiência dos clientes (alunos, pais de alunos etc) enquanto 

consumidores. 

É exatamente esta combinação entre i) entendimento profundo do consumidor e 

o valor que ele percebe e ii) a capacidade da firma em transformar um relacionamento 

(logo, conhecimento) em inovação para os consumidores (alunos, pais de alunos etc) 

que aparentemente está a fonte de melhorias em produtos, serviços e o início de 

processos ou rotinas que criam valor (CHARTERINA ET AL., 2016). 

Para resumir o que temos visto até o momento, o valor é criado através da 

descoberta e reconhecimento de oportunidades analisando todo o ecossistema de 

negócios, combinando com os recursos e habilidades da empresa para entregar mais 

valor a todos os clientes e stakeholders. De forma detalhada, significa ter claridade 

sobre as definições de produtos ou serviços, sobre de que maneira os ativos 

complementares podem aumentar o valor aos stakeholders, identificar os potenciais 
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clientes e suas percepções de valor. Assim como, identificação e seleção de novos 

recursos e stakeholders para criação de mais valor a todo o ecossistema. 

No caso da educação, os stakeholders incluem tanto os alunos, pais de alunos e 

empresas parceiras, como também os próprios professores e profissionais contratados 

para a prestação do serviço. É crucial também enumerar os desafios e oportunidades 

de criação de valor no setor de estudo de cursos livres de ensino profissional. 

Para o ensino profissional através de cursos livres, a criação de valor acontece 

quando os cursos são capazes de criar um contexto de rápida qualificação, flexibilidade 

curricular, inserção rápida no mercado de trabalho e inclusão social. 

Sobre o tema da rapidez na qualificação: O tempo de curso é um dos maiores 

benefícios ou valor percebido da qualificação profissional. Um curso do tipo tecnológico 

pode durar entre dois a três anos. Já um curso técnico pode durar entre um ano e meio 

a dois anos. Os cursos do tipo livre podem durar desde alguns poucos meses até 2 

anos.  

Segundo Takahashi; De amorim (2008) este tipo de curso tem o foco em alguma 

especificidade profissional com demanda alta no mercado. Além disso, a orientação 

pedagógica de ensino é orientada ao saber-fazer com forte viés prático e experimental. 

Por conta disso, o tempo de curso pode ser encurtado quando comparado ao ensino 

superior regular, por exemplo. 

Com a relação à flexibilidade da grade curricular e conforme já citado, o foco do ensino 

profissional é a metodologia pedagógica do "saber-fazer". Isto é, ensinar os jovens e 

adultos as particulares práticas de determinada profissão.  

A componente técnica e prática da ementa curricular e a forte ligação da IE ao 

mundo do trabalho, através dos estágios em empresas se torna um grande benefício 

para um aluno que tem dificuldade de se adaptar a um ensino do tipo acadêmico. Pelo 

fato de o programa de estudo ser mais prático, isso pode tornar a vida escolar do aluno 

mais atraente e colaborar para manter este aluno interessado no processo de 

aprendizagem (MADEIRA, 2006). 



 31 

Entretanto, oferecer um ensino demasiadamente especializado pode conduzir a 

uma eficiência no mercado de curto prazo. O desenvolvimento de uma formação geral 

profunda é capaz de ensinar o aluno a aprender. Ou seja, as qualificações demasiado 

especializadas, em um mundo de rápidas mudanças, podem se tornar desatualizadas 

rapidamente e tornar os formados do curso produtivo por apenas um curto período de 

tempo (MADEIRA, 2006). 

Isto é, as escolas do tipo livre deveriam assumir a responsabilidade sobre o tema 

da flexibilidade. Elas necessariamente deveriam acompanhar as mudanças de 

mercado, tecnologias, e padrão de forma a serem relevantes sempre. Ainda sobre as 

escolas do tipo livre, elas têm um benefício a mais, pois não precisam de concessão ou 

sofrem qualquer tipo de regulação por parte do MEC. Isso pode se tornar um ponto 

positivo para escolas sérias que buscam entregar aos alunos conteúdos relevantes, 

atualizados e conectados ao mercado de trabalho, ao passo que escolas 

regulamentadas pelo MEC dependem de ultrapassar uma série de entraves do 

Ministério da Educação para inovar conteúdos ou mesmo criar cursos com alta 

demanda de profissionais localmente. 

Sobre a questão da inserção no mercado de trabalho, entre as razões colocadas 

pelos alunos ao escolher um curso de ensino profissional, destaca-se o objetivo em 

obter uma qualificação profissional que facilite a inserção no mercado de trabalho 

(MADEIRA, 2006). 

Mas será que este objetivo tem sido satisfeito pelo ensino profissional? Um 

aspecto positivo resultantes das análises dos dados da PNAD refere-se ao nível de 

renda maior para aqueles que frequentaram o ensino profissional. Isto é, quando se 

compara profissionais de mesmo nível socioeconômico e faixa etária, verificou-se que 

consistentemente os profissionais que frequentaram cursos de educação profissional 

obtinham no presente salários maiores que os demais. Destes, dois terços afirmaram 

que o conteúdo da educação profissional foi fator decisivo para seu progresso na 

profissão (SABOIA et al., 2009). 
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Entretanto, os dados revelam que um terço de ex-alunos não conseguiu 

colocação profissional na área em que se qualificaram. Ou seja, o conhecimento 

adquiro não estava diretamente associada a colocação profissional atual (SABOIA et 

al., 2009). Resumindo, a inserção no mercado de trabalho e aumento da renda 

aumentam quando da frequência do aluno em cursos de ensino profissional, mas este 

número passa muito longe dos 100%. Ainda há trabalho a ser feito.  

Finalmente, em termos de inclusão social, é sabido que a falta de sucesso e 

consequente evasão escolar levam muitos jovens à marginalização no mercado de 

trabalho (MADEIRA, 2006). Schwartzman; Castro (2013) afirmam que não é uma 

surpresa dizer que este problema da baixa qualidade na educação brasileira se 

transfere de forma automática para a qualificação de recursos humanos para o 

mercado de trabalho.  

Uma solução defendida para amenizar este abismo social entre uma classe bem 

qualifica e a outra com altos índices de evasão no ensino medido é o ensino 

profissional. Estes cursos, além da formação profissional, também tem a capacidade 

uma base mínima para que estes profissionais possam ser capazes de exercer sua 

cidadania de forma plena (VELOSO, 2011). 

Além disso, especificamente os cursos do tipo livre são os mais acessíveis para 

a população em termos de nível de escolaridade para ingresso no curso, pois para 

muitos cursos apenas o ensino fundamental é necessário (MADEIRA, 2006). 

Segue um quadro resumo sobre o que é percebido como valor em cursos livres 

do ensino profissional.  

Tabela 2- Pilares da criação de valor na educação – cursos livres 

O que é valor? Conceito Autor 

Qualificação e 

Prática Rápida 

Qualificação prática, mais rápida do que 

cursos tradicionais e focada em 

especificidades do mercado de trabalho. 

(MADEIRA, 2006) 

(TAKAHASHI; DE 

AMORIM, 2008) 

Flexibilidade Flexibilidade em alterar ementas (MADEIRA, 2006)  
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curricular curriculares e acompanhar o mercado 

de trabalho. 

Inserção no 

mercado de 

trabalho 

Maiores possibilidades de inserção dos 

alunos no mercado de trabalho. 

(MADEIRA, 2006) 

(SABOIA et al., 2009) 

Inclusão Social Cursos geram inclusão social de 

evadidos do ensino regular. Ou seja, 

inclusão de cidadãos profissionalmente 

marginalizados. 

(MADEIRA, 2006) 

(SCHWARTZMAN; 

CASTRO, 2013) 

(VELOSO, 2011) 

(SABOIA et al., 2009) 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.5 Configuração de Valor em Cursos Livres 

 

A configuração do valor é definida por Meirelles (2019) como a implementação 

da oportunidade articulando os recursos e atividades interna e externamente à firma. E 

para isso é necessário tomar decisões na configuração da cadeia de valor, decisões em 

termos de fronteiras organizacionais (integração ou terceirização), decisões sobre 

estruturação organizacional interna (graus de formalização, centralização), e por fim, 

decisões sobre os sistemas de metas e compensações alinhados a cultura e valores da 

empresa. 

A cadeia de valor envolve três configurações básicas: Value chain, value shop e 

value network (STABELL; FJELDSTAD, 1998) (STABELL; FJELDSTAD, 1998). A lógica 

tradicional de value chain ocorre quando há insumos que se transformam em produtos 

após passar por processos de transformações. Estes processos de transformação são 

lineares e o produto é meio pelo qual o valor é transferido da firma para os clientes. 

Conforme definido por Porter (1986), esses processos podem ser agrupados em 2 

níveis: primário e secundário. 

O nível primário são as atividades que de fato criam valor para o cliente. No caso 

de uma firma onde insumos são transformados em produtos físicos, estes níveis são: 

Logística, Operação de fábrica, Marketing e vendas e Serviços agregados ao produto. 
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O nível secundário seria de suporte ao nível primário. São eles: Compras, Tecnologia 

da informação, recursos humanos, infraestrutura, etc. 

Entretanto, este modelo é aplicado com aderência apenas em empresas de 

transformação de insumos em produtos à exemplo das indústrias. Não é aplicável a 

todo tipo de firma. Neste casos, outros modelos de configuração precisam ser 

analisados, como o Value Shop e o Value Network. 

De acordo com Stabell & Fjeldstad (1998), as firmas consideradas mais 

aderentes para serem analisadas pelo framework value shop são as que resolvem 

problemas de consumidores ou clientes à exemplo dos setores de saúde e educação. O 

valor é criado ao se resolver um problema. O valor não está no produto que é usado 

para resolver o problema, mas sim na correta utilização de produtos e serviços para 

levar o cliente de um estado inicial indesejado até um estado final de realização.  

O autor deixa clara a existência de uma assimetria de informação entre a firma e 

os clientes. Esta assimetria é justamente a origem da criação de valor da firma para o 

cliente. Já era de se esperar que uma firma posicionada neste setor seja fortemente 

baseada em profissionais tidos como especialistas ou experts.  

A configuração de valor de uma firma neste setor difere drasticamente de uma 

firma do tipo value chain. Ainda assim, ela se organiza em atividades por nível (primário 

e secundário). Os níveis primários são atividades associadas a diagnóstico, resolução 

de problemas, tomada de decisão, execução e controle. Se tomarmos com exemplo 

uma escola, temos as atividades pedagógicas e educacionais (que não são lineares) 

como as que criam valor. Os níveis secundários são atividades que são configuradas 

para dar suporte às níveis primários a exemplo das firmas do tipo value chain.  

Stabell e Fjeldstad (1998) afirmam que existem ainda outros tipos de firmas que 

não se enquadram confortavelmente nos dois tipos de firmas anteriores. São as firmas 

que provêm valor no ato de interconectar clientes. Exemplo de firmas do tipo value 

network são as empresas de telefonia, Correios, etc., cujo valor está justamente na rede 

e na capacidade de conectar clientes. 
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Também são firmas organizadas em níveis primário e secundário. O nível 

primário envolve atividades de venda de contratos (clientes aderindo a rede), o serviço 

em si (a interconexão) e a manutenção da rede (infraestrutura). Interessante notar que 

em uma firma do tipo value network, a atividade de infra-estrutura é organizada de tal 

forma a viabilizar a criação de valor ao cliente. Já na firma do tipo value chain, a 

infraestrutura é sinalizada como sendo de suporte. 

A implementação de novos cursos e o estabelecimento de parcerias com 

potenciais empregadores são apontados por alguns autores como sendo a 

representação da configuração de valor neste ambiente de educação profissional em 

cursos livres. 

Sobre a implementação de novos cursos, as IE promotoras de cursos livres no 

âmbito da educação profissional tem falhado na missão de estar conectada a demanda 

de cursos dos mercados locais de atuação. Muitas IE não tem utilizado seu quadro de 

funcionários (recursos qualificados - professores) para criar novos cursos, inovar, 

seguindo assim, as tendências de mercado (SABOIA et al., 2009). Agravante ainda 

maior recai sobre as escolas do campo de estudo desta dissertação. Elas são escolas 

não regulamentadas pelo MEC e poderiam sim, de forma totalmente livre, oferecer 

cursos alinhados com a necessidade local de trabalho e ser ainda mais relevante para 

os alunos. 

Em relação as parcerias como possíveis empregadores: Um dos pontos mais 

importantes de percepção de valor por parte dos alunos é sobre a questão da inserção 

no mercado de trabalho. O objetivo final de todos os frequentadores e formados de 

cursos de ensino profissional é sua rápida inserção no mercado de trabalho. Uma 

maneira de acelerar ou viabilizar este ponto tão crítico é através de parcerias com 

empresas com potencial de absorção desta mão de obra. (MADEIRA, 2006; SABOIA et 

al., 2009) 

Este é um ponto deixa claro o processo cíclico e iterativo do tripé de modelo de 

negócio explanado acima. Ou seja, uma configuração de valor especifica que cria ainda 
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mais valor, e que possibilitará, conforme veremos mais a frente, uma apropriação de 

valor de maneira crescente.  

Segue abaixo um quadro resumo sobre os desafios e oportunidades no quesito 

configuração de valor em cursos livres do ensino profissional.  

Tabela 3- Pilares da configuração de valor em educação – cursos livres 

Desafios e 

Oportunidades 

Conceito Autor 

Implementação de 

novos cursos 

Muitas IE que não buscam 

oferecer cursos conectados a 

demanda do mercado local.  

(SABOIA et al., 2009) 

Parcerias A inserção do jovem no mercado 

de trabalho (ponto de criação de 

valor) é reforçada quando as IEs 

fazem parcerias com 

empregadores com potencial de 

absorção de mão de obra. 

(MADEIRA, 2006; 

SABOIA et al., 2009) 

Fonte: Elaborado por este autor. 

Discorremos sobre o conceito de valor e como criar valor. Também pontuamos 

sobre como a empresa pode ser configurada (ou organizada) para aproveitar as 

oportunidades de gerar valor. Por fim, chega o momento de entender como a firma se 

apropria deste valor criado proporcionando geração de receitas para a firma em geral, e 

em nosso caso, para a IE. 

2.6 Apropriação de valor em Cursos Livres 

 

O principal objetivo do modelo de negócio de uma empresa é transformar um 

potencial tecnológico em valor econômico (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). Ou 

seja, a criação e a configuração de valor em uma firma se tornam irrelevantes caso não 

exista a última perna do tripé chamada apropriação de valor.  
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É muito comum empresas inovadoras falharem em obter lucros de suas 

inovações. Enquanto outras firmas copiam a mesma tecnologia e obtém lucros 

extraordinários. Este é um típico exemplo de falha na apropriação de valor (TEECE, 

1986). 

Dito isso, está claro que para ter sucesso uma empresa precisa definir como 

pretende gerar receitas e ter lucro com seu produto ou serviço. Mas, o que precisa ser 

feito para garantir este lucro? A resposta vai muito além de ofertar um produto ou 

serviço de valor ao cliente ou posicionar barreiras de entrada aos concorrentes 

(PORTER, 1986). A solução para isso está no que Teece (2010) chama de “ativos 

complementares”. Os ativos complementares são tudo que uma empresa precisar ter 

de complementar ao potencial produto, serviço ou tecnologia. Os processos de 

manufatura competitivos, marketing e pós-venda são os principais ativos 

complementares.  

Pensando nisso, as firmas podem paralisar diante de um dilema: Ela deve 

verticalizar estes ativos complementares de forma a obter uma completa apropriação de 

valor ou podem simplesmente contratar estes ativos complementares e focar em seu 

core business? Essa é uma escolha estratégica de apropriabilidade que a firma precisa 

tomar no sentido de enfraquecer ou fortalecer as estratégias de apropriação. 

 Jacobides; Knudsen; Augier (2006) fazem uma tentativa de sumarizar estes 

dilemas de definição de estratégias de apropriabilidade em um framework conforme 

figura 7 abaixo. Algumas reflexões devem ser feitas de maneira a entender em qual 

nível de verticalização uma empresa pode se posicionar. São elas: 

 Há mobilidade nos ativos complementares? Esta mobilidade pode ser alterada? 

Há alguma desvantagem em a firma verticalizar este ativo complementar? Integrar 

algum ativo complementar gera impossibilidades de suportar a plataforma? Integrar 

impedirá inovações futuras? 
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Figura 7- Escolha do escopo para maximizar lucros 

 

Fonte: (JACOBIDES; KNUDSEN; AUGIER, 2006) 

 

Estas são reflexões que uma empresa deve fazer e tomar decisões em relação a 

elas. Ainda que a decisão seja em deixar parte da apropriação de valor para um 

concorrente, por ser esta uma melhor opção. O fato é que a geração de receitas e a 

eficiência em custos precisam ser muito bem protegidas. A apropriação do valor criado 

é que fará a empresa de fato ter sucesso, criar ainda mais valor ao cliente e fechar o 

ciclo de prosperidade. 

Com o intuito de resumir esta perna do tripé, Meirelles (2019) explica que 

apropriação do valor é o processo de aprendizagem através da avaliação dos 

feedbacks o desempenho provenientes das escolhas estratégicas. Alguns pontos são: 

Avaliar estratégias competitivas em termos de concorrentes em potencial e usuários 

das redes, avaliação estratégica do posicionamento em inovação por meio de posições 
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de ativos, regime de apropriabilidade e valorização (ou desvalorização) nos preços dos 

ativos, definir a distribuição de valor entre os stakeholders, e finalmente, avaliar (ou 

reavaliar) o posicionamento estratégico escolhido pela empresa em novas iterações do 

ciclo de valor. 

Tendo sido explicado o tema da apropriação de valor, é importante também 

especificar os desafios e oportunidades da apropriação no setor de estudo desta 

dissertação que é o setor de cursos livres no ensino profissional. Os dados do PNAD 

são um tanto quanto preocupantes. Existe uma demanda reprimida por cursos de 

educação profissional basicamente por dois motivos (SABOIA et al., 2009); RÊSES, 

2018): a escassez de recursos financeiros de pais ou alunos para financiar os estudos e 

a falta de cursos em locais mais remotos e menos desenvolvidos. 

O primeiro motivo, e razão principal pela não frequência em curso de qualificação 

profissional, é a falta de recursos financeiros dos alunos ou pais de alunos. Justamente 

os cursos de qualificação mais acessíveis para a população de baixa escolaridade são 

pagos. Não barreira de entrada para os alunos em termos de escolaridade, mas há em 

termos de recursos financeiros (SABOIA et al., 2009). 

Essa falta de recursos financeiros da população com menos escolaridade para 

frequentar cursos pagos poderia ser contornado com uma adequação na questão de 

apropriação de valor pelas IE? Através de alguma adequação de recursos e 

possibilidades de oferta de cursos de maneira diferenciada (configuração de valor) 

poderia existir cursos de qualidade e mais acessíveis em termos financeiros? Estas 

perguntas serão tratadas ao longo dessa dissertação.  

A segunda razão pela não frequência é a inexistência de cursos na região, 

principalmente nas regiões menos desenvolvidas do país (SABOIA et al., 2009). 

Novamente tomando o viés anterior: Essa falta de oferta de cursos em regiões menos 

desenvolvidas pode ser tomado como um problema de apropriação de valor por parte 

da empresa? Será realmente que algum curso diferenciado, sendo entregue de forma 

diferenciada, não valeria a pena em termos de apropriação de valor mesmo em regiões 

menos favorecidas? Mais uma pergunta interessante e que esta dissertação tentará 
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trazer alguma luz sobre a resposta. Segue um quadro resumo sobre os desafios de 

apropriação de valor em cursos livres do ensino profissional. 

Tabela 4- Pilares da apropriação de valor em educação – cursos livres 

Desafios de 

Apropriação 

Conceito Autor 

Escassez de recursos 

financeiros dos 

alunos/pais de alunos  

Escassez de recursos financeiros 

dos alunos/pais de alunos para 

pagar cursos. Isso potencialmente 

poderia ser resolvido com cursos 

ainda mais acessíveis 

financeiramente. 

(SABOIA et al., 

2009). 

Regiões sem oferta de 

cursos  

Falta de cursos livres em regiões 

menos desenvolvidas o que causa 

um vácuo de apropriação de valor. 

(SABOIA et al., 

2009). 

Fonte: Elaborado por este autor. 

Até o momento foi detalhado sobre o conceito de modelos de negócio, sua 

importância, os frameworks mais conhecidos e explicado sobre a importância da 

dinamicidade do framework proposto por Meirelles (2019) e sua interação com o 

posicionamento estratégico das empresas. Foi também explanado em detalhe sobre o 

que significa criação, configuração e apropriação de valor no âmbito do ensino 

profissional em cursos livres. Portanto, uma vez que o leitor está devidamente 

embasado e preparado, é o chegado o momento de juntarmos estas informações em 

um único framework. Ou seja, inserir todo o aprendizado sobre criação, configuração e 

apropriação de valor dentro do tripé do modelo de negócio proposto por Meirelles 

(2019). 
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3. Modelo Conceitual 

Como visto, o valor é a unidade ou peça central de análise ao se estudar 

modelos de negócio ou analisar na prática empresas em constante processo de 

evolução. Por conta das dimensões mostradas acima no tripé de modelo de negócios, 

propõe-se um modelo conceitual que integra as dimensões supracitadas que podem 

levar a criação, configuração e apropriação de valor em uma empresa ou IE no nicho de 

cursos livres (Figura 8). 

Adota-se como definição de valor em cursos livres a combinação de quatro 

dimensões: qualificação prática e rápida; flexibilidade curricular; inserção no mercado 

de trabalho; inclusão social. Em relação à configuração do valor são analisados dois 

aspectos fundamentais: a implementação de novos cursos e o desenvolvimento de 

parcerias para o desenvolvimento desses cursos. Já a apropriação do valor envolve 

dois desafios combinar o atendimento à regiões sem oferta de cursos livres, porém de 

baixo poder aquisitivo (escassez de recursos financeiros).  

Utilizando-se deste modelo conceitual que seguimos para a parte empírica desta 

dissertação: 
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Figura 8- Tripé de modelo de negócio aplicado a cursos livres 

 

Fonte: Adaptado por este autor do diagrama original de Meirelles (2019) aplicado a cursos 

livres. 

A seguir, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados. 
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4. Procedimentos Metodológicos 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos que serão usados de forma 

a chegar ao objetivo deste trabalho, assim como ter respostas conclusivas também aos 

objetivos específicos já expostos. Este estudo tem por finalidade compreender como se 

dá a criação, configuração e apropriação de valor no contexto da educação profissional 

no Brasil através do estudo de três escolas utilizando-se da abordagem qualitativa de 

natureza descritiva e exploratória.  

4.1 Abordagem metodológica, natureza, tipo e estratégia 

Houve uma etapa inicial interna de pesquisa de fundamentação teórica a respeito 

do que é criar, configurar e apropriar valor no campo da educação profissional, assim 

como uma explanação profunda sobre o constructo de modelo de negócio.  

Após essa etapa inicial ter sido concluída, conduziram-se entrevistas aplicadas 

em gestores, diretores pedagógicos e fundadores das instituições educacionais para 

posterior análise da narrativa de acordo ao proposto por Pentland; Feldman (2007). Por 

este motivo, esta pesquisa é do tipo qualitativa, utilizando-se o paradigma 

interpretativista de acordo a Geparth (2004) e se caracteriza por ser exploratória e 

descritiva para as três dimensões do tripé do modelo de negócio (criação, configuração 

e apropriação do valor).  

A escolha dos candidatos teve como critério não apenas o cargo ocupado, mas 

também a vivência na organização e a participação ativa ou ainda como observador de 

mudanças que ocasionaram alterações relevantes no modelo de negócio através da 

criação de valor.  

A captura das informações ou narrativas foi feita basicamente utilizando de um 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Cada questionário 

com teor específico sobre as dimensões propostas no tripé de modelo de negócio. A 

elaboração do roteiro do questionário semiestruturado se deu de acordo a teorias 

relevantes em cada uma das dimensões. 
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4.2 Análise da narrativa 

A análise da narrativa na identificação do ciclo do valor (MEIRELLES; THOMAZ, 

2018) é inspirada na proposta de Pentland; Feldman (2007) para identificar a estrutura 

da narrativa. A análise da narrativa pode ser dividida basicamente em duas fases. A 

primeira fase é composta pela identificação de alguns aspectos cruciais para uma 

análise da narrativa eficiente: 

i) Atores focais - São os entrevistados (gestores, diretores, fundadores, etc.) 

ii) Voz da narrativa - Descrição da formação e histórico profissional dos atores focais. 

iii) Lente interpretativa da narrativa - A lente ou paradigma pelo qual estamos 

analisando a narrativa. Ou seja, o modelo conceitual. 

iv) Estrutura canônica e moral de referência - a maneira como o valor tem sido criado 

através de ciclos evolventes. 

v) História - narrativas que são contadas pelo atores focais. Estas histórias podem 

trazer codificados em si informações importantes. 

vi) Metáforas e analogias - Contadas pelo atores focais que podem conter em si 

informações valiosas. 

vii) Contexto e vocábulos fabricados - especificidades de cada história contada. 

 

A fase 2 consiste de uma análise profunda e detalhada das narrativas em si, ou 

seja, fazer sentido em todos os eventos que são narrados pelos atores. De acordo ao 

analisado por Meirelles; Thomaz (2018) são estes eventos que, através das lentes do 

modelo dialético, forjam o processo decisório que dá origem a solução dos problemas 

de criação, configuração e apropriação do valor.   

Meirelles; Thomaz (2018) explicam que este processo acontece da seguinte 

forma: 

Nos modelos dialéticos de desenvolvimento, conflitos emergem entre entidades 
que defendem uma tese contrária e antítese que colidem para produzir uma 
síntese, que no tempo se torna a tese para o próximo ciclo de uma progressão 
dialética. A confrontação e o conflito entre agentes opostos geram esse ciclo 
dialético. A estabilidade e a mudança na teoria do processo dialético são 
explicadas pelo equilíbrio de poder relativo entre as forças opostas. A 
estabilidade é produzida por meio de lutas e acomodações partidárias, que 
mantêm o status quo entre as oposições. (MEIRELLES; TOMAZ, 2018, p.13) 
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As oposições podem ser implícitas ou explícitas dentro de um evento contado em 

uma história. É aquilo que os atores focais contam ou deixam transparecer como 

argumentos de um dilema. Isto é, "fazemos isso ou aquilo". Posteriormente, ainda na 

fase 2, é necessário entender qual o papel de cada ator no processo decisório do 

evento que se desenrolou. Segundo Meirelles; Thomaz (2018), ao analisar os 

conteúdos das entrevistas no contexto dos eventos em que se desenrolaram, é possível 

captar a "receita" para possíveis mudanças ocorridas em um modelo de negócio (sejam 

estas mudança com consequências positivas ou negativas). 

 Após isso, tem-se claros os dilemas que existiam no momento do processo 

decisório e qual foi o desfecho de cada um destes dilemas É exatamente dessa forma 

que ao analisar as narrativas, o pesquisador consegue montar um quadro com todos os 

eventos, premissas e oposições que dão suporte a criação, configuração e apropriação 

de valor. Este processo foi seguido à risca ao longo das análises da narrativa nesta 

dissertação e será visto em detalhes a seguir. 

4.3 Amostra 

Segundo Van de ven (2007) a amostra pode ser privilegiada em dois sentidos 

opostos quanto se trata de uma abordagem baseada em processos como deste caso. 

O primeiro sentido é o de ter uma quantidade alta de entrevistados. O sentido oposto a 

este, é o de ter uma quantidade menor de entrevistados, porém com alta granularidade, 

ou seja, um detalhamento maior das respostas versus o sentido anterior.  

Para este estudo escolhemos o sentido de privilegiar a granularidade. Dessa 

forma, pudemos colher como benefício informações detalhadas que nos ajudaram a 

entender nuances que poderiam passar despercebidas de outra forma. Para esta 

pesquisa selecionamos 3 empresas no recorte da educação profissional.  
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Tabela 5- Empresas participantes da pesquisa e perfil dos entrevistados 

Escola Nicho 
Idade da 

escola 
Entrevistado Cargo Formação 

Escola de 

Beleza 
Beleza 10 anos L. S. C. G. 

Fundadora e 

Diretora 
Nível Médio 

Escola de 

Manutenção 
Mecânica e 

manutenção 
58 anos V. M. A. 

Gestora da 

unidade 

Osasco 

Nível 

Superior 

Incompleto 

Instituto de 

Saúde 
Saúde 16 anos M. C. K. E. 

Diretora 

Pedagógica 
Pós-

Graduada 

Fonte: Elaborado por este autor. 

Os entrevistados responderam a um questionário semiestruturado em forma de 

conversa com este autor, de acordo ao instrumento de pesquisa no apêndice A. 

5. Análise dos Dados 

A partir de agora, serão apresentados e analisados as entrevistas feitas com as 3 

escolas de cursos livres: Escola De Beleza, Escola de Manutenção e Instituto de 

Saúde, apresentados nesta sequência. A análise de cada IE é feita a partir de 

fragmentos ou frases contextualizadas, que devidamente interpretadas e categorizadas, 

dão como resultado respostas para as perguntas sobre criação, configuração e 

apropriação do valor no setor de cursos livres. Após a análise individual de cada 

empresa, será feito um resumo integrando as 3 dimensões do tripé. 

5.1   Escola De Beleza 

 

"(...) No início, quando ainda não era escola eu trabalhava com produtos de beleza em 

salões de beleza. Então, eu visitava vários salões. E aí despertou a curiosidade de 

fazer o curso de cabeleireira. Eu fui e fiz e gostei da área. Eu trabalhava na área de 

enfermagem na época. Eu larguei o hospital e comecei a montar uma sala pra trabalhar 

como cabeleireira, essas coisas, manicure etc. Aí comecei a ganhar muito dinheiro na 

micro pigmentação, em atendimento em domicílio. Comecei a introduzir a escola no 



 47 

estúdio também com a micro pigmentação. Fiz micropuntura\, e uma coisa foi levando a 

outra. Fiz eletroterapia e não parei mais (...)" L.S.C.G - Fundadora e Diretora da Escola 

De Beleza. 

A Escola De Beleza nasceu em 2009 na Zona Norte de São Paulo. A empresária 

L.S.C.G é a fundadora desta escola no setor de beleza. Seu empreendimento começou 

no ano de 2009 quando a L.S.C.G  ainda era funcionária de um hospital na área de 

enfermagem e também trabalhava com produtos de beleza fazendo visitas a diversos 

salões de beleza. A empresária, por conta da sua curiosidade, resolveu fazer um curso 

de cabeleira. Após o curso, L.S.C.G  resolveu largar seu emprego no hospital e se 

dedicar ao seu mais novo projeto – Um salão de beleza próprio com cabeleireiro, 

manicure, etc. 

Já com seu salão funcionando, a área de micro pigmentação chamou a atenção 

da empreendedora. Ela fez um curso para se qualificar e começou a obter bons 

rendimentos financeiros atendendo clientes em seu salão e também a domicílio. Foi 

então que o ímpeto empreendedor apareceu novamente. Ela percebeu que havia 

demanda de mulheres com o desejo de aprender como fazer micro pigmentação e 

introduziu um curso a respeito dentro do seu salão de beleza. Os convites para dar 

aulas em outros lugares começaram a aparecer e ela percebeu que realmente este 

mercado de ensino/educação haviam boas oportunidades.  Ela buscou especializações 

em outras áreas como micropuntura e manicure. L.S.C.G  também estudou no exterior, 

viajando a países como Argentina e Chile.  

Hoje, sua escola tem 10 anos, possui 4 funcionárias que são suas professoras. 

As aulas na Escola de Beleza são individualizadas ou em dupla o que permite que o 

início imediato do aluno, os professores tem qualificações no exterior (é um valor 

percebido pelos alunos), os cursos são rápido e 100% práticos visando a imediata 

inserção do aluno no mercado de trabalho. A instituição de ensino tem um estrutura 

organizacional flexível com metas de faturamento e vendas criadas pela própria equipe. 

Todo e qualquer investimento feito pela escola é com capital próprio. A escola possui 

diversas parcerias tanto no quesito fornecedor quanto no de inserir as alunas no 

mercado de trabalho. 
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A empresária declara que seu negócio fatura entre 25 a 35 mil reais por mês. 

Calcula-se um lucro líquido aproximado de 40%. A escola tem planos de expandir suas 

operações para a zona leste da cidade de São Paulo no ano de 2020. 

5.1.1 Criação do valor - Escola de Beleza (caso 1) 

Esta é uma boa oportunidade para recapitular as perguntas que estão norteando 

este estudo. As principais perguntas são sobre o que significa valor no setor de cursos 

livres? O que tem sido feito para entregar mais valor ao aluno? Estas escolas realmente 

entregam valor? De que forma estas escolas entregam valor? Conforme explanado no 

início, o valor é criado quando se descobre e reconhece oportunidades analisando o 

contexto dos negócios, que através dos recursos e competências da empresa 

transformam isso em valor para clientes stakeholders. 

Na tabela 6 a seguir, é possível observar desde o ponto de vista da criação de 

calor, que inicialmente houve uma reflexão sobre em qual aspecto valeria mais a pena 

atuar. Nesse sentido, o dilema apresentado foi qual tipo de oportunidade aproveitar, se 

a prestação do serviço em si ou a qualificação de novos entrantes neste mercado. 

Como resposta ao dilema, a fundadora soube perceber a alta demanda pelos seus 

serviços de qualificação e escolher por este lado do dilema. 

Premissa: A prestação do serviço em si não é a única maneira de gerar rendas em 

determinado nicho de mercado. 

Conclusão: Se existe alta demanda por qualificação na área em que presto serviço, 

então talvez seja mais vantajoso trabalhar na qualificação de novos entrantes do que 

prestar o serviço em si. 

Atendendo esse posicionamento estratégico, os sócios decidem por criar valor 

no segmento de pets, baseados no critério de recorrência e tendência de consumo. 

Observa-se aqui o dilema entre abrir uma escola similar a outras que ofertam vários 

cursos de beleza no mercado versus criar valor para os de maneira diferente dos 

concorrentes e desde vários ângulos diferentes. O desfecho desse dilema foi o 

seguinte: 
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Premissa: Em um mercado com muitas escolas e ofertas de cursos, preciso realmente 

agregar valor para construir vantagem competitiva. 

Conclusão: Se quero ser competitivo, então preciso oferecer um curso rápido com 

início imediato, individualizado, com professores qualificados e que ajudam na 

inserção no mercado de trabalho. 

Feito isso, a fundadora então reflete sobre quais cursos oferecer, ou seja, a 

identificação do mix de produtos, o estabelecimento de parcerias (fornecedores e 

empregadores) e contratação de mão-de-obra. A identificação do mix de produtos 

seguiu um critério simples, que foi simplesmente ofertar produtos demandados pelos 

clientes ou em evidência na mídia. Isto é, ainda que de forma velada, o dilema aqui foi o 

de oferecer cursos que a escola acha que é relevante e que tem os mesmos cursos há 

anos, despejando alunos desatualizados no mercado de trabalho versus oferecer 

cursos com alta demanda de mercado, tanto pelo lado dos alunos quanto pelo lado dos 

empregadores. 

Premissa: Uma escola precisa oferecer cursos que atendam às necessidades de 

mercado. 

Conclusão: Somos uma escola de cursos profissionalizantes que busca oferecer 

cursos segundo as tendências de mercado. Qualificamos rapidamente e fazemos o 

máximo para inserir essas alunas no mercado.  

A escola é reconhecida como a única que oferece qualificação de forma 

individualiza ou em dupla. Portanto, a seleção da mão de obra se resumiu ao dilema de 

contratar recursos humanos qualificados de fora versus contratar professores treinados, 

qualificados pela empresa e aptos a darem aulas de maneira individualiza ou em dupla 

oferecendo aulas com início imediato. 

Premissa: Há um risco em tentar oferecer cursos para grandes turmas e não chegar ao 

mínimo de matriculas necessário. 

Conclusão: Somos uma escola profissionalizante, fazendo uso de recursos humanos 

próprios. Se quiser oferecer um curso relevante, individualizado, de qualidade e com 

início imediato, então tenho que investir numa equipe própria e bem treinada. 
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Em relação aos parceiros, o dilema foi entre realizar todos os processos 

internamente e de forma independente versus a realização de atividades com ajuda de 

parceiros. Como desfecho ao dilema, a fundadora opta por parceiros que conseguem 

oferecer benefícios à escola e aos alunos. 

Premissa: Parcerias facilitam a vida das alunas e ajudam a escola na obtenção de 

materiais e equipamentos. 

Conclusão: Se quero ser uma escola que oferece múltiplos benefícios para os alunos, 

então preciso de parceiros interessados em uma relação de mutualismo ou troca de 

benefícios.  
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Tabela 6 – Dimensão Criação do valor (caso 1 – Escola de Beleza) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Surgimento 
do negócio 

Paixão por estudar e 
rapidez na oferta de 
serviços para 
demandas de 
mercado. 

Prestar serviço nesta nova área em que foi 
qualificada 

X 

Prestar serviço de QUALIFICAÇÃO desta 
nova área 

- A prestação do serviço em si não é a única maneira de gerar rendas 
em determinado nicho de mercado. 

Se existe alta demanda por qualificação na área em que presto serviço, 
então talvez seja mais vantajoso trabalhar na qualificação de novos 
entrantes do que prestar o serviço em si. 

Vantagens 
competitivas 

Alta oferta de cursos de beleza (escola 
padrão) 

X 

Solução ou escola que agrega valor desde 
vários ângulos. 

- Em um mercado com muitas escolas e ofertas de cursos, preciso 
realmente agregar valor para construir vantagem competitiva. 

Se quero ser competitivo, então preciso oferecer um curso rápido com 
início imediato, individualizado, com professores qualificados e que 
ajudam na inserção no mercado de trabalho. 

Escolha de 
produtos, 
recursos e 
parceiros 

Definição do produto 
ou serviço 

Venda de cursos que a empresa ACHA que 
é relevante 

X 

Venda de cursos com alta demanda no 

mercado 

- Uma escola precisa oferecer cursos que atendam às necessidades de 

mercado. 

Somos uma escola de cursos profissionalizantes que busca oferecer 
cursos segundo as tendências de mercado. Qualificamos rapidamente 
e fazemos o máximo para inserir essas alunas no mercado. 

Contratação de mão 
de obra 

Cursos com turma maiores e possibilidade 
de não começar turma 

X 

Cursos individualizados ou em dupla com 
início imediato e professor especialista 

- Há um risco em tentar oferecer cursos para grandes turmas e não 
chegar ao mínimo de matriculas necessário. 

Somos uma escola profissionalizante, fazendo uso de recursos 
humanos próprios. Se quero oferecer um curso relevante, 
individualizado, de qualidade e com início imediato, então tenho que 
investir numa equipe própria e bem treinada. 

 
Relacionamento 

com parceiros 

Realização de todas as atividades 

internamente 

X Realização de atividades com ajuda de 

parceiros 

- Parcerias facilitam a vida das alunas e ajudam a escola na obtenção 

de materiais e equipamentos. 

Se quiser ser uma escola que oferece múltiplos benefícios para os 

alunos, então preciso de parceiros interessados em uma relação de 

mutualismo ou troca de benefícios. 

Fonte: Elaborada por este autor 
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5.1.2 Configuração do valor - Escola de Beleza (caso 1) 

Segundo Stabell & Fjeldstad (1998) com o conceito de valeu shop, a 

configuração de valor é o processo de diagnóstico, resolução de problemas, 

tomada de decisão, execução e controle da implementação das oportunidades por 

meio da utilização recursos e competências da firma.  

Como é possível observar na Tabela 7 a seguir, a primeira utilização de 

recursos que precisamos citar é sobre a fonte de financiamento da escola, ou seja, 

a decisão sobre os investimentos na instituição de ensino. 

O dilema entre oferecer cursos de alta qualidade e aderentes ao mercado 

sem abrir mão do equilíbrio fiscal e não entrar em dívidas. A solução para este 

dilema foi: 

Premissa: Uma escola saudável financeiramente, que não gera preocupações ao 

sócio, é uma escola que não tem dívidas. 

Conclusão: Se quiser continuar ofertando cursos de qualidade e aderente ao 

mercado de trabalho, apenas posso investir aquilo que a empresa gera de caixa, 

sem dívidas. 

Em relação ao tipo de contratação da mão de obra, havia o dilema entre 

uma terceirização, com pouca aderência a cultura da empresa e baixa 

customização na qualificação dos professores versus professores qualificados 

internamente, que estejam aptos a oferecerem aulas individualizas. Então, como 

solução deste dilema, a fundadora da escola resolveu, por bem, qualificar seus 

próprios professores e ter uma equipe própria, aderente a cultura, com bons 

ganhos financeiros. Portanto, podemos inferir:  

Premissa: Não posso contar com que outras instituições qualifiquem meus 

funcionários, a empresa mesma tem que fazê-la. Preciso oferecer bons ganhos 

financeiros por meritocracia. 

Conclusão: Se quero oferecer um curso diferenciado, então tenho que investir 

numa equipe própria, aderente a cultura da empresa e com bons ganhos 

financeiros. 
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Outra característica importante da configuração da organização é a maneira 

como ela se relaciona com seus fornecedores. O dilema observado foi entre uma 

parceria empresa-fornecedora, simplesmente como entidades compradoras 

vendedoras versus um relacionamento do tipo parceria com benefício mútuo. 

Então, podemos identificar a seguinte premissa:  

Premissa: Os fornecedores não precisam ter uma simples relação de comprador 

– vendedor com a empresa. Pode existir uma relação de mutualismo. 

Como solução ao dilema proposto, temos o seguinte:  

Conclusão: Os fornecedores são em sua maioria parceiros de negócios. Existe 

uma relação de mutualismo onde a escola se benefícios ganhando produtos e 

aparelhos caros, e os fornecedores se beneficiam ganhando indicações e alunas 

aprendendo com seus produtos. 

Em se tratando da identificação de cultura, o exemplo da Escola de Beleza 

deixa claro que existe uma cultura de confiança, carinho e respeito. 

Premissa: Uma empresa pode ter um ambiente agradável, espiritualizado onde 

ninguém é melhor que ninguém. 

Conclusão: Cultura amigável, profissional e ambiente espiritualizado. "Ter Deus 

na frente de tudo, isso define até o nome da **escola** – [anônimo]". Na escola 

todo mundo tem que ser igual. Tratamento igual. 

O engajamento da equipe, outra dimensão importante da estruturação 

organizacional. Se por um lado a empresa precisa garantir sua viabilidade 

financeira e suas margens de lucro, de outro lado, ela precisa garantir que as 

funcionárias tenham possibilidades virtualmente infinitas de ganho e se sintam 

motivadas. A sócia chegou a uma solução que combina estabilidade financeira 

como ganhos por mérito seguindo a ambição de cada funcionário.  

Premissa: A empresa quer que todas as funcionárias tenham o mesmo ganho e 

estabeleçam suas próprias metas de ganho. 

Conclusão: Se quero ter estabilidade financeira e liberdade de ganhos para os 

funcionários, então todos os professores ganham um % do valor do curso inteiro. 
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Isso gera comprometimento com o processo de venda (ambição) e com a entrega 

do serviço. Metas de ganhos top-down 

Sobre a divisão de funções: Ela ainda é difusa. É notável um dilema entre 

não ter áreas independentes (ex: comercial, pedagógico, cobrança, etc) e algo 

mais fluido e intuitivo que segue o fluxo operacional onde um profissional vende e 

também entrega o serviço.  

Premissa: A dona da escola precisa estar em todas as funções. 

Conclusão: Se quiser ser uma empresa com ótimo atendimento, então os 

mesmos professores que atendem ao telefone, fazem a venda do curso ganham 

30% do curso + 10% de comissão. Todos os professores dão aulas de todos os 

cursos. 

Do ponto do planejamento da expansão, segundo a fundadora, os 

processos de acompanhamento de onde vem as alunas, quais seus interesses e 

demandas estão sendo bem feitos. O dilema surge pelo fato de que a escola pode 

simplesmente saber estas informações para uso das rotinas da própria escola 

versus usar estas informações para planos de expansão. 

Premissa: Acompanhar os dados de quem são as alunas e de onde elas veem, 

faz a escola entender que uma expansão para a Zona Leste de SP faz todo 

sentido. 

Conclusão: Se quiser ser uma escola que expande de maneira inteligente e 

acertada, então ela precisa estar antenada ao que ocorre à sua e às demandas da 

alunas.



 

Tabela 7- Dimensão Configuração do valor (caso 1 – Escola de Beleza) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Escolha de 

produtos, 

recursos e 

parceiros 

Decisão de 

financiamento 

Capital próprio  

X 

Capital de terceiros 

- Uma escola saudável financeiramente, que não gera 

preocupações ao sócio, é uma escola que não tem dívidas. 

Se quiser continuar ofertando cursos de qualidade e aderente ao 

mercado de trabalho, apenas posso investir aquilo que empresa 

gera de caixa, sem dívidas. 

Estruturação 

organizaciona

l 

Contratação de mão 

de obra 

Terceirização 

X 

Equipe própria qualificada 

- Não posso contar com que outras instituições qualifiquem meus 

funcionários, a empresa mesma tem que fazê-la. Preciso oferecer 

bons ganhos financeiros por meritocracia. 

Se quero oferecer um curso diferenciado então tenho que investir 

numa equipe própria, aderente a cultura da empresa e com 

bons ganhos financeiros. 

Relacionamento 

com fornecedores 

Relacionamento do tipo 

Vendedor/Comprados 

X  

Relacionamento focado em 

parceria (inovação do tipo aberta) 

- Os fornecedores não precisam ter uma simples relação de 

comprador – vendedor com a empresa. Pode existir uma relação de 

mutualismo. 

Os fornecedores são em sua maioria parceiros de negócios. Existe 

uma relação de mutualismo onde a escola se benefícios ganhando 

produtos e aparelhos caros, e os fornecedores se beneficiam 

ganhando indicações e alunas aprendendo com seus produtos. 

Identificação da 

Cultura 

organizacional 

Funcionárias e alunas podem 

confiar na Escola de Beleza  

X 

- Uma empresa pode ter um ambiente agradável, espiritualizado 

onde ninguém é melhor que ninguém 

Cultura amigável, profissional e ambiente espiritualizado. "Ter Deus 

na frente de tudo, isso define até o nome da escola – Anônimo". Na 



 

Outra escola qualquer de curso 

de beleza 
escola todo mundo tem que ser igual. Tratamento igual. 

 

Compensação 

financeira da equipe 

Engajamento da equipe em 

estabelecer metas de ganhos  

X 

Metas de ganhos top-down 

- A empresa quer que todas as funcionárias tenham o mesmo ganho 

e estabeleçam suas próprias metas de ganho 

Se quiser ter estabilidade financeira e liberdade de ganhos para os 

funcionários, então todos os professores ganham um % do valor do 

curso inteiro. Isso gera comprometimento com o processo de venda 

(ambição) e com a entrega do serviço. Metas de ganhos top-down 

 

Descrições dos 

processos 

Áreas independentes 

X 

Funcionários que seguem fluxo 

operacional. 

- A dona da escola precisa estar em todas as funções. 

Se quiser ser uma empresa com ótimo atendimento, então os 
mesmos professores que atendem ao telefone, fazem a venda do 
curso ganham 30% do curso + 10% de comissão. Todos os 
professores dão aulas de todos os cursos. 

Aprendizagem 

Configuração 

organizaciona

l 

Planejamento da 

expansão 

Rotinas de acompanhamento do 

desempenho 

X 

Desenvolvimento de Novos 

produtos e mercados 

- Acompanhar os dados de quem são as alunas e de onde elas 

veem, faz a escola entender que uma expansão para a Zona Leste 

de SP faz todo sentido. 

Se quiser ser uma escola que expande de maneira inteligente e 

acertada, então ela precisa estar antenada ao que ocorre à sua e às 

demandas das alunas. 

Fonte: Elaborada por este autor 
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5.1.3 Apropriação do valor - Escola de Beleza (caso 1) 

Apropriar o valor, ou seja, capturar o valor dos consumidores é objetivo do 

modelo de negócio de uma empresa (CHESBROUGH; ROSENBLOOM, 2002). Ou 

seja, tanto a criação quanto a configuração de valor em uma empresa se tornam 

inúteis caso a última perna do tripé chamada apropriação de valor tenha falhas. 

Conforme se pode analisar na Tabela 8 a seguir, para o caso analisado 

nesta dissertação a primeira dimensão da apropriação de valor da Escola de 

Beleza é justamente sua base de clientes. 

Em relação a isso, também há um dilema em jogo que se resume a: 

Atender as demandas de mulheres, classe C e D que estão em busca de uma 

transição de carreira ou de uma geração de renda por estarem sem emprego 

versus atender qualquer tipo de pessoa interessada na área de beleza. Esse 

dilema se soluciona facilmente: 

Premissa: A empresa deve focar em algum nicho de mercado e não querer 

abraçar o mundo. 

Conclusão: Somos uma escola para o público feminino (somente) que está em 

transição de carreira OU buscando alguma renda. 

A precificação é um importante tema de discussão e também foi objetivo da 

entrevista feita. Conforme aponta a sócia da escola, o preço é um aspecto que 

gera um dilema entre gerar muito valor e cobrar mais caro por isso frente aos 

concorrentes ou manter-se sempre próximo ou até mesmo abaixo do valor dos 

concorrentes. 

Premissa: É possível precificar os cursos ligeiramente abaixo dos concorrentes e 

poder ganhar mais clientes. 

Conclusão: Se preciso ofertar preço baixo, tenho que ir direto para a prática 

durante o curso e não ficar “enchendo linguiça” como fazem outras escolas. 

Em relação ao uso de plataformas de divulgação e captação de clientes, 

envolve o dilema de utilizar uma plataforma tradicional versus uma plataforma de 
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comunicação de marketing voltada ao digital. A solução adotada pendeu para a 

comunicação mais ampla que o marketing digital pode oferecer: 

Premissa: O marketing digital permite facilidade e captação de clientes que 

outrora não seriam captados com o marketing tradicional. 

Conclusão: Se tenho a intenção acessar um mercado consumidor mais amplo, 

então preciso garantir o atendimento em larga escala através do uso de marketing 

digital (facebook + whatsapp), ocorrendo a atração do cliente para a escola 

Por fim, a dona da escola caminha em direção à uma outra unidade da 

escola da Zona Leste da cidade de São Paulo. Portanto, ela está adotando a 

estratégia de colocar os mesmos produtos, que fazem sucesso no presente 

momento, também em outro lugar geográfico. Aqui nota-se o dilema entre novos 

produtos versus novos mercados: 

Premissa: Quem define os novos produtos e os novos mercados geográficos a 

atender são os clientes e a mídia. 

Conclusão: A empresa está focada na expansão do mercado com os mesmos 

cursos em novos mercados (ex: Zona Leste) sempre se orientando de lado as 

tendências de mercado. 



 

Tabela 8- Dimensão Apropriação do valor (caso 1 – Escola de Beleza) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Escolha de 

nicho de 

atuação 

Definição da base 

de clientes 

Ampla base de clientes (público feminino) 

X 

Foco 2 segmentos: Mulheres em 

mudança de carreira OU mulheres 

buscando qualificação para ter renda 

- Empresa deve focar em algum nicho de mercado e não 

querer abraçar o mundo. 

Somos uma escola para o público feminino (somente) que 

está em transição de carreira OU buscando alguma renda. 

Definição da 

vantagem 

competitiva 

Precificação 

Preço alto que a escola poderia cobrar 

X 

Colocar preço abaixo ligeiramente abaixo 

do mercado 

- É possível precificar os cursos ligeiramente abaixo dos 

concorrentes e poder ganhar mais clientes. 

Se preciso ofertar preço baixo, tenho que ir direto para a 

prática durante o curso e não ficar “enchendo linguiça” como 

fazem outras escolas. 

Canais de venda e 

relacionamento 

com o consumidor 

Uso de múltiplos canais de atendimento 

tradicionais 

X 

Marketing Digital 

Através do uso de marketing digital (facebook + whatsapp) 

que ocorre a atração do cliente para a escola 

Expansão do 

negócio 

Diversificação de 

mercado ou 

produtos 

Novos produtos 

X 

Novos mercados 

- Quem define os novos produtos e os novos mercados 

geográficos a atender são os clientes e a mídia. 

A empresa está focada na expansão do mercado com os 

mesmos cursos em novos mercados (ex: Zona Leste) 

sempre se orientando de lado as tendências de mercado.  
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Finalmente, de forma a resumir o modelo de negócio utilizando-se do tripé 

de modelo conceitual visto anteriormente, temos o seguinte resultado de acordo a 

figura 9 abaixo. 

Figura 9- Ciclo do Valor - Escola de Beleza 

 
Fonte: Elaborada por este autor 
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5.2 Escola de Manutenção 

 

"(...) A escola tem 58 anos no mercado. Ela é uma escola com Laboratórios atuais, 

os professores são especializados, principalmente tem experiência na área há 

muitos anos. Você, além disso, [tem] facilidade na hora do pagamento. Os cursos 

são 80% práticos, você aprende fazendo. Aprende na prática. Então muitos alunos 

veem das concorrentes falando que fez o curso, mas teve pouca aula prática e 

procura a Escola de Manutenção justamente pelas aulas práticas, para aprender a 

fazer (...)" V.M.A - Gestora da Escola de Manutenção (unidade Osasco) 

A Escola de Manutenção tem 58 anos no mercado, oferece cursos 

principalmente na área de mecânica e tem quatro unidades: Lapa, Osasco, 

Itaquera e Santo Amaro. O dono é o senhor Luiz, 82 anos, que ainda trabalha 

ativamente em suas escolas. Ele formou a Escola de Manutenção com mais dois 

amigos.  

Entre os cursos que a escola oferece estão: Eletricidade industrial, predial e 

residencial; Refrigeração e ar-condicionado e mecânica de automóveis e 

motocicletas, assim como instalador de película automotivo (e.g: insulfim), 

chaveiro, etc. Mais recentemente, com a intenção de abocanhar outros mercados 

e também ser atrativa ao público feminino, a escola passou a oferecer cursos 

livres na área de administração e departamento de pessoal. As aulas na Escola de 

Manutenção são 80% práticas, todos os professores trabalham atualmente na 

área em que lecionam, há um forte viés de ajuda aos alunos em seu ingresso ao 

mercado de trabalho. Além disso, o preço dos cursos da Escola de Manutenção 

são competitivos versus a concorrência, isto é, mais baratos. 

A escola é hierarquizada no sentido de ter diretores, gestores, e analistas 

(tanto do lado administrativo como comercial) com uma estrutura fortemente 

centralizada onde o Sr. Luiz tem a função de aprovar todas as decisões da 

empresa. A escola chegou a ter mil alunos. Porém, hoje tem por volta de 400 

estudantes.  
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5.2.1 Criação do valor - Escola de Manutenção (caso 2) 

Na tabela 9 a seguir, é apresentando um resumo sobre os pontos 

identificados de criação de valor. Nesse sentido, existe a premissa de que há uma 

ineficiência no mercado de qualificação profissional (muito mais há 58 anos atrás) 

e que algo poderia ser feito. Como resposta a esta inquietação dos sócios 

fundadores, a Escola de Manutenção é aberta de forma a suprir esta demanda por 

pessoas qualificadas. 

Premissa: Há uma ineficiência na oferta de instituições aptas a qualificação 
profissional. 

Conclusão: Se há ineficiências e alta demanda no mercado, então há 

possibilidades de negócios. 

De forma a colocar em prática a ideia de abrir uma instituição de ensino 

com o objetivo de qualificação, os sócios decidem por focar no ramo de elétrica, 

mecânica, manutenção e entendem que uma escola para formação profissional 

não pode ser igual outras escolas regulares. Eis o que decidem: 

Premissa: Em um mercado com muitas escolas e ofertas de cursos puramente 

comerciais, preciso realmente agregar valor para construir vantagem competitiva. 

Conclusão: Se quero ser competitivo, então preciso oferecer um curso rápido 

com aulas práticas, professores qualificados que trabalham na área e ajudar na 

inserção dos alunos no mercado de trabalho. Tudo isso com preço competitivo. 

Então, os fundadores refletem sobre quais cursos oferecer, ou seja, qual o 

mix de cursos ideais, quais parcerias fazem sentido (tanto de fornecedores quanto 

de empregadores) e como se daria a contratação de mão-de-obra. Em relação a 

escolha do mix de produtos, a escola refletiu sobre o dilema entre oferecer cursos 

que a escola acha que é relevante e que tem os mesmos cursos há anos, 

despejando alunos desatualizados no mercado de trabalho versus oferecer cursos 



 63 

com alta demanda de mercado, tanto pelo lado dos alunos quanto pelo lado dos 

empregadores. 

Premissa: Nossos cursos estão conectados com o que o mercado precisa. 

Conclusão: Se queremos ser uma escola de cursos profissionalizantes que busca 

oferecer cursos segundo as obrigações de regulamentação ou tendências de 

mercado tais como Eletricidade industrial, predial e residencial; Refrigeração e ar-

condicionado e mecânica de automóveis e motocicletas, assim como instalador de 

película automotivo (e.g: insulfim), chaveiro, etc. Qualificamos rapidamente e 

viabilizamos oportunidades de mercado em nosso mural. 

A escola é reconhecida como uma das poucas que oferece qualificação de 

forma realmente prática. Portanto, a seleção da mão de obra enfrentou o dilema 

de contratar recursos humanos bons e qualificados, mas com forte viés teórico ou 

contratar profissionais atuantes no mercado de trabalho. 

Premissa: Somos uma escola profissionalizante que ensina uma profissão na 

prática. 

Conclusão: Se quero oferecer um curso prático, relevante e de qualidade então 

tenho que investir numa equipe própria com experiência prática na função. 

Sobre o assunto das parcerias, o dilema foi entre executar todos os 

processos internamente e de forma independente versus a executar estas tarefas 

através de parcerias. Como desfecho ao dilema, os fundadores optam por 

parceiros que conseguem oferecer benefícios à escola e aos alunos. 

Premissa: Uma escola que oferece múltiplos benefícios para os alunos precisa de 

parceiros interessados em uma relação de mutualismo. 

Conclusão: Se quero oferecer benefícios ao meu aluno então eu preciso articular 

parcerias para inclusão no mercado de trabalho (empresas empregadoras e 

entidade de trabalho e emprego da prefeitura) e também comerciais para fins de 

captação (com sindicatos por exemplo).



 

Tabela 9 – Dimensão Criação do valor (caso 2 – Escola de Manutenção) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Surgimento 

do negócio 

Paixão por realizar 

sonhos das 

pessoas através 

de uma profissão 

Ineficiência no mercado 

X 

Oportunidade de negócio 

Se há ineficiências e alta demanda no mercado, então há 

possibilidades de negócios. 

Vantagens 

competitivas 

Alta oferta de cursos com viés 

comercial (oferta comum). 

X 

Solução ou escola que agrega valor 

ao cidadão profissional desde vários 

ângulos. 

- Em um mercado com muitas escolas e ofertas de cursos 

puramente comerciais, preciso realmente agregar valor para 

construir vantagem competitiva. 

Se quero ser competitivo, então preciso oferecer um curso rápido 

com aulas práticas, professores qualificado que trabalham na área 

e ajudar na inserção dos alunos no mercado de trabalho. Tudo isso 

com preço competitivo. 

Escolha de 

produtos, 

recursos e 

parceiros 

Definição do 

produto ou serviço 

Venda de cursos que a empresa 

ACHA que é relevante 

X 

Venda de cursos obrigatórios por 

regulamentação OU alta demanda 

no mercado 

- Nossos cursos estão conectados com o que o mercado precisa. 

Se queremos ser uma escola de cursos profissionalizantes que 

busca oferecer cursos segundo as obrigações de regulamentação 

ou tendências de mercado tais como Eletricidade industrial, predial 

e residencial; Refrigeração e ar-condicionado e mecânica de 

automóveis e motocicletas, assim como instalador de película 

automotivo (e.g: insulfim), chaveiro, etc. Qualificamos rapidamente 

e viabilizamos oportunidades de mercado em nosso mural. 

Contratação de 

mão de obra 

Cursos com professores teóricos 

X 

Cursos com professores com 

- Somos uma escola profissionalizante que ensina uma profissão 

na prática. 

Se quero oferecer um curso prático, relevante e de qualidade então 



 

experiência prática e boa didática. tenho que investir numa equipe própria com experiência prática na 

função. 

Relacionamento 

com parceiros 

Realização de todas as atividades 

internamente 

X 

Realização de atividades com ajuda 

de parceiros 

- Uma escola que oferece múltiplos benefícios para os alunos 

precisa de parceiros interessados em uma relação de mutualismo. 

Se quero oferecer benefícios ao meu aluno então eu preciso 

articular parcerias para inclusão no mercado de trabalho (empresas 

empregadoras e entidade de trabalho e emprego da prefeitura) e 

também comerciais para fins de captação (com sindicatos por 

exemplo). 

Fonte: Elaborada por este autor 
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5.2.2 Configuração do valor - Escola de Manutenção (caso 2) 

Observando a Tabela 10 a seguir, a primeira análise a ser feita é sobre o 

processo decisório da escola. O dilema entre praticar uma gestão mais 

descentralizada, e portanto, mais ágil, mas com menos controle versus uma 

gestão mais lenta e com controle absoluto. O desfecho desse dilema foi: 

Premissa: Precisamos ter controle sobre tudo o que se passa na empresa. 

Conclusão: Se quero ser uma empresa que tem tudo sob controle, então todos os 

mínimo detalhes precisam passar por um processo decisório rígido. 

Em relação as mudanças na estrutura organizacional, para que a empresa 

continuasse a ser relevante no mercado ele precisaria ser mais eficiente e "fazer 

mais com menos". Então, como solução a este desfio, a escola resolveu por bem 

diminuir seu quadro de diretores (1 por escola para 1 para as 4 escolas) e diminuir 

as posições nas escolas. Portanto, podemos deduzir: 

Premissa: Eu preciso me reinventar em termos de estrutura organizacional para 

continuar relevante no mercado. 

Conclusão: Se quero continuar relevante em termos de entrega do serviço e 

custos, então preciso reduzir a equipe e ganhar eficiência. 

Outra característica importante da configuração da organização é que os 

cursos precisam necessariamente ser práticos. O dilema observado foi entre ter 

professores CLT que se dedicam ao ensino, e portanto, acabam tendo um viés 

teórico ou profissionais atuantes no mercado de trabalho que precisam de um tipo 

de contratação mais flexível. Então, podemos identificar a seguinte premissa:  

Premissa: Preciso de professores atuantes no mercado de trabalho. 

Como solução ao dilema proposto, foi identificado o seguinte: 

Conclusão: Se quero oferecer um curso prático, então preciso ter professores que 

estejam atuando no momento no mercado em que lecionam (saber-fazer) e 

preciso de contratações mais flexíveis para acomodar este perfil de professores. 
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Em se tratando da relação de fornecedores da escola, existe um dilema 

implícito entre escolher fornecedores analisando estritamente a questões de custo 

versus contar com fornecedores que são conhecidos, confiáveis e verdadeiros 

parceiros da escola. 

Premissa: Preciso de fornecedores de confiança para não colocar o negócio em 

risco. 

Conclusão: Se quero oferecer cursos de qualidade preciso ter fornecedores de 

confiança que eu conheço e que conhecem a escola. 

Em se tratando da identificação de cultura, o exemplo da Escola de 

Manutenção deixa claro que existe uma cultura muito familiar. 

Premissa: Somos uma escola com cultura amigável, com forte viés familiar e de 

tratar bem as pessoas. 

Conclusão: Se queremos ser uma escola com bons resultados e clima 

organizacional agradável, então preciso que a empresa tenha um clima familiar.  

A instituição precisa de mais receitas e menores custos. A partir deste 

objetivo, a escola enfrente o dilema entre estabelecer metas de forma colaborativa 

com os funcionários ou colocar metas para a equipe de forma arbitrária e top-

down. A escola soluciona este problema como a seguir: 

Premissa: Precisamos aumentar receitas e diminui custos. 

Conclusão: Se quero ter resultados financeiros positivos preciso estabelecer 

metas de matrículas top-down e a equipe executa. 

A divisão de funções é rígida. É notável o dilema entre ter uma organização 

com mais níveis e mais posições (e mais divisões nas atividades) algo mais 

compacto com menos níveis e menos divisões, ainda que rígido  

Premissa: Somos uma empresa com divisão de tarefas, organizada e hierárquica. 

Conclusão: Se queremos ser uma empresa organizada e com tarefas dividas, 

então precisamos de uma organização hierárquica. Possuímos diretores que 



 68 

englobam as 4 unidades e 1 gestor, equipe comercial e administrativa para cada 

unidade. Diferente, portanto, de anos atrás onde havíamos 1 diretor por unidade e 

outras posições administrativas. 

Do ponto de vista da qualidade do curso versus a escala que a escola tem 

por objetivo chegar, temos o seguinte dilema. De um lado está uma escola com 

aulas de extrema qualidade e poucos alunos em sala, de outro lado está uma 

escola operando em escala e com maior rentabilidade por sala de aula. A solução 

encontrada foi esta: 

Premissa: Uma escola precisa ser rentável com qualidade no serviço.  

Conclusão: Se quero ser uma escola de qualidade rentável, então preciso 

oferecer aulas com a máximo qualidade possível não abrindo mão da 

rentabilidade desejada. 

 

 

 



 

Tabela 10- Dimensão Configuração do valor (caso 2 – Escola de Manutenção) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Estruturação 

organizacional 

Processo decisório 

Processo decisório descentralizada 

X 

Processo decisório centralizada 

- Precisamos ter controle sobre tudo o que se passa na 

empresa.  

Se quero ser uma empresa que tem tudo sob controle, 

então todos os mínimo detalhes precisam passar por um 

processo decisório rígido. 

Estrutura 

organizacional 

Equipe padrão anterior com mais 

pessoas 

X 

Equipe enxuta e reorganizada 

- Eu preciso me reinventar em termos de estrutura 

organizacional para continuar relevante no mercado. 

Se quero continuar relevante em termos de entrega do 

serviço e custos, então preciso reduzir a equipe e ganhar 

eficiência. 

Contratação de mão 

de obra 

 

Professores CLTs 

X 

Professores Terceirizados 

- Preciso de professores atuantes no mercado de 

trabalho. 

Se quero oferecer um curso prático, então preciso ter 

professores que estejam atuando no momento no 

mercado em que lecionam (saber-fazer) e preciso de 

contratações mais flexíveis para acomodar este perfil de 

professores. 

Relacionamento com 

fornecedores 

Relacionamento baseado em custos 

X 

Relacionamento baseado confiança e 

qualidade 

- Preciso de fornecedores de confiança para não colocar 

o negócio em risco. 

Se quero oferecer cursos de qualidade preciso ter 

fornecedores de confiança que eu conheço e que 



 

conhecem a escola. 

 

Identificação da 

Cultura 

Organizacional 

Funcionários e alunos veem a escola 

como uma extensão da família  

X 

Outra escola profissionalizante com 

gestão estritamente profissional 

- Somos uma escola com cultura amigável, com forte viés 

familiar e de tratar bem as pessoas. 

Se queremos ser uma escola com bons resultados e 

clima organizacional agradável, então preciso que a 

empresa tenha um clima familiar. 

 

Metas da equipe 

Engajamento da equipe em estabelecer 

metas de ganhos 

X 

Metas de ganhos top-down 

- Precisamos aumentar receitas e diminui custos. 

Se quero ter resultados financeiros positivos preciso 

estabelecer metas de matrículas top-down e a equipe 

executa. 

 

Atividades da cadeia 

de valor 

Áreas independentes 

X 

Funcionários que seguem fluxo 

operacional. 

- Somos uma empresa com divisão de tarefas, 

organizada e hierárquica. 

Se queremos ser uma empresa organizada e com tarefas 

dividas, então precisamos de uma organização 

hierárquica. Possuímos diretores que englobam as 4 

unidades e 1 gestor, equipe comercial e administrativa 

para cada unidade. 

Aprendizagem 

Configuração 

organizacional Volume de clientes a 

tendidos. 

Qualidade 

X 

Escala 

- Uma escola precisa ser rentável com qualidade no 

serviço.  

Se quero ser uma escola de qualidade rentável, então 

preciso oferecer aulas com a máximo qualidade possível 

não abrindo mão da rentabilidade desejada. 

Fonte: Elaborada por este autor 
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5.2.3 Apropriação do valor - Escola de Manutenção (caso 2) 

Conforme se pode analisar na Tabela 11 a seguir, para o caso analisado 

nesta dissertação a primeira dimensão da apropriação de valor da Escola de 

Manutenção é sua base de clientes. 

Em relação a isso também há um dilema em jogo que se resume a: Atender 

as demandas do público da classe C e D em áreas de cursos que a escola oferece 

e que está em busca de um emprego ou uma geração de renda versus atender 

qualquer tipo de pessoa ou de público. Esse dilema se soluciona facilmente: 

Premissa: Somos uma escola majoritariamente masculina para quem está em 

busca de uma renda abrindo seu próprio negócio OU buscando se inserir no 

mercado de trabalho através de um emprego nas áreas afins. 

Conclusão: Se quero oferecer benefícios claros e específicos para uma 

determinado público, então preciso nichar. Nossa escolha é a área de mecânica, 

elétrica e manutenção e afins, pessoas com baixa escolaridade e nível social. 

A precificação é um importante tema de discussão e também foi objetivo da 

entrevista feita. Conforme aponta a gestora da unidade Osasco, o preço é um 

aspecto que gera um dilema entre gerar muito valor e cobrar mais caro por isso 

frente aos concorrentes ou manter-se sempre próximo ou até mesmo abaixo do 

valor dos concorrentes. 

Premissa: Precisamos ter preços aderentes a realidade de nosso público alvo. 

Conclusão: Se queremos ser uma escola atrativa para nosso público alvo, então 

precisamos oferecer vários diferenciais já citados a um preço aderente ao público 

que trabalhamos (C, D). 

Em relação ao uso de plataformas de divulgação e captação de clientes, 

envolve o dilema de utilizar uma plataforma tradicional versus uma plataforma de 

comunicação de marketing voltada ao digital. A solução adotada pendeu para a 

comunicação mais ampla que o marketing digital pode oferecer: 
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Premissa: Precisamos estar atualizados quanto a maneira como nos 

comunicamos com nosso alunos. 

Conclusão: Se queremos ser eficientes em nossa comunicação, precisamos nos 

comunicar através do uso de ferramentas digitais (i.e.: facebook, whatsapp, etc). 

Dessa forma, poderá ocorrer a atração do cliente para a escola e a comunicação 

com ele. Também há uma equipe comercial independente e focada. 

Aqui nota-se o dilema entre novos produtos versus novos mercados. Ou 

seja, a escola aposta em colocar os mesmos produtos em novos mercados 

geográficos ou alterar o mix de produtos nas mesmas localizações geográficas. 

Eis a solução encontrada: 

Premissa: A empresa precisa estar focada em manter-se atualizada em relação 

aos cursos oferecidos. 

Conclusão: Se queremos ser relevantes em nosso contexto como escola, 

precisamos descontinuar cursos que perderam a atratividade e também criar 

cursos novos de forma a atender a demanda de mercado.



 

Tabela 11- Dimensão Apropriação do valor (caso 2 – Escola de Manutenção) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Escola de nicho de 

atuação 

Definição da base de 

clientes 

Ampla base de clientes (público 

masculino) 

X 

Foco em 2 segmentos: Homens que 

sonham com o próprio negócio OU 

homens buscando qualificação para 

conseguir um emprego. 

- Somos uma escola majoritariamente masculina para 

quem está em busca de uma renda abrindo seu próprio 

negócio OU buscando se inserir no mercado de 

trabalho através de um emprego nas áreas afins. 

Se quero oferecer benefícios claros e específicos para 

uma determinado público, então preciso nichar. Nossa 

escolha é a área de mecânica, elétrica e manutenção e 

afins, pessoas com baixa escolaridade e nível social. 

Definição da 

vantagem 

competitiva 
Precificação 

Preço mais alto que a escola poderia 

cobrar pela sua tradição 

X  

Colocar preço aderente ao público C e 

D. 

- Precisamos ter preços aderentes a realidade de 

nosso público alvo. 

Se queremos ser uma escola atrativa para nosso 

público alvo, então precisamos oferecer vários 

diferenciais já citados a um preço aderente ao público 

que trabalhamos (C, D) 

Canais de venda e 

relacionamento com o 

consumidor 

Uso de múltiplos canais de 

atendimento e relacionamento com os 

alunos 

X 

Ferramentas digitais 

- Precisamos estar atualizados quanto a maneira como 

nos comunicamos com nosso alunos.  

Se queremos ser eficientes em nossa comunicação, 

precisamos nos comunicar através do uso de 

ferramentas digitais (i.e.: facebook, whatsapp, etc) 

Dessa forma poderá ocorrer a atração do cliente para a 

escola e a comunicação com ele. Também há uma 

equipe comercial independente e focada. 



 

Expansão do 

negócio 

Diversificação de 

mercado ou produtos 

Novos produtos 

X 

Novos mercados 

- A empresa precisa estar focada em manter-se 

atualizada em relação aos cursos oferecidos. 

Se queremos ser relevantes em nosso contexto como 

escola, precisamos descontinuar cursos que perderam 

a atratividade e também criar cursos novos de forma a 

atender a demanda de mercado.  

Fonte: Elaborada por este autor 
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Finalmente, de forma a resumir o modelo de negócio utilizando-se do tripé 

do ciclo do valor visto anteriormente, temos o seguinte resultado de acordo a 

figura 10 abaixo. 

Figura 10- Ciclo do Valor - Escola de Manutenção 

 
Fonte: Elaborada por este autor 

 

 

 

 

 

 



 76 

5.3 Instituto de Saúde 

 

"(...) A nossa escola na região é uma referência. Os hospitais da região tem 

preferência pelos nossos alunos. A formação é muito bem feita. Tem professores 

que são muito fiéis da escola, são muitos anos já e todos os nossos professores 

trabalham na área. Então, eu não contrato professor. Isso é uma coisa que eu 

acho importante. Não contrato nenhum profissional para dar nenhum desses 

cursos, nem o curso livre que você chama, nem o curso FIC, nem o curso técnico, 

que não esteja atuando na área. Porque ele precisa entrar em sala tendo histórias 

para contar, ele precisa contar as histórias dele, como que ele age com o cliente, 

com o paciente, como ele faz a massagem, como ele se sente como profissional, 

como ele põe cliente na maca (...). Nós temos dois objetivos básicos que é a 

formação do profissional e a inserção dele no mercado de trabalho. Então quando 

nossos alunos não conseguem se colocar no mercado de trabalho, a gente se 

reúne e começa a ver o que está falhando, o que está faltando, porque para nós 

não atingimos os objetivos 100%. Ou seja, fizemos a formação, mas ele [o aluno] 

não se insere no mercado (...)" M.C.K.E - Diretora pedagógica Instituto de Saúde. 

O Instituto de Saúde começou em 2003 na cidade de Jandira/SP. Logo se 

expandiu e abriu uma filial em Carapicuíba no ano de 2005. A unidade de 

Carapicuíba foi fechada em 2010, e desde então, apenas a unidade de Jandira 

segue em funcionamento.  

O Instituto de Saúde é uma escola que oferece cursos técnicos e também 

profissionalizantes livres focados essencialmente na área da saúde. O curso carro 

chefe da escola é o curso técnico de enfermagem. Porém, a escola também 

oferece cursos livres tais como: auxiliar de saúde bucal, cuidador de idosos, 

massoterapia, estética facial, drenagem linfática, massagem corporal, depilação, 

acupuntura, orículo terapia etc. A escola oferece aulas de nivelamento em 

assuntos como matemática, os professores são todos pós-graduados, as aulas 

são práticas e a instituição de ensino ainda ajuda na inserção destes alunos no 

mercado de trabalho. 

O Instituto de Saúde configura-se como uma estrutura hierárquica rígida 

com divisões de atividades bem definida. Em paralelo a isso, a escola é bem 
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articulada no sentido de firmar parcerias tanto no âmbito de captação de alunos, 

inserção no mercado de trabalho quanto para práticas pedagógicas.  

Apesar da recente crise no Brasil, a escola se sustenta. Ela se 

autodenomina e é reconhecida como a melhor escola da área da saúde em sua 

região de atuação, e não se posiciona como a mais barata ou em conta. Ela 

possui cerca de 350 alunos e calcula-se um faturamento bruto mensal de 

aproximadamente 100 mil reais. 

A entrevistada é a Profa. M.C.K.E. Ela é educadora, formada em magistério 

técnico em Educação com experiência em escolas grandes em São Paulo, como 

São Luís, Colégio Magno, Colégio Mário Schenberg, Colégio Campos Salles e 

faculdades Campos Salles. A professora tem experiência em docência no ensino 

fundamental e educação infantil, coordenação na educação infantil, ensino 

fundamental I e ensino fundamental II. Também foi professora, orientadora e 

coordenadora no ensino médio por 18 anos. Atuou 8 anos na docência 

universitária, em duas faculdades da região (FACEQ e FALC) e foi coordenadora 

do curso de pedagogia, letras e também de administração. Foi vice-diretora da 

faculdade durante algum tempo. E por fim, está há 10 anos Instituto de Saúde. 

Atua também como coordenadora pedagógica de um programa de educação 

ambiental que acontece no litoral norte já 18 anos conduzindo alunos a estudos na 

Mata Atlântica. 

5.3.1 Criação do valor - Instituto de Saúde (caso 3) 

Na tabela 12 a seguir, é apresentando um resumo sobre os pontos 

identificados de criação de valor. Nesse sentido, o premissa de que há uma 

ineficiência no mercado de qualificação profissional. O Instituto de Saúde é criado 

como forma a suprir esta demanda por pessoas qualificadas. 

Premissa: Há uma ineficiência na oferta de instituições aptas a qualificação 

profissional. 
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Conclusão: Se há ineficiências em escolas puramente comerciais e alta demanda 

no mercado, então há possibilidades de negócios para uma escola com viés de 

educação integral do cidadão profissional. 

O Instituto de Saúde abriu como uma decisão dos sócios por focar no ramo 

de qualificação na área da saúde e entendem que uma escola para formação 

profissional não pode ser igual outras escolas regulares. Eis o que decidem: 

Premissa: Em um mercado com muitas escolas e ofertas de cursos puramente 

comerciais, preciso realmente agregar valor para construir vantagem competitiva. 

Conclusão: Se quero ser competitivo, então preciso oferecer um curso que nivela 

os alunos em temas básicos como matemática, com aulas práticas, com 

professores atuantes no mercado de trabalho e que ajude o aluno-profissional a 

ingressar no mercado de trabalho. 

Então, os fundadores decidem sobre quais cursos oferecer, isto é, qual o 

mix de cursos, quais parcerias a estabelecer e como se daria a contratação de 

mão-de-obra.  

Em relação a escolha do mix de produtos, a escola refletiu sobre o dilema 

entre oferecer cursos que a escola acha que é relevante e que tem os mesmos 

cursos há anos no mercado, despejando alunos desatualizados no mercado de 

trabalho versus oferecer cursos com alta demanda de mercado, tanto pelo lado 

dos alunos quanto pelo lado dos empregadores. 

Premissa: Nossos cursos estão conectados com o que o mercado precisa e 

temos pré-requisitos de entrada em alguns cursos, o que garante a qualidade dos 

formandos e boa imagem da escola. 

Conclusão: Se quero garantir a qualidade do ensino então iremos ofertar cursos 

regulamentados pelo MEC, mas também ofertar cursos rápidos e livres com algum 

pré-requisito escolar tais como cuidador de idoso, técnicas de massoterapia, 

auxiliar de saúde bucal e de forma eventual 
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A escola é reconhecida como uma das poucas que oferece educação de 

qualidade na região onde atua. Portanto, a seleção da mão de obra enfrentou o 

dilema de contratar recursos humanos bons e qualificados, mas com forte viés 

teórico ou contratar profissionais atuantes no mercado de trabalho. 

Premissa: Somos uma escola profissionalizante que ensina uma profissão na 

prática. 

Conclusão:  Se quero oferecer um curso prático, relevante e de qualidade então 

tenho que investir numa equipe com experiência prática na função e boas histórias 

para contar do dia a dia. 

Sobre o assunto das parcerias, o dilema foi entre executar todos os 

processos internamente e de forma independente versus a execução destas 

tarefas através de parceiros. Os fundadores optam por parceiros que conseguem 

oferecer benefícios à escola e aos alunos. 

Premissa: Uma escola que oferece múltiplos benefícios para os alunos precisa de 

parceiros interessados em uma relação de mutualismo. 

Conclusão: Se quero oferecer benefícios ao meu aluno então eu preciso articular 

parcerias para inclusão no mercado de trabalho (empresas empregadoras e 

entidade de trabalho e emprego da prefeitura), para fins pedagógicos (empresas 

para parte prática das aulas) e também comerciais para fins de captação. 

 

 

 

 



 

Tabela 12 – Dimensão Criação do valor (caso 3 – Instituto de Saúde) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Surgimento do 

negócio 

Paixão pela educação 

e pela formação 

integral de cidadãos. 

Escola com viés puramente 

comercial 

X 

Escola com viés de formação do 

cidadão profissional 

Se há ineficiências em escolas puramente comerciais e alta 

demanda no mercado, então há possibilidades de negócios 

para uma escola com viés de educação integral do cidadão 

profissional. 

 

Vantagens competitivas 

Alta oferta de cursos com viés 

comercial (oferta comum) 

X 

Solução ou escola que agrega valor 

ao cidadão profissional desde 

vários ângulos. 

- Em um mercado com muitas escolas e ofertas de cursos 

puramente comerciais, preciso realmente agregar valor para 

construir vantagem competitiva. 

Se quero ser competitivo, então preciso oferecer um curso 

que nivela os alunos em temas básicos como matemática, 

com aulas práticas, com professores atuantes no mercado 

de trabalho e que ajude o aluno-profissional a ingressar no 

mercado de trabalho. 

Escolha de 

produtos, 

recursos e 

parceiros 

Definição do produto ou 

serviço  

Venda de cursos que a empresa 

ACHA que é relevante para 

pessoas de qualquer escolaridade 

X 

Venda de cursos obrigatórios por 

regulamentação OU alta demanda 

no mercado para pessoas com pré-

requisitos de escolaridade. 

- Nossos cursos estão conectados com o que o mercado 

precisa e temos pré-requisitos de entrada em alguns cursos, 

o que garante a qualidade dos formandos e boa imagem da 

escola. 

Se quero garantir a qualidade do ensino então iremos 

ofertar cursos regulamentados pelo MEC, mas também 

ofertar cursos rápidos e livres com algum pré-requisito 

escolar tais como cuidador de idoso, técnicas de 

massoterapia, auxiliar de saúde bucal e de forma eventual 



 

curso rápido de pedreiro. 

Contratação de mão de 

obra 

Cursos com professores teóricos 

(sem experiência prática) 

X 

Cursos com professores com 

experiência prática comprovada. 

- Somos uma escola profissionalizante que ensina uma 

profissão na prática. 

 Se quero oferecer um curso prático, relevante e de 

qualidade então tenho que investir numa equipe com 

experiência prática na função e boas histórias para contar 

do dia a dia. 

Relacionamento com 

parceiros 

Realização de todas as atividades 

internamente 

X 

Realização de atividades com ajuda 

de parceiros 

- Uma escola que oferece múltiplos benefícios para os 

alunos precisa de parceiros interessados em uma relação 

de mutualismo. 

Se quero oferecer benefícios ao meu aluno então eu preciso 

articular parcerias para inclusão no mercado de trabalho 

(empresas empregadoras e entidade de trabalho e emprego 

da prefeitura), para fins pedagógicos (empresas para parte 

prática das aulas) e também comerciais para fins de 

captação. 
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5.3.2 - Configuração do valor - Instituto de Saúde (caso 3) 

Refletindo sobre a Tabela 13 a seguir, a primeira análise a ser feita é sobre 

o processo decisório da escola. O dilema entre praticar uma gestão mais 

descentralizada, e portanto, mais ágil, mas com menos controle versus uma 

gestão mais lenta e com controle absoluto.  

Premissa: A escola precisa de investimento constante 

Conclusão: Se quero investir na escola, então a própria escola precisa ser capaz 

de financiar este investimento. 

Em relação a estrutura organizacional, para que a empresa seja 

competente em realizar suas atividades ela precisa de recursos certos exercendo 

as funções adequadas. Dessa forma, resultamos em:  

Premissa: Uma empresa precisa de pessoas com perfis diferentes focadas em 

áreas diferentes. 

Conclusão: Somos uma empresa com a diretoria focada em suas habilidades e 

experiências (pedagógica e gestão administrativa/comercial) com múltiplas 

responsabilidades para cada área independente. 

Outra característica importante da configuração da organização é que os 

cursos precisam necessariamente ser práticos. O dilema observado foi entre ter 

professores CLT que se dedicam ao ensino, e portanto, acabam tendo um viés 

teórico ou profissionais atuantes no mercado de trabalho que precisam de um tipo 

de contratação mais flexível.  

Então, podemos identificar a seguinte premissa:  

Premissa: Queremos oferecer um curso prático com professores que exercem 

sua profissão atualmente. 

Como solução ao dilema proposto, tem-se:  
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Conclusão: Se quero oferecer um curso prático, com professores atuantes no 

mercado, então não posso exigir dedicação exclusiva e preciso de flexibilidade na 

contratação. 

Em se tratando da identificação de cultura, o exemplo do Instituto de Saúde 

deixa claro que existe uma cultura de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Premissa: Quero uma cultura amigável, com forte viés de e educação e 

desenvolvimento no trabalho ("auxiliar de corredor, depois ela foi recepcionista, 

depois ela foi auxiliar de coordenação, aí se encantou pela educação, fez 

pedagogia, se formou e agora já vai para pós e é minha coordenadora"). 

Conclusão: Se quero ter os melhores profissionais então preciso desenvolvê-los 

como pessoa. 

Sobre a divisão de funções: Ela tem divisões rígidas. Há um dilema entre 

ter áreas independentes (ex: comercial, pedagógico, cobrança, etc.) algo ou mais 

fluido e intuitivo que segue o fluxo operacional sem divisões rígidas de tarefas.  

Premissa: Precisamos ser uma empresa organizada e hierárquica. 

Conclusão: Se queremos ser uma empresa organizada e com tarefas dividas, 

então precisamos de uma organização hierárquica. Possuímos 2 diretorias 

independentes que contemplam as áreas de atendimento na secretaria, o 

departamento comercial e área de gestão da escola. 

Do ponto de vista da qualidade do curso versus a escala que a instituição 

tem por objetivo operar: De um lado está uma escola com aulas de extrema 

qualidade e poucos alunos em sala, de outro lado está uma escola operando em 

escala e com maior rentabilidade por sala de aula. A solução encontrada foi esta: 

Premissa: Uma escola precisa ter qualidade elevada e ganhos de escala. 

Conclusão: Se quero ser uma escola de qualidade que cumpre sua missão e a 

mesma ser rentável, então preciso oferecer aulas de muita qualidade e buscar 

rentabilizar com a quantidade de alunos em aula. 



 

Tabela 13- Dimensão Configuração do valor (caso 3 – Instituto de Saúde) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Estruturação 

organizacional 

Processo 

decisório 

Capital próprio 

X 

Capital de terceiros 

- A escola precisa de investimento constante 

Se quero investir na escola, então a própria escola precisa ser 

capaz de financiar este investimento. 

Estrutura 

organizacional 

 

Áreas independentes com 

diretorias independentes 

X 

Apenas uma diretoria geral da 

escola 

- Uma empresa precisa de pessoas com perfis diferentes 

focadas em áreas diferentes. 

Somos uma empresa com a diretoria focada em suas 

habilidades e experiências (pedagógica e gestão 

administrativa/comercial) com múltiplas responsabilidades 

para cada área independente.  

Contratação de 

mão de obra 

 

Professores CLTs 

X 

Professores como prestadores de 

serviço.  

- Queremos oferecer um curso prático com professores que 

exercem sua profissão atualmente.  

Se quero oferecer um curso prático, com professores atuantes 

no mercado, então não posso exigir dedicação exclusiva e 

preciso de flexibilidade na contratação.  

Identificação da 

Cultura 

Organizacional 

Escola que desenvolve 

funcionários e alunos 

X 

Outra escola profissionalizante 

sem essa preocupação 

- Quero uma Cultura amigável, com forte viés de e educação e 

desenvolvimento no trabalho ("auxiliar de corredor, depois ela 

foi recepcionista, depois ela foi auxiliar de coordenação, aí se 

encantou pela educação, fez pedagogia, se formou e agora já 

vai para pós e é minha coordenadora"). 

Se quero ter os melhores profissionais então preciso 



 

desenvolvê-los como pessoa e profissional. 

Atividades da 

cadeia de valor 

Áreas independentes com divisão 

de tarefas de forma mecânica 

X 

Funcionários que seguem fluxo 

operacional de forma orgânica. 

- Precisamos ser uma empresa organizada e hierárquica. 

Se queremos ser uma empresa organizada e com tarefas 

dividas, então precisamos de uma organização hierárquica. 

Possuímos 2 diretorias independentes que contemplam as 

áreas de atendimento na secretaria, o departamento comercial 

e área de gestão da escola. 

Aprendizagem 

Configuração 

organizacional 

Volume de 

clientes tendidos. 

Qualidade 

X 

Escala 

- Uma escola precisa ter qualidade elevada e ganhos de escala.  

Se quero ser uma escola de qualidade que cumpre sua missão 

e a mesma ser rentável, então preciso oferecer aulas de muita 

qualidade e buscar rentabilizar com a quantidade de alunos em 

aula. 



 86 

5.3.3 Apropriação do valor - Instituto de Saúde (caso 3) 

Conforme se pode analisar na Tabela 14 a seguir, para o caso analisado 

nesta dissertação a primeira dimensão da apropriação de valor do Instituto de 

Saúde é sua base de clientes. 

Em relação a isso, também há um dilema em jogo que se resume a: 

Atender as demandas do público da classe C e D em áreas de cursos que a 

escola oferece e que está em busca de um emprego ou uma geração de renda 

versus atender qualquer tipo de pessoa ou de público. Esse dilema se soluciona 

facilmente: 

Premissa: Somos uma escola 100% focada na área da saúde, em pessoas de 

baixo nível de escolaridade e classe social. 

Conclusão: Se quero oferecer benefícios claros e específicos para uma 

determinado público, então preciso nichar. Nossa escolha é a área da saúde, 

pessoas com baixa escolaridade e nível social. 

Conforme apontado pela diretora da escola, o preço é um aspecto que gera 

um dilema entre gerar muito valor e cobrar mais caro por isso frente aos 

concorrentes ou manter-se sempre próximo ou até mesmo abaixo do valor dos 

concorrentes. 

Premissa: Precisamos estar atualizados quanto a maneira como nos 

comunicamos com nosso alunos. 

Conclusão: Se queremos ser eficientes em nossa comunicação, precisamos nos 

comunicar através do uso de ferramentas digitais, (i.e.: facebook, whatsapp, etc). 

Dessa forma poderá ocorrer a atração do cliente para a escola e a comunicação 

com ele. Também há Uma equipe comercial independente e focada. 

Conforme apontado pela diretora da escola, o preço é um aspecto que gera 

um dilema entre gerar muito valor e cobrar mais caro por isso frente aos 

concorrentes ou manter-se sempre próximo ou até mesmo abaixo do valor dos 

concorrentes. 
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Premissa: Queremos ser a melhor escola em nossa região. 

Conclusão: Se quero ser a melhor escola, não posso colocar preço baixo como 

nossa prioridade. Somos uma escola que não se preocupa em ser a mais em 

conta versus concorrentes. Procuramos ser a melhor escola. Mesmo com a receita 

caindo, buscamos nos reinventar em termos. 

 

 

 



 

Tabela 14- Dimensão Apropriação do valor (caso 3 – Instituto de Saúde) 

MODELO DE NEGÓCIO ESTRATÉGIA (dialética) 

Evento Papel dos atores Oposições Análises 

Escola de 

nicho de 

atuação 

Definição da base 

de clientes 

Ampla base de clientes em diversos 

cursos (setores) diferentes. 

X 

Foco nos clientes com baixo nível de 

escolaridade e classe social. 

- Somos uma escola 100% focada na área da saúde, em 

pessoas de baixo nível de escolaridade e classe social. 

Se quero oferecer benefícios claros e específicos para uma 

determinado público, então preciso nichar. Nossa escolha é a 

área da saúde, pessoas com baixa escolaridade e nível social.  

Definição da 

vantagem 

competitiva 

Canais de venda e 

relacionamento com o 

consumidor 

Uso de múltiplos canais tradicionais de 

divulgação 

X 

Uso de Ferramentas digitais 

- Precisamos estar atualizados quanto a maneira como nos 

comunicamos com nosso alunos.  

Se queremos ser eficientes em nossa comunicação, 

precisamos nos comunicar através do uso de ferramentas 

digitais, (i.e.: facebook, whatsapp, etc). Dessa forma poderá 

ocorrer a atração do cliente para a escola e a comunicação 

com ele.  

Também há uma equipe comercial independente e focada. 

Precificação e receita 

Ser a escola mais barata 

X 

Ser a melhor escola  

- Queremos ser a melhor escola em nossa região. 

Se quero ser a melhor escola, não posso colocar preço baixo 

como nossa prioridade. Somos uma escola que não se 

preocupa em ser a mais em conta versus concorrentes. 

Procuramos ser a melhor escola. Mesmo com a receita caindo, 

buscamos nos reinventar em termos. 

 



 

Expansão do 

negócio 

Diversificação de 

mercado ou 

produtos 

Novos produtos 

X 

Novos mercados 

- A empresa precisa estar focada em manter-se atualizada em 

relação aos cursos oferecidos. 

Se queremos ser relevantes em nosso contexto como escola, 

precisamos descontinuar cursos que perderam a atratividade e 

também criar cursos novos de forma a atender a demanda de 

mercado.  
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E por fim, como um resumo do modelo de negócio utilizando-se do tripé do 

ciclo do valor visto anteriormente, temos o seguinte resultado de acordo a figura 11 

abaixo. 

Figura 11- Ciclo do Valor - Instituto de Saúde 

 

Fonte: Elaborada por este autor 
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6.  Discussão 

De forma a facilitar a discussão sobre a criação, configuração e apropriação 

do valor das escolas pesquisadas, foi apresentado um quadro resumo de cada 

perna do tripé e o tripé em si de cada escola como uma resumo final.  

E agora, finalmente, iremos colocar os modelos de negócios de cada escola 

em comparação ao modelo conceitual de maneira a fazer uma comparação 

sistemática entre ambos. Segue o modelo conceitual novamente na figura 12 abaixo 

para facilitar a comparação com os modelos de negócio em tripé das escolas. 

Figura 12- Tripé de modelo de negócio aplicado a cursos livres 

 

Fonte: Elaborada por este autor 
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6.1 Modelo Conceitual x Escola de Beleza 

 

A Escola de Beleza está em completa consonância com o modelo conceitual. 

Em alguns pontos vai até mesmo além do que a teoria afirma como importante.  

Veja abaixo uma comparação metódica deste instituição com o modelo 

conceitual. 

6.1.1 - Modelo Conceitual x Escola de Beleza (Criação de Valor) 

 O modelo conceitual afirma que criação de valor em escola de cursos livres 

significa uma escola que prioriza qualificação prática e rápida (TAKAHASHI; DE 

AMORIM, 2008), capacidade de a escola flexibilizar o currículo (MADEIRA, 2006), 

ajudar o aluno em sua inserção no mercado de trabalho (MADEIRA, 2006); 

(SABOIA et al., 2009) e até mesmo promover a inclusão social (MADEIRA, 2006); 

(SCHWARTZMAN; CASTRO (2013); (VELOSO, 2011); (SABOIA et al., 2009) 

através de cursos sem pré-requisitos de escolaridade. Isso ajuda a trazer evadidos 

do ensino regular, e portanto profissionalmente marginalizados, de volta ao meio 

profissional formal. 

 Como a Escola de Beleza se posiciona em relação a estes tópicos:  

i) Qualificação Prática e Rápida A Escola de Beleza preza por cursos que sejam 

rápidos. A escola oferece cursos de algumas semanas até mesmo cursos que 

duram um dia. Indo além, a Escola de Beleza também oferece cursos com início 

imediato. Isso acontece porque o ensino é individualizado ou em duplas facilitando o 

aprendizado (saber-fazer) por ser um treinamento 100% prático. Isso ajuda também 

na rapidez da conclusão do curso e ingresso no mercado de trabalho, uma vez que 

as alunas não precisam esperar uma turma começar.  

ii) Flexibilidade Curricular: A escola de beleza está sempre adaptando a grade 

curricular dos cursos de forma a estar conectada às realidades e demandas do 

mercado de trabalho. Como exemplo temos a adaptação de cursos para estar 

aderente a realidade dos materiais de trabalho no Brasil como alicates etc., e 

também reagindo as novidades do mercado como exemplo do cursos de BB Glow. 
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iii) Inserção no mercado de trabalho: Durante toda a entrevista, ficou claro que o 

objetivo principal da escola é inserção no mercado de trabalho. A escola literalmente 

aloca as melhores alunas nos melhores salões de beleza, como também dá a 

oportunidade das melhores se tornarem professoras, e ainda, ajuda a que as alunas 

saibam como oferecer seus serviços no Singu (aplicativo de serviços de beleza e 

bem-estar). 

iv) Inclusão Social: A Escola de Beleza faz questão de sempre oferecer 

qualificação sem nenhum pré-requisito de formação escolar para ingressar no curso. 

Isto é importante para realmente promover a inclusão social de pessoas outrora 

marginalizadas profissionalmente. 

6.1.2 Modelo Conceitual x Escola de Beleza (Configuração de Valor) 

O modelo conceitual afirma que a configuração de valor em escola de cursos 

livres tem como pilares principalmente dois pontos: Implementação de novos 

cursos (SABOIA et al., 2009) e desenvolvimento de parcerias com empregadores. 

(MADEIRA, 2006; SABOIA et al., 2009). 

i) Implementação de novos cursos: A Escola de Beleza está conectada as 

demandas do mercado do setor de beleza através da grande mídia (novelas e 

programas de palco como "Fantástico" e "Ana Maria Braga" da TV Globo) e de feiras 

do setor. Sendo assim, a escola sempre se configura rapidamente para ofertar 

cursos aderentes ao que suas potenciais alunas estão recebendo de informações. 

ii) Parcerias: A escola de beleza tem parcerias com salões de beleza. A Escola de 

Beleza tem processos de indicação de alunas com bom desempenho para trabalhar 

nestes salões. E além disso, também tem processos internos para absorver alguma 

aluna com talento diferenciado para ser professora da própria escola. 

 No quesito parceria, a escola vai além. Ela tem parceria com fornecedores 

que ajudam a equipar a escola com materiais e equipamentos caros em troca de 

divulgação de marca. A Escola de Beleza faz este tipo de parceria com alguns 

fornecedores. Isso coloca os alunos em contato com o mundo real e prático no setor 

de beleza, abrindo caminho para um início de carreira profissional mais suave e 

certeiro. 
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6.1.3 Modelo Conceitual x Escola de Beleza (Apropriação de Valor) 

Em relação a apropriação de valor, o modelo conceitual afirma que os dois 

pontos de atenção são: Escassez de recursos financeiros dos alunos/pais de alunos 

(SABOIA et al., 2009) e regiões sem oferta de cursos (SABOIA et al., 2009). 

i) Escassez de recursos financeiros: A Escola de Beleza mais uma vez está 

aderente ao modelo conceitual oferecendo cursos a preços convidativos a classe 

que se propõe a atender (classe C e D). A escola vai além e procura posicionar os 

preços dos cursos ligeiramente mais barato que os concorrentes. Dessa forma, ela 

consegue ser aderente à realidade do seu público e também ganhar em preço de 

possíveis concorrentes. 

ii) Regiões sem oferta de cursos: A escola de beleza já percebeu que existe uma 

alta demanda por seus cursos na Zona Leste de São Paulo. Segundo a fundadora, 

80% das suas clientes são dessa região. Portanto, sabendo disso, os planos para 

2020 da escola é a abertura de uma unidade na Zona Leste. Ou seja, a escola está 

atenta ao fato de a abertura de uma escola em uma região com alta demanda pode 

lhe ajudar muito em apropriar mais valor.  

6.2 Modelo Conceitual x Escola de Manutenção 

 

A Escola de Manutenção está parcialmente em consonância com o modelo 

conceitual. Como ponto de destaque, ela tem pouco foco no que é o objetivo 

principal de um aluno que frequenta uma escola de cursos livres: sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Veja abaixo uma comparação metódica desta instituição com o modelo 

conceitual. 

6.2.1 Modelo Conceitual x Escola de Manutenção (Criação de Valor) 

i) Qualificação Prática e Rápida A Escola de Manutenção oferece cursos rápidos 

que podem durar desde alguns meses até 5 dias. O treinamento nesta instituição é 

20% teórico (as primeiras aulas) e os outros 80% são aulas práticas. 
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ii) Flexibilidade Curricular: A escola busca se atualizar em termos de grade 

curricular. Tanto no sentido de atualizar cursos como no de oferecer qualificações 

que atendem à demanda do mercado (seja treinamento em regulamentações 

elétricas, chaveiro, película solar ou de manutenção de ar condicionado). 

iii) Inserção no mercado de trabalho: Interessante notar que justamente o principal 

ponto de interesse do aluno ao procurar por um curso profissional do tipo livre 

(inserção no mercado de trabalho), de certa forma é negligenciado por esta 

instituição educacional. Existe um mural na escola onde as vagas disponíveis são 

afixadas e nada mais. Não existe qualquer tipo de processo proativo em indicações, 

busca ativa de vagas em empresas etc. Todo o processo de inserção no mercado de 

trabalho é do tipo reativo. Isto é, quando algumas empresas procuram pela escola 

oferecendo vagas, eles publicaram no mural e o processo termina ai. 

iv) Inclusão Social: A escola tem unidades em 4 regiões diferentes mostrando que 

a escola teve interesse em oferecer cursos de qualificação em locais onde outrora 

não havia oferta (ou baixa oferta) de cursos. Além disso, os preços praticados pela 

escola são aderentes ao público que atende (Classe C e D). 

6.2.2 Modelo Conceitual x Escola de Manutenção (Configuração de Valor) 

i) Implementação de novos cursos: Recentemente, a Escola de Manutenção 

introduziu a área administrativa em sua grade de cursos. Segundo a gestora da 

escola, essa seria uma tentativa de atrair o público feminino que de outra forma não 

se interessaria pelo cursos oferecidos tidos como "cursos masculinos".  

ii) Parcerias: No quesito parceria, a escola desenvolveu relacionamento 

principalmente com 3 atores. 1) Sindicatos (parceria com viés comercial); 2) 

Secretaria de Emprego da Prefeitura de Osasco (parceria com viés de inserção dos 

alunos no mercado de trabalho) e 3) Empresas privadas (parcerias com viés de 

inserção no mercado de trabalho). Estas parcerias são importantes e pode parecer 

que o a escola faz um bom trabalho, no sentido de estabelecer parcerias para 

inserção no mercado de trabalho. Mas ao final, estas parcerias são pouco 

exploradas de forma proativa conforme já explicado anteriormente. 
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6.3.3 Modelo Conceitual x Escola de Manutenção (Apropriação de Valor) 

i) Escassez de recursos financeiros: A Escola está aderente ao modelo conceitual 

quando estabelece preços baixos para seus cursos. Isso faz com que potenciais 

alunos consigam romper a barreira financeira e consigam se qualificar. Além disso, 

não há pré-requisitos para que um aluno se qualifique na escola (a exceção é o 

curso de chaveiro em que o aluno precisa ter 18 anos). 

ii) Regiões sem oferta de cursos: A Escola de Manutenção já percebeu que 

algumas regiões são afetadas por escassez de oferta de cursos e por conta disso, 

nestes 58 anos de vida. Portanto, a instituição de ensino abriu 4 unidades (Lapa, 

Osasco, Itaquera e Santo Amaro) em regiões diferentes mostrando que a escola 

teve interesse em oferecer cursos de qualificação em locais onde outrora não havia 

oferta (ou baixa oferta) de cursos de forma a capturar mais valor (receita). 

6.3 Modelo Conceitual x Instituto de Saúde 

 

O Instituto de Saúde está parcialmente em consonância com o modelo 

conceitual. Como ponto de destaque, a escola tem um viés de educação formal (ou 

acadêmica) se desviando parcialmente do objetivo dos cursos livres que é a 

inserção de alunos no mercado de trabalho. 

Veja abaixo uma comparação metódica desta instituição com o modelo 

conceitual. 

6.2.1 Modelo Conceitual x Instituto de Saúde (Criação de Valor) 

i) Qualificação Prática e Rápida O Instituto de Saúde oferece cursos rápidos 

chamados FIC (Formação Inicial Continuada) que podem durar alguns poucos 

meses. Os treinamentos desta instituição tem um viés teórico ou reflexivo maior 

versus o modelo conceitual ou até mesmos de outras escolas já analisadas (mais 

sobre isso adiante). 

ii) Flexibilidade Curricular: A escola busca se atualizar em termos de grade 

curricular. Tanto no sentido de criar novos cursos com alta demanda (exemplo foram 

os cursos de cuidador de idoso, auxilio de saúde bucal, etc.) como de adaptar a 
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grade curricular à exemplo das aulas de nivelamento de matemática oferecidas aos 

alunos de forma totalmente discricionária.  

iii) Inserção no mercado de trabalho: "Quando nossos alunos não conseguem se 

colocar no mercado de trabalho, a gente se reúne e começa a ver o que está 

falhando, o que está faltando, porque para nós, não atingiram os objetivos 100%. 

Fizemos a formação, mas eles não se inserem no mercado de trabalho". Apesar da 

diretora pedagógica deixar clara a preocupação da escola na inserção dos alunos no 

mercado de trabalho, esta preocupação pouco se reflete em ações consistentes e 

profundas para inserir estes aluno no mercado de trabalho. Durante toda a 

entrevista, a diretora pedagógica pouco falou sobre a capacidade da escola e 

resultados consistentes de inserção de alunos no mercado.  

iv) Inclusão Social: A escola de cursos livres deveriam ser catalisadores de 

inclusão social de cidadãos profissionalmente marginalizados. Entretanto, o Instituto 

de Saúde opera na contramão colocando pré-requisitos de escolaridade (2o ano 

ensino médio) para seus cursos. O motivo principal dado pela diretora pedagógica é 

queda da qualidade e uma potencial mancha na imagem da escola qualificando 

pessoas sem um mínimo de instrução formal.  

6.2.2 Modelo Conceitual x Instituto de Saúde (Configuração de Valor) 

i) Implementação de novos cursos: O Instituto de Saúde segue as demandas do 

mercado descontinuando cursos pouco procurados e abrindo cursos com maior 

procura. Alguns exemplos são os cursos já citados acima.   

ii) Parcerias: O Instituto de Saúde desenvolveu ao longo do tempo algumas 

parcerias objetivando a inserção no mercado de trabalho (tais como dentistas na 

região da escola e algumas empresas privadas), para fins pedagógicos (por exemplo 

com um galpão de obras para oferecer um curso de pedreiro - curso já 

descontinuado) e para fins comerciais (produzindo eventos educacionais em 

parceria com a prefeitura). Estas parcerias são importantes e pode parecer que o a 

escola faz um bom trabalho no sentido de estabelecer parcerias para inserção no 

mercado de trabalho.  
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6.3.3 Modelo Conceitual x Instituto de Saúde (Apropriação de Valor) 

i) Escassez de recursos financeiros: "Já houve uma época em que a gente 

procurava sempre ser a escola mais em conta, hoje queremos ser a melhor". O 

Instituto de Saúde corre o risco de não ter a aderência daqueles que são 

considerados seu público caso se afaste do quesito preço baixo. Idealmente, 

segundo o modelo conceitual, o curso livre de qualificação profissional precisa ser 

prático, rápido, objetivando a inserção do aluno no mercado de trabalho e com preço 

acessível. 

ii) Regiões sem oferta de cursos: O Instituto de Saúde atua há 16 anos na região 

de Jandira. Em algum momento foi aberta uma unidade na cidade de Carapicuíba 

(SP) e fechada posteriormente. Após isso, a cidade de Jandira e região tem sido o 

foco dos cursos oferecidos. 

 Uma vez concluída a análise de todas as escolas versus o modelo conceitual, 

é uma excelente reflexão também comparar as escolas entre si. Este será o tema do 

próximo tópico. 

6.4 Comparação dos Modelos de Negócios 

Como visto anteriormente, o valor é criado através da descoberta e 

reconhecimento de oportunidades analisando todo o ecossistema de negócios, 

combinando com os recursos e habilidades da empresa (ou IE) para entregar mais 

valor a todos os clientes e stakeholders (alunos, pais de alunos, empresas 

contratantes, etc.) (MEIRELLES, 2019). 

Mesmo haja muita claridade nesta definição de Meirelles (2019), o processo 

do "como" ainda precisa de mais ponderação e análise. Ou seja, como se dá esta 

"descoberta e reconhecimento de oportunidades"?  

Uma das maneiras de elucidar o "como " é através da análise profunda e 

reflexiva sobre os modelos de negócio das empresas que queremos entender. Uma 

boa estratégia para tal é a comparação de modelos de negócios. Como estas 

instituições educacionais criam, configuram e apropriam do valor? Entrando em mais 

detalhes, o que uma escola faz que as outras não fazem? É chegada a hora de 
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responder a estas perguntas e deixar uma contribuição ao arcabouço dos estudos 

em modelos de negócio de instituições de ensino que ofertam cursos livre. 

6.4.1 Comparação dos Modelos de Negócio (Criação de Valor) 

Tabela 15- Comparativo Criação de valor entre as escolas 

Instituição de 

Ensino 

Qualificação 

Prática e 

Rápida 

Flexibilidade 

Curricular 

Inserção no 

mercado de 

trabalho 

Inclusão 

Social 

(evadidos) 

Escola de 

Beleza 

Cursos muito 

rápidos (1 dia) 

Totalmente 

Flexível 

Foco principal 

da escola 

Cursos sem 

pré-requisitos 

Escola de 

Manutenção 

Cursos rápidos 

(1 semana) 

Totalmente 

Flexível 

Foco parcial 

da escola 

Cursos sem 

pré-requisitos 

Instituto de 

Saúde 

Cursos rápidos 

(Alguns meses) 

Totalmente 

Flexível 

Foco parcial 

da escola 

Cursos com 

pré-requisitos 

 

A Escola de Beleza tem seu foco 100% naquilo que o cliente espera. Um 

aluno de escola profissionalizante do tipo livre espera ter possibilidades de emprego 

e renda. E precisa disso com rapidez. Fica claro durante toda a pesquisa que o foco 

da Escola de Beleza é este: Inserir no mercado de trabalho com rapidez. 

i) Para Conseguir satisfazer estes anseios dos alunos a escola é muito rápida em 

ofertar cursos com alta demanda no mercado. No início da empresa, a escola foi 

capaz de criar um curso do dia para a noite.   

E como isso foi possível? A Escola de Beleza é muito rápida em captar 

sinais do mercado, dos clientes e transformar isso em oferta de valor no 

formato de cursos. Ao que tudo indica, o que importa para a Escola de Beleza é a 

transformação que causará na aluna. Isto é, a estudante com baixa escolaridade ou 

até mesmo evadida do ensino regular entra sem conhecimento e sem 

emprego/renda; E sai com conhecimento e possibilidades reais de emprego e renda. 

E pode-se falar em "possibilidades reais" porque há vários exemplos de alunas 

saírem empregadas por salões de beleza ou, no mínimo, utilizando o aplicativo 

Singu e já captando suas primeiras clientes conseguindo renda.  
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Mas o que de fato a Escola de Beleza faz que as outras não fazem? 

ii) A Escola de Beleza tem foco no que é percebido como valor para o cliente 

(inserção no mercado de trabalho). Percebe-se que outras escolas focam naquilo 

que é importante para elas, e não para o cliente. O cliente não está interessado em 

autorizações pelo corpo diretivo de um curso novo ou um material didático bem 

editado. O cliente está interessado em ter renda e emprego. Quando a escola 

consegue focar naquilo que é o aluno dá a maior importância, a escola consegue 

criar valor.  

6.4.2 Comparação dos Modelos de Negócios (Configuração de Valor) 

Tabela 16- Comparativo Configuração de valor entre as escolas 

Instituição de Ensino Implementação de novos 

cursos 

Parcerias 

Escola de Beleza Implementação muito rápida 

(praticamente do dia pra 

noite) 

Parcerias firmadas pro- 

ativamente e exploradas em 

todo o seu potencial 

Escola de 

Manutenção 

Implementação com delay 

(autorização da direção, 

produção de material 

didático, etc.) 

Parcerias firmadas e pouco 

exploradas 

Instituto de Saúde Implementação com delay 

(autorização da direção, 

produção de material 

didático, etc.) meses. 

Parcerias firmadas e pouco 

exploradas 

 

As três escolas monitoram os seus mercados de atuação. Elas compreendem 

e estão sempre descontinuando ou criando cursos novos para seus públicos de 

acordo a demanda deles mesmos. Mas o que realmente difere a Escola de Beleza 

das outra três é a rapidez na execução e a exploração profunda de todo o 

potencial que uma parceria pode trazer.  

Na Escola de Beleza, há relatos de cursos criados da noite para o dia ou 

ainda de cursos vendidos sem ter sido elaborados (apropriação de valor antes da 
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configuração de valor). Por ser cursos 100% práticos, não existe na Escola de 

Beleza tanta preocupação em criar o material didático perfeito.  

Enquanto a Escola de Manutenção e o Instituto de Saúde precisam passar 

todos os projetos pela aprovação da direção, contratação de especialistas e 

elaboração do material didático, a Escola de Beleza já vendeu o curso e está 

entregando o serviço na prática. 

Mas o que de fato a Escola de Beleza faz pra ser tão rápida? 

iii) A Escola de Beleza tem um estrutura organizacional flexível onde a 

organização segue o fluxo de trabalho (os próprios professores atendem os 

prospects, fazem a venda e entregam o curso de forma individualizada). Isso faz 

com que a escola opere com muita velocidade na transmissão de informação 

(aquilo que o cliente valoriza ou não valoriza, gosta ou não gosta, expectativas, 

decepções, etc.) do cliente para a empresa. Por ser uma escola desburocratizada, o 

plano de ação resultante destas informações pode ser executado rapidamente, sem 

as demoras ocasionadas por processos decisórios ou de autorizações que as outras 

escolas enfrentam com suas estruturas mais centralizadoras. 

Em relação as parcerias, o que a Escola de Beleza faz de diferente versus a 

Escola de Manutenção e o Instituto de Saúde?  

iv) As parcerias na Escola de Beleza são mais profundamente exploradas 

quando se compara com as outras escolas. A escola de beleza foca muito na troca 

de benefícios com os parceiros. Como por exemplo, divulgando a marca dos 

equipamentos destes parceiros entre os alunos e treinando os alunos com os 

equipamentos que no futuro próximos eles irão usar.  

Em relação a parcerias com empregadores, a escola indica para os salões de 

beleza suas alunas com melhor desempenho (sem esperar qualquer tipo de 

contrapartida dos salões) em troca apenas de atingir o objetivo da empresa, que é o 

objetivo das alunas, que significa ingressar no mercado de trabalho.  

A maneira com a escola de beleza lida com os funcionários também é 

interessante. As metas da equipe são formadas de maneira colaborativa (ou bottom-
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up). As próprias professoras abertamente dizem quanto querem ganhar em termos 

financeiros, e juntos desenham a meta de vendas da escola. Isso gera uma senso 

de equipe e de pertencimento que não se vê na outras escolas onde as metas são 

feitas pelo corpo diretivo e comunicadas aos funcionários (top-down). 

Percebe-se que a maneira como a Escola de Beleza configura o valor faz com 

ela crie ainda mais valor. E quanto mais ela cria valor (para clientes, funcionários e 

parceiros), mais ela gera possibilidades de apropriação de valor gerando mais 

receitas. O ciclo de valor em que a Escola de Beleza opera é exatamente o ciclo 

diagrama por Meirelles (2019), dando origem aos value loops explicados 

anteriormente (CASADESUS-MASANELL; RICART, 2010). 

6.4.3 Comparação dos Modelos de Negócios (Apropriação de Valor) 

Tabela 17- Comparativo Apropriação de valor entre as escolas 

Instituição de Ensino Escassez de recursos 

financeiros 

Regiões sem oferta de 

cursos 

Escola de Beleza Cursos com preços sempre 

ligeiramente abaixo dos 

concorrentes 

Monitoramento do mercado 

e planos de expansão em 

regiões com baixa oferta de 

cursos 

Escola de 

Manutenção 

Cursos com preços na média 

dos concorrentes 

Sem planos de expansão 

em regiões com baixa oferta 

de cursos 

Instituto de Saúde Cursos com preços 

supostamente até mais altos 

que os concorrentes 

Sem planos de expansão 

em regiões com baixa oferta 

de cursos 

 

Não bastasse o mecanismo de criação de valor em que a Escola de Beleza 

está imersa e a maneira como este mecanismo é dinamizado por uma configuração 

de valor bem ajustada, a escola de beleza tem estratégias afinadas quanto a 

apropriação de valor. Ela está em constante monitoramento do mercado de forma a 

manter seus preços ligeiramente abaixo do mercado aumentado suas chances de 

apropriar valor também por preço baixo. É interessante notar que mesmo com todo o 
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valor que a escola entrega aos alunos, parceiros e funcionários, ela ainda se 

preocupe em ser a escola com o preço mais em conta. 

E por que a Escola de Beleza mantém seu preço mais baixo? Ela não poderia 

aumentar seu preço uma vez que entrega tanto valor? 

Antes de responder a pergunta, vamos analisar primeiro como se dá a 

precificação nas outras duas escolas pesquisadas. A Escola de Manutenção 

mantém seus preços baixos e aderentes ao seu público de interesse. Ainda assim, 

ela não parece estar imersa no mesmo ciclo virtuoso de valor que a Escola de 

Beleza. Já o Instituto de Saúde preza primeiramente por uma educação de 

qualidade (de acordo aos seus próprios parâmetros) ainda que isso represente 

preços mais altos. O Instituto de Saúde também parece não fluir em um ciclo 

virtuoso de valor. Por sua vez,  

v) A Escola de Beleza entende o contexto das alunas em termos de 

precificação. A persona desta escola de beleza são mulheres em busca de alguma 

renda/emprego ou de uma recolocação profissional. Parece óbvio que uma pessoa 

com este perfil irá fazer comparações de preço ao escolher uma instituição de 

ensino. Ao comparar todos os detalhes, a Escola de Beleza irá entregar muito valor 

com o menor preço (ainda que ligeiramente menor). Portanto, a decisão de compra 

potencialmente se pende em favor desta escola. 

Finalizando, é muito importante relembrar, e sem nenhuma surpresa que, 

após todas estas análises e reflexões, a Escola de Beleza tem planos firmes de 

expansão e abertura de outra unidade em 2020. Enquanto isso, a Escola de 

Manutenção e o Instituto de Saúde estão com suas receitas em declínio ano após 

ano.  
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7. Conclusões 

Conclui-se que ambos os objetivos geral ("Compreender os processos de 

criação, configuração e apropriação do valor no campo da educação profissional em 

cursos livres") e específicos (i- Compreender como as escolas de educação 

profissional do tipo livre criam valor para seu alunos e stakeholders; ii-Compreender 

como as escolas de educação profissional do tipo livre configuram valor; iii-

Compreender como as escolas de educação profissional do tipo livre apropriam do 

valor) foram atingidos. 

O ciclo do valor, como o nome já sugere, é um ciclo retroalimentado. A 

retroalimentação positiva deste ciclo faz com que o valor seja criado, configurado e 

apropriado de forma cada vez mais abundante. Isto é, quanto mais a escola cria 

valor (para clientes, funcionários e parceiros), mais ela gera possibilidades de 

apropriação de valor aumentando receitas. Este ciclo de valor encontrado na 

pesquisa é a representação exata daquele diagramado por Meirelles (2019). A 

iterações do ciclo de valor geram um loop que Casadesus-Masanell; Ricart (2010) 

chama de value loop. Ou seja, esta pesquisa serviu como forma de comprovar os 

estudiosos.  

Com relação a perguntas do como tudo isso acontece, ou seja, como se dá 

esta "descoberta e reconhecimento de oportunidades"? Qual o papel dos múltiplos 

agentes no processo de criação de valor proposto por Meirelles (2019)? A partir das 

análises de dados feitas anteriormente e como forma de responder estas perguntas 

anteriores, tem-se o seguinte: 

Uma escola profissional de cursos livres precisa ter/fazer: 

i) Estrutura organizacional flexível e velocidade na comunicação: Uma estrutura 

flexível permite que clientes estejam em contato mais próximo com os agentes que 

tomam decisões. Nestes termos, a comunicação de informações (demanda de 

mercado, aspirações do cliente, percepção de valor por parte do cliente etc.) é 

rápida de forma a gerar imediatamente um ação de configuração de valor. 
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ii) Rapidez na oferta de cursos com alta demanda no mercado: Uma vez que se 

identifica uma demanda e o processo decisório é rápido, a oferta de um curso para 

atender esta demanda é praticamente sem delay. 

iii) Foco na inserção do aluno no mercado de trabalho: E como a escola consegue 

reagir a esta demanda do mercado praticamente sem delay? Porque a escola foca 

naquilo que é visto como essencial ao aluno. O aluno precisa de emprego/renda. A 

escola não estará preocupada em um primeiro momento em oferecer um curso 

perfeito com o melhor material didático possível. Ela está interessada em qualificar o 

aluno na prática e inseri-lo no mercado de trabalho. É muito parecido com o conceito 

de MVP (minimum viable product) ou produto mínimo viável usado por start ups. 

iv) Precificação dos cursos de acordo ao contexto dos alunos (em geral alunos 

sem renda ou emprego com forte tendência a tomar decisão de compra após 

comparação de preço). Ou seja, para que um curso tenha a aderência de seu 

público alvo, a precificação precisa ser levada em conta. Não existe uma fórmula 

mágica de posicionamento de preço, mas sim a necessidade da escola levar em 

conta o contexto do aluno ao precificar seus produtos. No caso de alunos de cursos 

profissionais livre, cujo objetivo principal é a geração de renda ou conseguir o 

emprego, o precificação precisa ser feita pensando nisso. Aparentemente a Escola 

de Beleza acerta quando se posiciona ligeiramente abaixo dos concorrentes. 

v) Parcerias mais profundamente exploradas (comerciais, pedagógicas e para 

empregos). Uma vez que este curso foi ofertado ao mercado, a precificação esta 

contextualiza e os alunos começam a qualificação, as parcerias fazem toda a 

diferença no sentido de dar maximizar a possibilidade de entregar aos alunos aquele 

que é seu objetivo: A inserção no mercado de trabalho. 

Está descrito acima em termos práticos toda uma iteração do ciclo de valor. 

Obviamente que posteriormente este curso ofertado rapidamente poderá ser 

melhorado, seu material didático bem elaborado, outras parcerias específicas podem 

ser firmadas etc. Isso seria um próximo ciclo de valor. 
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7.1 Limitações deste estudo e sugestões de pesquisas futuras 

Existe uma limitação deste estudo oriunda do fato de as instituições de ensino 

escolhidas para esta dissertação não serem representativas no setor de cursos 

livres. Portanto, generalizações ou extrapolações não podem ser feitas.  

É válido lembrar que os três entrevistados das três escolas possuem 

diferenças de perfis em termos de: 

i) Escolaridade: As três entrevistas possuem níveis diferentes de 

escolaridade. Nível médio, superior incompleto e pós-graduada. 

ii) Cargos de atuação: Suas funções na escola também são diferentes. A 

primeira é fundadora e diretora geral, a segundo uma gestora de unidade e a 

terceira uma diretora pedagógica. 

iii) Experiência na função: A primeira e a terceira possuem anos a fio de 

experiência na função, enquanto a segunda possui poucos anos. 

iv) Perfil profissional: A primeira entrevistada tem um nível de parceria e 

amizade com suas colaboradoras que é acima da média (com potencial 

impacto quando se fala de configuração de valor). A segunda e a terceira 

respondentes aparentemente estão mais na média. 

iv) Nichos de atuação: As escolas atuam em três nichos diferentes, isto é, 

beleza, manutenção e saúde. Sendo assim, elas trazem implícitas suas 

próprias peculiaridades de perfil do estudante, sensibilidade de preço etc. 

Portanto, não se afasta a possibilidade de que estas diferenças possam 

impactar nas respostas dadas pelas entrevistadas. Corroborando, portanto, para que 

o leitor não faça generalizações em cima dos resultados deste trabalho.  

A partir do sucesso da análise de três instituições de ensino utilizando-se 

desta metodologia já apresentada, abre-se espaço para que outros estudos possam 

ser feitos em outras instituições de ensino e de outros setores.  

Ainda como sugestão de pesquisa futura, seria de grande valor a criação de 

uma escala para mensuração das variáveis criação, configuração e apropriação de 
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valor. Este estudo se atreveu a fazer comparações entre as escolas em termos de 

criação, configuração e apropriação de valor utilizando-se de uma “pseudo-escala” e 

descrevendo qual instituição de ensino obtém mais ou menos sucesso em cada uma 

das pernas deste tripé. Portanto, perceba que este estudo já deu os primeiros 

passos neste sentido. Entretanto, há um caminho maior a ser percorrido por estudos 

futuros. 
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Apêndice A - questões geradoras da narrativa 

 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação 
Coordenadoria de Pós-Graduação 

 
Pesquisa: Modelo de Negócio: uma abordagem a partir do processo de criação, 

configuração e apropriação do valor. 

Roteiro de entrevista 

Data da entrevista: ___/___/___    

Entrevistado(a): __________________________________________________________ 

Cargo: ______________ Formação: ________________  Tempo de empresa: ________ 

Empresa: ______________________ Setor: ______________Ano de fundação:________ 

Número de Funcionários: ___________ Faturamento médio anual: _______________ 

Clientes - Volume:___________________Clientes - segmentação:_________________ 

PERGUNTAS 

1. Qual a ideia de negócios original? Como surgiu essa ideia? 
2. Como surgiu a empresa? 
3. Que necessidades ou soluções os produtos/serviços da empresa visavam atender?  
4. Quando a empresa entrou no mercado, quem eram os concorrentes? 
5. Que vantagens eles tinham devido a sua precedência? 
6. Como sua empresa lidou com a concorrência? 
7. Qual era o posicionamento de preço dos seus produtos e serviços frente aos 

concorrentes? 

8. Qual o segmento de clientes inicial? Como foi identificado esse segmento? 
9. Como a empresa percebeu os benefícios desejados por seus clientes? 
10. Em que medida os benefícios que a empresa propunha aos seus clientes se 

diferenciavam dos concorrentes?  
11. Como a empresa se relaciona com seus clientes? Quais ferramentas você utiliza para 

se relacionar com seus clientes? Como a empresa usa essas informações? 
12. Como a empresa divulga seus produtos e ou serviços? 

13. Quais eram os recursos fundamentais para a empresa operar no início do negócio? 
14. Quais eram os seus principais fornecedores? E hoje? Existe algum fornecedor que 

sua empresa é dependente? Como você lida com isso? (Poder de barganha)? 
15. Como era a composição inicial de custos da empresa? Essa proporção vem mudando 

ao longo do tempo? 
16. Que fontes de recursos usou para financiar o investimento? E atualmente? Qual é a 

taxa de retorno requerida por essas fontes? Qual é a forma do investimento (equity, 
mútuo, opções, mezanino, etc)? 

17. Como a empresa faz a gestão do investimento em equipamentos e outros ativos 
imobilizados? Considera o investimento em ativos fixos e capital de giro? A empresa 
fez investimentos iniciais que serão perdidos caso ela deixe o setor? Quais? 
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18. Quais processos internos a empresa precisou desenvolver para conseguir ofertar seus 
produtos e serviços? 

19. Como é o fluxo de atividades realizadas para a entrega do produto/serviço (desde a 
etapa de aquisição dos insumos até o produto/serviço final)? A empresa possui uma 
área para atividades de suporte como: administrativo, financeiro, marketing, etc? Qual 
a importância dessa área para o seu negócio? 

20. Qual a relação entre clientes atendidos e funcionários necessários para atendimento? 
Existe um limite? 

21. Como faz a gestão de estoques (se houver) e de recebíveis? Como faz a gestão do 
pagamento a fornecedores?  

22. A partir da ideia original de negócio, surgiram outras oportunidades? Quais? 
23. Usou ou utiliza alguma ferramenta de Modelo de Negócio? Qual? 
24. Como definiu o momento de expandir a atividade para novos mercados e segmentos? 
25. Houve alguma evolução no segmento de clientes atendidos? E os benefícios 

propostos? Foram alterados no decorrer do tempo? 
26. Como definiu a estratégia de expansão? 

27. Você precisou modificar a infraestrutura para ofertar estes novos produtos ou 
serviços? Como adquiriu recursos e competências para atender os novos mercados? 

28. Houve alguma oportunidade que foi abandonada ou deixada de ser explorada? Quais 
critérios levaram a continuar ou desistir? Hoje vocês sabem quando uma ideia é 
promissora ou não? 

29. Como evoluiu o volume de vendas? Qual a taxa de crescimento da sua empresa? 
30. Analisa periodicamente a rentabilidade de cada produto, serviço ou mercado para 

verificar a possibilidade de descontinuá-los? 
31. Analisa o ritmo de crescimento dos produtos e mercados para verificar a possibilidade 

de descontinuá-los? 

32. Qual é o seu perfil? Como você se define?  
33. Qual é o perfil dos seus clientes? 
34. Como você define a cultura da sua empresa? Ela foi pensada? Ela se modificou 

desde a criação da empresa até o momento? De que forma? Por que? 
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APÊNDICE B – ESTRUTURA ANALÍTICAS DA NARRATIVA – CASO 1 – Escola de Beleza 

A. Ator(es) Focal (is): L.S.C.G 

 

B. Voz narrativa:  Fundadora e Diretora da Escola de Beleza. Ela tem por volta de 50 anos, tem várias qualificações na área de beleza e nunca se 
formou em uma faculdade. 

 

C. Lente interpretativa dos argumentos:  Criação, Configuração e Apropriação do valor em modelos de negócios. 

 

D. Estrutura canônica ou moral de referência (valores ou o senso do que é apropriado) implícita na narrativa: A Escola de Beleza nasceu em 
2009 na Zona Norte de São Paulo. A empresária L.S.C.G é a fundadora desta escola no setor de beleza. 
 
Seu empreendimento começou no ano de 2009 quando a L.S.C.G ainda era funcionária de um hospital na área de enfermagem e também trabalhava com 

produtos de beleza fazendo visitas a diversos salões de beleza. A empresária, por conta da sua curiosidade, resolveu fazer um curso de cabeleira. Após o 

curso, L.S.C.G resolveu largar seu emprego no hospital e se dedicar ao seu mais novo projeto – Um salão de beleza próprio com cabelereiro, manicure, 

etc. 

Já com seu salão funcionando, a área de micropmentação chamou a anteção da empreendedora. Ela fez um curso para se qualificar e começou a obter 

bons rendimentos financeiros atendendo clientes em seu salão e também a domicílio. Foi então que o ímpeto empreendedor apareceu novamente. Ela 

percebeu que havia demanda de mulheres com o desejo de aprender como fazer micropimentaçao e introduziu um curso a respeito dentro do seu salão de 

beleza. Os convites para dar aulas em outros lugares começaram a aparecer e ela percebeu que realmente este mercado de ensino/educação haviam boas 

oportunidades.  Ela buscou especializações em outras áreas como micropuntura e manicure. L.S.C.G também estudou no exterior, viajando a países 

como Argentina e Chile.  

 

Hoje, sua escola tem 10 anos, possui 4 funcionárias que são suas professoras. As aulas na Escola de Beleza são individualizadas ou em dupla o que 

permite que o início imediato do aluno, os professores tem qualificações no exterior (é um valor percebido pelos alunos), os cursos são rápido e 100% 

práticos visando a imeditada inserção do aluno no mercado de trabalho. 

 

A instituição de ensino tem um estrutura organizacional flexivel com metas de faturamento e vendas criadas pela própria equipe. Todo e qualquer 

investimento feito pela escola é com capital próprio. A escola possui diversas parcerias tanto no quesito fornecedor quanto no de inserir as alunas no 

mercado de trabalho. 

 

 A empresária declara que seu negócio fatura entre 25 a 35 mil reais por mês. Calcula-se um lucro líquido aproxidamado de 40%. A escola tem 

 planos de expandir suas operações para a zona leste da cidade de São Paulo no  ano de 2020. 
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EVENTOS 
PAPEL DOS 

ATORES 
FRAGMENTOS 

OPOSIÇÕES 

(significado oculto) 
SILOGISMOS 

Surgimento 

do negócio 

Paixão por 

estudar e 

rapidez na 

oferta de 

serviços para 

demandas de 

mercado. 

F1: Só que começou como, no início, quando ainda não era escola eu trabalhava 

com produtos de beleza em salões de beleza, então eu visitava vários salões de 

beleza. E aí despertou a curiosidade de fazer o curso de cabeleireira. Eu fui e fiz e 

gostei da área, e eu trabalhava na área de enfermagem na época... 

 

F1: É. Aí eu larguei o hospital e comecei a montar uma sala pra trabalhar com 

cabeleireira, essas coisas, manicure. E aí eu fiz um curso de micropigmentação. 

 

F1: Aí comecei a ganhar muito dinheiro na micropigmentação, em atendimento em 

domicílio. Aí comecei a introduzir na escola, no estúdio também, a 

micropigmentação. Aí fiz micropuntura, e uma coisa foi levando a outra, fiz 

eletroterapia, e não parei mais. Comecei a fazer muitos cursos consecutivos, e aí as 

pessoas às vezes me procuravam "Poxa, você não ensina a fazer a 

micropigmentação?" E eu falei “Ah, posso ensinar”, “Mas quanto que é?" Eu falei 

“Olha, faz assim, me dê seu nome, seu telefone, amanhã eu te ligo e te passo 

direitinho a carga horária e tal” aí eu ligava nas outras escolas pra saber como era, 

pra ver quanto era a carga horária, aí eu dava uma copiada... 

 

F1: Entendeu, nos outros, nos concorrentes, vamos dizer assim. E aí começou, 

surgiu assim, a ideia de começar a dar. 

 

P: Isso em 2009 então, né, 2009? 

F1: 2009, por aí, isso. Aí comecei a dar aula e aí o pessoal começava a me chamar 

nos outros locais também pra poder dar aula. Então eu comecei a me aperfeiçoar 

mais ainda, fazer mais cursos de aperfeiçoamento, pra poder não comer bola assim, 

tipo, o aluno perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Então eu comecei a 

fazer bastante cursos de especialização... 

 

Aí não parei mais os cursos e comecei a introduzir. Então eu comecei a botar 

manicure que eu já fazia, aí contratei uma pessoa pra trabalhar só com manicure, aí 

fui pra alongamento de unha, contratei mais uma profissional pra trabalhar comigo 

pra fazer só alongamento. Aí foi crescendo numa proporção muito rápida, assim, 

foi coisa assim de dois anos, eu já tinha muita procura pra vários outros cursos 

então quando a pessoa ligava e falava assim “Olha, você tem o curso de 

reflexologia podal?” “Tenho, só que eu só vou ter a partir do dia 15 do mês que 

 

Ineficiência no 

mercado 

X 

Oportunidade de 

negócio 

Se há 

ineficiências e 

alta demanda 

no mercado, 

então há 

possibilidades 

de negócios. 
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vem”. Aí eu ia lá, corria, fazia o curso e já tinha o curso. 
 

 Vantagens 

competitivas 

#Ensino praticamente individualizado 

F1: O grande bam-bam-bam da minha escola, que é a única que tem que faz 

isso, é escola individual ou em dupla. 

 

F1: É, então assim, fica uma professora com uma aluna, ou no máximo duas 

alunas, aí elas vêm pra cá, duas alunas com uma professora, então não 

forma turma. 
 

#Treinamento de professor no exterior e certificação internacional 
F1: É. Aí eu fico assim, poxa, vou mandar ela pra Argentina pra fazer esse 

curso fora, não faço curso no Brasil, nossos cursos a gente procura fazer 

fora, então nosso alvo é sempre Argentina, Santiago no Chile, é sempre 

assim. Por quê? Porque valoriza o nosso certificado, ele passa a ser 

internacional, então tem a bandeira internacional aqui, entendeu? Então eu 

procuro fazer fora, as pessoas dão muito mais valor ao que vem de fora, 

pode ser uma porcaria, mas a pessoa dá mais valor a coisa de fora do que o 

que vem aqui dentro. 

 

P: Então tem mais algum benefício que o aluno percebe muito bom na 

escola, versus concorrentes? 

F1: Sim, por exemplo, o concorrente, ele não deixa o aluno voltar, tipo 

assim, vamos dizer que você fez um curso e você não comprou material 

aqui na escola e acabou não comprando lá fora e aí você esqueceu tudo. Aí 

você vai ligar pra ele “Nossa eu esqueci tudo, eu não consigo, eu não 

consegui desenvolver, eu preciso ir comprar o material só agora” então ele 

tem, ele pode voltar e fazer novamente o curso, aí ele vem fazer um reforço, 

na verdade. Então outra coisa assim, ela liga falar assim “Ai professora fiz a 

unha e não deu certo” “Então nós vamos ver onde você está errando. Você 

vai vir aqui e vai fazer na minha frente e eu vou ver onde você está errando” 

porque nossa apostila tem todo o passo-a-passo, então a gente tem apostila 

em PDF e tem apostila impressa, a gente dá pra elas. Só que a preguiça de 

ler é muito grande, mas está lá escrito passo-a-passo, passo um “lixar a 

unha”, passo dois, e elas não leem. E existem segredos, por exemplo, no 

Alta oferta de 

cursos de beleza 

(escola padrão) 

X 

Solução ou escola 

que agrega valor 

desde vários 

ângulos. 

- Em um 
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ofertas de 

cursos, preciso 
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individualizado

, com 

professores 

qualificados e 
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inserção no 
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caso do alongamento de unha que elas têm que seguir aqueles quatro 

segredos e elas esquecem. É a última página, aí eu faço “Está seguindo a 

última página?” porque aqui a gente põe em baixo do vidro e elas vão 

acompanhando passo-a-passo. Essa aqui é a folha número oito da sua 

apostila, então se você teve dúvida você põe, está em PDF, vai no seu 

celular, na página e vai seguindo passo-a-passo ali, se você esqueceu 

alguma coisa. Então você está fazendo a unha e está vendo pra facilitar né, 

pra facilitar então tem muita gente que tem preguiça.  

 
#Início imediato 
F1: Pode, sim, porque tipo se a pessoa ligar pra mim e “Posso 

começar quando?” “Amanhã" “Ah, você não fecha turma?” “Não". 

Em outras escolas, que acontece, todas as outras escolas elas esperam 

formar turma, se não formar turma, eles não dão o curso. Então por 

exemplo, eles têm que ter uma turma mínima de 20 pessoas pra poder 

chamar uma professora pra dar aula. 
 
#Contato com o mercado de trabalho 
P: (...) Você falou que o pessoal às vezes quer mudar de área, 

atuar em empresa, querem mudar, tem mais alguma coisa que 

elas procuram nesses cursos? 
 

F1: A gente indica, a gente indica, por exemplo, a pessoa que vem da área 

de financeiro, essas coisas assim, então a gente faz uma consultoria com ela 

pra ver qual a área que ela vai mais atuar. Então ela fala assim “Eu quero 

fazer design de sobrancelhas, quero fazer alongamento de unhas, quero 

fazer micropigmentação, quero fazer massagem, quero fazer podologia” ela 

acabou, ela está atirando pra todo lado, ela está perdida. Então eu falo assim 

“Vamos focar, vamos focar em alguma coisa” “Ai eu quero fazer todos, 

quero fechar todos os cursos” não fecho. Outras escolas já metem a faca, já 

faz um pacotão. Eu não faço isso porque eu quero que você conheça a 

escola, conheça a estrutura, conheça a professora, conheça nosso 

atendimento, pra você ver que se você gostar a gente fecha os outros cursos. 

Vamos fazer um pra você se sentir, vamos passar pelo de unha, depois você 
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vê, se você gostou a gente continua no foco da unha. “Agora vamos fazer o 

de depilação?” “Beleza”, é um diferencial também que a gente faz, a gente 

vai e coloca o aluno pra ele se inscrever em aplicativos, assim como tem 

Uber, tem uns aplicativos que fazem esse serviço. Então Singu é um dos 

aplicativos que a gente direciona elas, “Vai se cadastra agora no Singu, 

saindo daqui você já vai lá já faz sua inscrição”. Por quê? Porque eles vão 

marcar um teste pra você. Todos os nossos alunos são aprovados, todos são, 

não teve nenhum até hoje, todos são aprovados. Aí ela vai e começa atender 

pelo Singu, o Singu é o que, ele vai te passar o aplicativo dele direitinho e 

vai te mandar uma lista diária de clientes. Você vai escolher que cliente 

você quer atender. “Ai, eu quero atender esse aqui porque fica perto da 

minha casa”, beleza, então você vai clicar lá, como você vai dar esse 

atendimento o Singu vai te repassar 70% do valor. Só que por exemplo uma 

unha feita em qualquer salão vai ser sempre na faixa de 25 a 35 reais. No 

Singu é 80, 90, por que eles atendem uma classe A então por mais que você 

cobre 25, 30 reais, o Singu te repassa 70% dos 90. Então acaba valendo a 

pena pra você. Você não vai ter que gastar energia, nada, você só vai se 

deslocar até a casa da pessoa, o material é seu. 

 
#preço competitivo 

P: Na média, quanto que é um curso que é mais caro e esse que seria 

mais em conta, mais ou menos? 

F1: O curso mais barato nosso aqui é de 250 reais. 

 

Hoje já tem, entendeu, até perto de mim tem bastante concorrente, mas a 

gente procura sempre manter os preços equivalente, nem muito baixos, e 

nem passar deles, então, eu vou sempre tá um pouquinho só abaixo deles.  
 

Escolha de 

produtos, 

recursos e 

parceiros 

Definição do 

produto ou 

serviço  

F1: Sou proprietária da Escola Profissionalizante De Beleza. 

F1: Então a gente fica vendo qual que está mais em evidência, então vamos 

trabalhar em cima daquele a gente sempre investe mais aqui é alongamento 

de unha, manicure, a manicure russa que a gente conseguiu desde o ano 

passado, a gente impulsiona bem ela porque é um custo alto. 

Venda de cursos 

que a empresa 

ACHA que é 

relevante 

 

X 
 

Somos uma 

escola de cursos 

profissilizantes 

que busca 

oferecer cursos 

segundo as 

tendências de 
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F1: É, o que mais sai é alongamento de unha, porque a tendência agora está 

muito grande, está muita propaganda em cima disso, até a Rede Globo passa 

direto no Fantástico, esses programas que nem Ana Maria Braga, ela fica 

apresentando isso. 

 

Venda de cursos 

com alta demanda 

no mercado 

mercado. 

Qualificamos 

rapidamente e 

fazemos o 

máximo para 

inserir essas 

alunas no 

mercado. 

Muito diferente 

do que ser mais 

uma escola que 

tem os mesmos 

cursos há anos, 

despejando 

alunos 

desatualizados 

no mercado de 

trabalho. 

 Contratação 
de mão de 
obra 

F1: O grande bam-bam-bam da minha escola, que é a única que tem que faz 

isso, é escola individual ou em dupla. 

 

F1: É, então assim, fica uma professora com uma aluna, ou no máximo duas 

alunas, aí elas vêm pra cá, duas alunas com uma professora, então não 

forma turma. 
 

F1: E aqui todo mundo também tem especializações muito parecidas, por 

exemplo, eu tenho um só na depilação hoje, não, você vai aprender 

depilação porque quando essa daqui não puder vim você vai dar. Então 

todas elas tem vários cursos para poder atender a demanda. 

 

F1: Especialização né, eu tive que botar elas na especialização, pra elas 

poderem desenvolver, então por exemplo, que nem a Juliana está ensinando 

agora pra Natália uma outra técnica dentro da russa, uma técnica russa, 

então as duas sabem, então se as duas não estiverem aqui eu sei, então 

chega o curso só uma sabendo fica ruim então a gente tem que especializar 

uma a outra pra poder atender a demanda também. 

Cursos com turma 
maiores e 
possibilidade de 
não começar 
turma 

X 
Cursos 
individualizado ou 
em dupla com 
início imediato e 
professor 
especialista 

Somos uma 
escola 
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nte, fazendo 
uso de 
recursos 
humanos 
próprios. 

Se quero 
oferecer um 

curso 
relevante e de 

qualidade 
então tenho 
que investir 

numa equipe 
própria e bem 

treinada. 
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F1: Tinha manicure, extensionista de unha, né, alongamento de unha, a 

micro pigmentação e micropuntura. Então meu carro chefe era a 

micropuntura. De repente passou a ser a manicure, de repente passou a ser o 

alongamento. Eu falei “Nossa, o negócio está indo muito bom” e aí eu 

comecei a faturar, aí mesmo eu tendo uma pessoa pra trabalhar pra mim, na 

época eu era MEI — Microempreendedor Individual — eu não podia ser 

MEI por muito tempo porque a MEI se eu não me engano é até 80 mil por 

ano né, anual... 
 

 

 

 

 

 

 

Relacionament

o com 

parceiros 

Na parte da estética a gente tentar sempre fazer parcerias com empresas que 

fornecem material que fornecem equipamentos, então eu tento muita 

parceria sim. O bronzeamento artificial, eu liguei e disse “Olha eu vou estar 

na Record, amanhã dia 28 de fevereiro” dia 22 fevereiro, que foi esse ano 

“eu preciso de uma parceria,  você quer mandar os equipamentos pra mim, 

o produto eu vou e faço eu ponho vocês junto de mim” “Ah, eu quero”, deu 

certo, eles mandaram rapidinho os equipamentos, tudo caríssimo. Ah, legal, 

deu certo o que que a gente pode fazer, vamos fechar mais parceria. Ah, o 

pessoal da Embramed, os equipamentos deles são ótimos, veiculado a 

Embramed, liguei lá pra Embramed “olha, eu sou proprietária da escola” “ai 

manda tudo pelo e-mail", a gente faz um e-mail bem bonitão, assim sabe, 

que nós vamos estar divulgando a marca de vocês aqui pro nossos alunos, 

“vamos fazer uma parceria? Você fornece material pra mim e eu vou indicar 

para as minhas alunas o teu material ou eu fecho pacote já incluso seu 

material e aí depois se ela quiser comprar mais alguma coisa eu passo 

contato do seu fornecedor”. 

 

P: Você acha que os alunos valorizam essa parceria? 

F1: Parceria eles gostam. Eles gostam porque assim, a gente facilita a vida 

deles, a gente tira as pedras do caminho pra eles poder começar com mais... 

 
P: E por que você acha que eles valorizam ser rápido? 

F1: Porque eles querem começar a trabalhar logo, a intenção deles é ir pro 

mercado e aqui a gente tem muitos salões, eles ligam pra cá, eles querem os 

nossos alunos. Então eu faço cadastro de todos os locais que eu possa direcionar 

esses alunos, e eu sei Zona Leste, aí já vou “Ah essa aluna foi boa” já ponho uma 

Realização de 

todas as atividades 

internamente 

X 

Realização de  

atividades com 

ajuda de parceiros 

Se quero ser 

uma escola que 
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benefícios para 

os alunos 
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parceiros 
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em uma relação 
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estrelinha azulzinha pra ela e já vou direcionar ela pra um salão. 

 

 
Utilização dos 

recursos 

financeiros e  

tecnológicos 

Decisão de 

financiamento 
F1: Eu trabalho assim, Tiago, eu não faço financiamento, você vai conhecer 

nossa escola e dar parabéns para gente porque nunca fizemos um 

financiamento, tudo que eu compro é à, vista tudo. 

 

 

 

capital próprio  

X 

capital de terceiros 

 

Estruturação 

organizacion

al 

Contratação 
de mão de 
obra 

 

 

 

P: Qual tipo de contratação de professores aqui? 

F1: Elas têm que ter MEI e elas emitem nota fiscal pra mim. Como MEI 

pode emitir nota fiscal pra mim, elas emitem pra mim, pra contadora né, a 

menina da contabilidade. 

 

P: Qual valor mais ou menos de hora-aula, você pode comentar? 

F1: Não, a gente não paga hora-aula. A maioria das escolas fazem isso, a 

gente não, elas ganham 30% no valor do curso. Então se o valor é mil ela 

vai ganhar trezentos naquele dia, se ela tiver duas alunas ela vai ganhar 

seiscentos naquele dia. 

 

F1: Eu não pago a diária, então assim, se não tiver aula hoje não precisa vir. 

Já Natália como ela não tem filho, ela não é casada, solteira (...) então a 

gente consegue fazer um trabalho diferenciado com ela, ela acaba vindo 

ficando, na recepção, ela gosta de mexer com computador, então vou ela 

começa “Olha eu vou fazer uma planilha tem, que fazer estoque disso” ela 

consegue fazer uma parte administrativa legal pra mim, então eu pago a 

diária dela em cima desse trabalho, como que eu pago esse essa diária? De 

quanto está o salário mínimo, 1000 reais, então eu vou dividir por 30 dias, 

21 dias de trabalho, você vai ficar um dia então esse dia vai ser X, se você 

vier pra ficar na recepção você ganha X. Todas elas têm esse canal aqui. 

 

Terceirização 
X 
Equipe própria 
qualificada 

Se quero 
oferecer um 
curso 
diferenciado  
então tenho 
que investir 
numa equipe 
própria, 
aderente a 
cultura da 
empresa e 
com bons 
ganhos 
financeiros. 

 Relacionament

o com 

fornecedores 

F1: Assim todo material que a gente usa ele vem da China, então eu compro 

pelo Ali Express por esses sites assim, LightInTheBox, se não no Rio de 

Relacionamento do 

tipo 

Vendedor/Compra

Os 

fornecedores 

são em sua 
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Janeiro eu tenho uma empresa que fornece esse tipo de material, então eu 

compro deles. Tem outro que é do Rio Grande do Sul, que é o outro 

material. Eu compro então, tenho fornecedores assim, pelo que eles podem 

me oferecer pelo preço menor.   

 

F1: Eu nunca fico na mão de um [fornecedor], eu sempre tenho 2, 3 a mais, 

justamente por causa disso. Eu tinha um que eu fiquei muito tempo na mão 

dele, e eu tipo assim, ele botava um valor e eu puxa, às vezes ele mandava 

equipamento quebrado pra eu trocar tinha que pagar frete de volta. Isso me 

dava assim uma canseira, um desgosto, falei preciso arranjar outro 

fornecedor. Então eu tenho dois, eu trabalho com esse e o outro está na 

manga. Então de vez em quando eu peço pra esse outro. Eu estou na mão de 

um que no caso é do Rio Grande do Sul, porque eu não consegui ainda 

parceria direta com a empresa que faz o material porque é da Ucrânia, então 

eu tenho que ter assim, como MEI, como é ME, eu precisaria ter um 

faturamento muito alto pra que eles pudessem me dar direito da 

representação. Então estou dependendo desse fornecedor, então que eu vou 

fazer, então esse curso eu vou dar uma modificadinha nele, se eu dependo 

da tesourinha dele e eu posso fazer isso sem a tesourinha, então vou fazer. 

Como? Vamos pegar as brocas e ver se a gente consegue encaixar nesse 

daqui. Encaixou? Beleza, então a gente usa broca e não vou depender da 

tesoura. 

 

dos 

X  

Relacionamento 

focado em parceria 

(inovação do tipo 

aberta) 

maioria 

parceiros de 
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 Identificação 

da Cultura 

Organizacional 

F1: É muito dinâmica assim, a escola é muito dinâmica então a gente 

procura ter esse dinamismo aqui e a gente se ajudar uma outra,  então eu 

falo, só vou crescer se vocês crescerem comigo. 

 

F1: De professores. A maioria são ex aluno meu, aquelas duas ali são ex 

alunas minhas. Aquela que saiu também, ex aluna minha, então assim eu 

fico de olho nas alunas que estão indo bem demais, estão se destacando, que 

tem postura. Ai eu já não recomendo pra outro não, eu recomendo pra mim 

mesma... 

 

F1: Já vou pescando as minhas, entendeu? Aquela que saiu já está comigo 
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há muitos anos e a Juliana e a Natália que estão comigo a menos tempo. 

 

F1: Vou dar um exemplo o exemplo da Natália, quando ela fez o curso aqui 

eu percebi nela que ela tinha uma postura muito linda, e teve um dia que 

aquela que saiu colocou três modelos pra ela para o mesmo horário e as três 

modelos chegaram juntas e eu falei assim “Natália e agora? Tem três 

modelos pra você aí” ela falou “Deixa comigo” Eu falei “Como deixa 

comigo?” Aí ela falou “Eu vou colocar uma aqui, outro ali e outra ali. Eu 

vou botar a botinha com creme nessa, a mãozinha da outra de molho e vou 

fazendo outra”... 

 

F1: Eu falei “Caramba, eu quero ver ela dar conta das três” e eu fiquei só 

por aqui bisbilhotando. Quando eu vi, a Natália atendeu as três rapidinho e 

bem feito, porque assim, ela terminava, ela mostrava pra mim “olha, vem 

ver” pra eu poder ver se estava bem feita aí eu olhava “Caramba ela 

conseguiu fazer bem feito e rápido. Vamos ver se na segunda ela vai fazer.” 

a segunda ela já fazia melhor ainda e na terceira, perfeito essa daí é minha. 

 

F1: Ela tem jogo de cintura. O que me chamou muita atenção na Natália foi 

a postura dela, ela não se desesperou, não ficou nervosa, porque uma dessas 

qualquer aluna vai ter a mesma base e ela não tremeu ela é bióloga 

 

P: Ela comentou comigo lá 

F1: Ela é bióloga formada ela trabalhava no museu aqui pra São Paulo então 

eu vi que ela teve jogo de cintura teve postura não fala palavrão então pra 

mim isso chama muito atenção quando a pessoa tem uma postura bonita 

dessas 

 

P: É uma cultura de dinamismo. 

F1: Muito, muito, entendeu, então se uma está mais pra baixo a gente já vai 

ali tentar levantar a moral da outra conversando. batendo papo eu, falo 

assim tomar vinho não é pecado, Jesus transformou água em vinho vamos 

tomar um vinho relaxar. Então assim, a gente procurar sempre fazer isso, 

esse dinamismo e ter Deus na frente de tudo ,isso define até o nome da 

escola de 

Beleza" - 

“aqui todo 

mundo tem 

que ser igual, 

tratamento 

igual” 
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*CENSURADO* né que foi ele que deu. 

 

F1: Escola de Beleza. 

 

F1: Eu gosto de investir, o meu perfil assim é muito investidora, eu gosto 

disso, eu gosto de desafio, eu gosto de interagir com elas, eu brinco muito 

com elas, realmente eu brinco muito com elas, então não tem aquela coisa 

de patrão, chefe, aqui todo mundo tem que ser igual, tratamento igual, 

quando tem alguma coisa que a gente não está gostando na reunião a gente 

fala, ai eu não gostei disso, a desculpa, foi mal, por isso que eu falo é uma 

equipe que levam escola diante se você não tiver uma boa equipe, amor 

entre nós, não vai adiantar nada. E como eu sou evangélica e 99% aqui 

evangélica. 
 Compensação 

financeira da 

equipe 

F1: (...) Aqui a gente tem um negócio muito legal, nós somos uma equipe 

bem unida,  então eu quero que todos ganhem a mesma porcentagem, no  

mesmo valor, então faço assim, todo final do mês gente faz uma reunião e 

nessa reunião eu perguntei agora da última vez vamos fazer o seguinte, 

vamos mudar aqui a estratégia, eu mudo muito a estratégia, porque eu acho 

que a gente tem que sentir. Vamos fazer diferente esse mês, e eu sempre 

faço assim eu faço uma festa, esse mês a gente vai pra piscina que a gente 

chama de piscininha amor,  (...) a gente faz um churrasco, pega o dia só pra 

nós, a gente fica o dia inteiro brincando, comendo, aí a gente arma mesa 

tudo bonitinho e vamos conversar (...) aí eu perguntei pra elas “Quanto 

vocês querem ganhar por mês?” “Ah eu quero ganhar dois mil” beleza, 

vamos trabalhar em cima dos dois mil, então vamos dizer que hoje você 

está com mil e seiscentos, essa daqui está com mil e duzentos, então no 

próximo curso já vou direcionar pra cá, “tudo bem, gente?” você já atingiu 

metade da meta e a gente está no meio do mês então eu vou direcionar pra 

uma que falta um pouco ainda e assim a gente vai equilibrando os salários, 

pra ficar mais ou menos igual. “Quanto você quer ganhar?” “eu quero 

ganhar três mil”, então todo mundo ganha três mil, “quem que vai ficar na 

recepção essa semana?” agora contratei uma equipe, então essa pessoa que 

começou a trabalhar com a gente agora vai começar a dar resultado pra 

gente e eu espero que seja o resultado favorável para todo mundo, então eu 

Engajamento da 

equipe em 

estabelecer metas 

de ganhos  

X 

Metas de ganhos 

top-down 

- A relação 

funcionário/clie

ntes em um 

modelo de 

cursos 

oferecidos de 

maneira 

individual tem 

um teto óbvio, 

portanto, a 

proporção de 

gastos com 

recursos 

humanos ainda 

é alta (40% do 

faturamento) 

 

Se sou uma 

escola de 

qualifdade, 

então tenho que 

buscar os 

melhores 
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quero que, eu falei pra elas, eu não quero trabalhar em cima, eu penso isso 

na minha cabeça eu vou trabalhar em cima de três, então gente não tem 

nada pra fazer hoje vamos fazer uma campanha, que tal fazer um combo 

promocional semana que vem, ai elas me falam eu posso fazer tal coisa, 

beleza, vamos diminuir um pouquinho aí pra gente dar na quantidade, 

diminuir um pouco do valor pra ganhar na quantidade, mas não é o que eu 

gosto, não é o meu foco, entendeu, mas eu diminuo a grade horária pra 

poder fazer um curso menor e mais rápido. 
 

profissionais 

para trabalhar 

e permitir que 

ganhem bem.  

 Descrições dos 

processos  
P: (...) Quais são os processos que vão acontecer até ela [aluna] se 

formar, vamos fazer um resumo assim. 

 

F1: Então por exemplo a pessoa ligou querendo informação do curso eu já 

pego nome, o telefone dela por que por telefone eu já vou no WhatsApp e 

passo pra ela todos os links dos cursos, conteúdo programático, carga 

horária, eu coloco, enfatizo bastante início imediato, início imediato da 

aula, 100% pessoas, humano, porque normalmente tem escola que usa 

mãozinha de borracha, coisas assim, então a gente mostra o diferencial pra 

elas, que é o pegar na mão, entendeu. Aí tem aquelas outras mãos ali que 

são de borracha que simulam mão humana... 

 

F1: Entendeu, mexe bem o dedo então elas conseguem, então a gente vai 

mostrando pra elas  todas as informações, então o negócio é não deixar o 

cliente pensar muito. 

 

aí eu vou dar um oizinho pra ela e vou me identificar porque eu me 

identifiquei aqui pra ela, então, ela vai saber que fui eu que foi a L.S.C.G 

que falou com ela, então, meu nome é L.S.C.G aí já tem aqui a frase está 

vendo, vou passar as informações pra você. Aí eu tenho um grupo dentro do 

celular onde eu tenho todos os cursos. Certo, então, vou procurar o curso 

que ela me perguntou que foi o design de sobrancelhas e vou passar 

informação pra ela já junto com o diferencial, aqui, design de sobrancelha, 

vou passar o diferencial que as aulas são assim, já posso ir dar o endereço 

pra ela também, aí ela vem aqui passar o endereço, se ela se interessar, se 

Áreas independentes 

X 

Funcionários que 

seguem fluxo 

operacional. 

 

Captação: 

Somos uma 

empresa com 

funcionários 

com múltiplas 

responsabilida

des sem áreas 

independentes.  

 

Prestação do 

serviço: Os 

professores 

dão aulas de 

todos os 

cursos, e quem 

atende ao 

telefone e 

fecha o curso 

ganha 30% do 

curso + 10% 

de comissão 

pelo 

fechamento. 
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mostrar interessada eu já vou passar pra ela uma postagem dizendo para ela 

fazer a inscrição e matrícula. Essa inscrição e a matrícula ela tem que fazer 

aqui no WhatsApp porque ela vai passar pra mim o RG e CPF, 

comprovante de endereço, nome dela completo e eu já vou fazer a ficha 

dela. Ela tem que depositar 50 reais pra poder garantir a vaga, e as vagas 

são limitadas né, pra poder tem que colocar coloca rapidinho. Posto link, o 

link pra ela ou ela faz pelo Bradesco pra escola aí já manda o comprovante 

aqui pra mim, eu já vou lá na recepção faço, a ficha dela e ponho o 

comprovante no dia que ela marcar aula, aí ela já pode marcar aula. Ela 

marcou aula pra tal dia, ela vem acertar o restante no cartão de crédito ou à 

vista. 

 

F1: Temos. Nós temos um grupo doo WhatsApp, então por ali a gente se 

comunica totalmente. Tipo, o aluno não vai poder vir pra aula ele já me 

avisa no WhatsApp da escola. Ou se a gente não conseguiu modelo 

suficiente pro dia da aula, a gente avisa pelo WhatsApp, então a gente já 

reagenda a aula deles imediatamente porque tem que ser coisa de um dia 

pro outro. 

 

 

P: Então aqui tem as funções, administrativo, financeiro, marketing, 

muito a senhora mesmo faz né? 

F1: Eu estou em todas, eu não deixo nada na mão de uma só pessoa. 
Aprendizage

m 

Configuração 

organizacion

al 

Planejamento 

da expansão 
P: E você já pensaram em expandir pra outro lugar? 

F1:Sim, sim a gente da aula fora também, então, a gente vai pra outras 

cidades, a gente já deu aula lá em Santiago, a gente fez parceria com a 

escola de lá e vai dando aula lá também. A gente quer a comunidade agora 

da zona leste, essa é tendência agora pra 2020. 

P: Mas lá não tem escola? 

F1: Igual a minha não. O pessoal vem de lá pra cá por causa disso, vem 

muita gente do interior, muita aluna, temos muita aluna que vem do interior, 

de outras cidades, longe daqui de São Paulo, de outros estados. Só Rio 

Grande do Sul que não migra pra cá, mas o pessoal do Nordeste e o pessoal 

das laterais aqui tudo vem. 

Rotinas de 

acompanhamento 

do desempenho 

X 

Desenvolvimento 

de Novos produtos 

e mercados 

Acompanhar os 

dados de quem 

são as alunas e 

de onde elas 

veem, faz a 

escola entender 

que uma 

expansão para 

a Zona Leste de 

SP faz todo 

sentido. 

 



126 

 

 

P: E quais que são as suas expectativas pra escola aí pra essa nova 

unidade? 

F1: Então, a expectativa é que essa daqui seja uma unidade mãe mesmo, 

contém todos os cursos, e eu vou fazer a parte de unhas direcionado 

principalmente para a zona leste. Então, desse jeito assim, aqui todos os 

cursos, zona leste unha, zona sul cabelo, vou fazer assim, zona leste estética 

pra poder ter outras unidades nesse sentido, se eu ver que a demanda for 

grande de pedidos aí a gente vai aumentando.  

 

P: Tem aqui uma relação de funcionários versus alunos atendidos? 
F1: Não, não tenho. Eu qualifico mais, se eu precisar de contratar eu 

contrato, mas assim, dentro de pessoas que já trabalham comigo que eu 

posso ter mais ou menos, porque quando elas fazem a ficha eu já sei de que 

bairro que ela, é as duas são do zona leste entendeu, eu procuro pegar 

pessoas que são de perto porque é melhor pra mim não, tem que pagar 

transporte além do salário delas, mas eu vou ver se a pessoa é casada, 

solteira. Quando é casada, tem filhos, a gente já pensa problemas com filho, 

então filho adoece, ou marido que acontece alguma coisa, é o carro que 

quebra. Quando a pessoa é solteira, sem filhos, fica mais fácil de você 

contratar porque a pessoa é mais livre, livre entendeu. Só que eu não gosto 

de contratar pessoas muito jovens porque pessoa muito jovem vai pra 

balada fim de semana, chega na segunda-feira “o cachorro morreu”, fica 

complicado entendeu falta,  chegar atrasada. Eu já tive uma professora que 

veio direto de uma balada, chegou aqui bêbada, tinha 18 anos. Eu nunca 

mais contrato pessoa nova, não pego pessoa nova por conta disso, pra mim 

não dá. 

 

Além disso, 

acompanhar o 

que as alunas 

comentam e o 

que se passa na 

TV faz com que 

novos cursos 

sejam lançados. 

Escolha de 

nicho de 

atuação 

Definição da 

base de clientes 
P: Quem são seus alunos, se você fosse colocar assim. 

F1: É porque classe baixa, classe mais inferior, eles não têm muito cacife 

né, não tem muita grana pra investir em curso, então eles procuram cursos 

mais baratos. Entendeu? Então nós temos alguns cursos que são bem mais 

em conta, que é pra essas pessoas poderem fazer. 

 

Ampla base de 

clientes (público 

feminino) 

X 

Foco em 2 

segmentos: 

Mulheres em 

Somos uma 

escola para o 

público 

feminino que 

está em 

transição de 

carreira OU 
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F1: É, nossas alunas estão vindo muito da área financeira. 

 

P: Área financeira? 

F1: Tão migrando muito pra estética, muito. 

 

P: Área financeira, o que? Banco? 

F1: Banco, pessoal que trabalha com tipo de produção, eles tão vindo muito 

dessa área. Tão cansados, já tão assim, estressados, tão vendo que eles 

precisam trabalhar com algo que eles mesmos façam seu horário, faça seu 

dia de trabalho, então fica bem melhor pra eles.  

 

F1: 13, 15 anos elas vêm muito. Normalmente os pais procuram a gente 

porque o filho está ocioso, mente vazia oficina do diabo, e eles querem que 

o filho faça alguma coisa. Então normalmente quem mais procura são os 

pais né, e a gente faz um trabalho assim, a gente visita algumas escolas, a 

gente oferece esse curso justamente para esses adolescentes que tão sem 

fazer nada, pra ver se ele quer ir pra área de estética. Como a escola é muito 

feminina aqui, a gente não atende homem, entendeu? Você foi privilegiado. 

 

F1:Porque é muitas alunas, vou dizer assim 80% vem de lá da zona leste. 
 

mudança de carreira 

OU mulheres 

buscando 

qualificação para ter 

alguma renda 

buscando 

alguma renda. 

Definição da 
vantagem 
competitiva 

Precificação P: Pra precificar, pra colocar o preço? 

F1: Ata. Assim, eu sempre vejo os concorrentes primeiro, quanto que tá, 

então concorrente que põe o kit junto, sem kit, quantas horas, quanto a 

cagar horária, eu não gosto de encher eles de linguiça, então eu gosto de ver 

o que as pessoas, eu vejo assim eu como aluno não gosto de encher linguiça 

não gosto que ninguém encha linguiça comigo, então eu procuro dar teoria e 

mais prática e é o que não tem no mercado. No mercado tem muito 

enchedor de linguiça e ficar o dia inteiro na teoria pra chegar 4h00 da tarde 

botar uma modelo. Então eu faço o contrário, eu deixo ficar 2h00 na teoria e 

vou direto pra prática. No final do dia gente faz uma hora de tirar dúvidas. 

 

F1: Então sempre eu vou desse jeito, eu vou ver o que tem lá no mercado e 

vou formar o meu diferencial, o meu tem que ser sempre o diferencial o que 

Preço alto que a 

escola poderia 

cobrar 

 

X  

 

Colocar preço 

abaixo ligeiramente 

abaixo do mercado 

Somo uma 

escola que 

consegue 

oferecer vários 

diferenciais já 

citados a um 

preço 

ligeiramente 

menor que 

outros 

concorrentes. 
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que tem de diferente do meu todo, mundo quando vai ver um curso vai 

pesquisar que nem essas pessoas que ligaram aqui. Então em todas as 

escolas que elas ligarem vão ouvir a mesma coisa, o valor, carga horária, 

conteúdo, quando tem vaga, quando começa, quando tem turma, aqui não 

tem nada disso, então esse é o diferencial a mesma coisa o BB Glow é a 

mesma coisa, qual vai ser o diferencial daqui, entendeu, então eu quero 

colocar um kit pra elas, mas eu preciso ver qualidade. Nós tivemos um 

rapaz da Coréia que veio visitar a escola e deu um monte de produto pra 

gente. Tem Anvisa?  Não. Então eu não vou usar, então eu vou atrás da 

Anvisa, entendeu por que tem que ter qualidade dos produtos, tem tudo tem 

que ter registro pra mim. 
 

P: Na média, quanto que é um curso que é mais caro e esse que seria 

mais em conta, mais ou menos? 

F1: O curso mais barato nosso aqui é de 250 reais. 

 

Hoje já tem, entendeu, até perto de mim tem bastante concorrente, mas a 

gente procura sempre manter os preços equivalente, nem muito baixos, e 

nem passar deles, então, eu vou sempre tá um pouquinho só abaixo deles. 

  

 
 Canais de 

venda e 

relacionamento 

com o 

consumidor 

F1: Tá? Então eu tento fechar o mais rápido possível com ela. Então a 

simpatia sabe, você conversa com a pessoa eu já chamo ela pelo nome, 

então por exemplo, como que eu vou identificar essa Ruth se eu tenho um 

monte de Ruth aqui, eu vou pegar essa Ruth, ela acabou de ligar por 

telefone, ela vai passar pro próximo passo, qual o próximo passo, eu vou 

incluir ela aqui essa Ruth, e vou colocar o telefone dela (...) como que eu 

vou colocar ela aqui pra eu saber que foi essa moça que acabou de ligar, 

Ruth, 16/10 que foi o dia que ela me ligou, design, pronto. Que se eu tiver 

que localizar ela aqui no meu celular eu sei que foi no dia 16, uma menina 

que me ligou falando de design, aí eu vou pegar agora que eu ja tenho ela 

no WhatsApp eu vou no WhatsApp e põe aqui Ruth 16/10, a identificação 

que eu tenho dela essa daqui pra diferenciar das outras Ruths. 

 

Uso de múltiplos 

canais de 

atendimento 

tradicionais 

X 

Marketing Digital 

Através do uso 

de marketing 

digital 

(facebook + 

whatsapp) que 

ocorre a 

atração do 

cliente para a 

escola 
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Estrutura de 
custos e 
receita 

Receita 
P: Qual faturamento mensal assim anual médio médio 

F1: [escreveu em um papel = 25 a 35mil] 

F1: Está crescendo [o faturamento]. Todo mês eu fico vendo isso assim, 

quanto foi o faturamento do mês passado, foi tanto, dos três últimos meses, 

tanto, dos outros seis meses, tanto, então eu fico vendo se está crescendo. Se 

está crescendo, qual que está indo bem mesmo, tal, então vamos investir 

mais nesse daqui porque às vezes a gente fica mais em cima de um... 

  

Expansão do 

negócio 

Diversificação 
de mercado 
ou produtos 

F1: Assim, até a televisão ajuda muito nisso porque a pessoa sempre fala na 

televisão sobre as tendências. Então, por exemplo, novela mostra muita 

tendência, eu não assisto novela, detesto novela, mas a mulherada comenta 

entre si “você viu o que é unha de fulana de tal é de porcelana que coisa 

linda, olha atriz fulana de tal” foi o que aconteceu com o BB Glow, 

começou a chegar agora, foi através da televisão que começou. 
 

P: O que é esse BB Glow? 

F1: É uma maquiagem permanente e você fazer a base aí você consegue 

tirar tudo olheiras, e aí vai fazer maquiagem por baixo da pele, é bem legal, 

então, por isso que teve que ir pra fora e aí já tem comprar material, 

comprar equipamento, fazer tudo isso. Então, a gente vê o que que está de 

tendência porque a televisão ajuda muito nisso e as redes sociais também, 

então a gente acaba vendo, vamos atrás de um curso e a gente acaba 

fazendo. 

 

P: E vocês já pensaram em expandir pra outro lugar? 

F1:Sim, sim a gente da aula fora também, então, a gente vai pra outras 

cidades, a gente já deu aula lá em Santiago (Chile), a gente fez parceria com 

a escola de lá e vai dando aula lá também. A gente quer a comunidade agora 

da zona leste, essa é tendência agora pra 2020. 

Novos produtos 

X 

Novos mercados 

- A empresa 

está focada na 

expansão do 

mercado com 

os mesmos 

cursos em 

novos 

mercados (ex: 

Zona Leste) e 

nunca 

deixando de 

lado as 

tendências de 

mercado.  

 

Aprendizage

m de 

apropriação 

do valor 

Comercial F1: Olha, eu pago o Google pra estar na primeira página. No site a gente 

tem todas informações, então lá no site tem um cliquezinho lá que é 

agendamento, elas clicam ali e vai direto no celular da escola, mas o que eu 

mais uso é o Google. As redes sociais vêm, entendeu, o pessoal vem, mas o 

Google é o meu maior aliado, é onde eu invisto mais. 

Equipe Comercial 

independente 

X 

Professores que 

vendem 

Uma equipe 

comercial que 

também será 

responsável 

por entregar o 
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F1: Pra bater a meta, então eu não obrigo uma meta com elas. Antes eu 

tinha uma outra visão, fazia assim, cada uma vai ganhar 10% a mais dos 

30%, você quer ganhar mais você vai ganhar 10% de cada curso que você 

fechar ou seja, o telefone tocou, todo mundo tem que atender, olha, está 

tocando não tem ninguém pra atender o telefone lá ele vai direcionar pra cá. 

Se cair aqui eu sei que ninguém atendeu lá, então se eu fechar esse curso ele 

é meu, 10%, ela atendeu “não, deixa que eu atendo” beleza. Se ela fechar 

esse curso 10% pra ela. 

serviço é mais 

eficiente, 

motivada e 

enxuta 

Resumo do 

conceito de 

valor 

Conceitos de 

valor para este 

nicho 

# Rapidez na qualificação para o mercado de trabalho 

P: (...) os cursos eu acredito que são rápidos, isso é os alunos gostam? 

F1: Eles preferem, eles preferem. É um ou outro que fala assim “Dá pra aprender 

em um dia?” aí se você não aprender em um dia eu ponho mais um dia pra você, 

porque aí eu explico, porque tem pessoas que tem facilidade de aprender e outras 

não. Quando tem um aluno que a gente vê que são dois alunos com a professora, 

um está indo bem, o outro está indo ruim, a gente já separa eles, entendeu? Se é 

dois dias de curso, aquela aluna que eu não vou colocar de novo com essa eu já vou 

colocar com outra que está mais espertinha, entendeu? Já pra facilitar porque entre 

elas mesmo, elas chegam pra gente e fala assim “Ai eu não quero fazer aula de 

novo com ela porque ela é lerda” é assim o tempo todo, elas mesmas falam pra 

gente “Ela é muito lerda, ela me atrasa”. 

 

P: E por que você acha que eles valorizam ser rápido? 

F1: Porque eles querem começar a trabalhar logo, a intenção deles é ir pro 

mercado e aqui a gente tem muitos salões, eles ligam pra cá, eles querem os 

nossos alunos. Então eu faço cadastro de todos os locais que eu possa direcionar 

esses alunos, e eu sei Zona Leste, aí já vou “Ah essa aluna foi boa” já ponho uma 

estrelinha azulzinha pra ela e já vou direcionar ela pra um salão. 

 

F1: O pessoal não tem uma visão de se qualificar muito bem, entendeu? Porque a 

Mackenzie é uma faculdade excelente, a pessoa sai de lá sai pra conseguir um bom 

emprego e não pra trabalhar em sapataria. Não tem emprego? Não tem. Tem muitas 

pessoas que estão terminando a faculdade e tão trabalhando em carrocinha de hot-

dog por quê? Porque não se especializaram, não faz um outro curso, né? Depois da 

faculdade tem muita coisa pra fazer ainda. Então vem aqui, faz um curso de 

especialização em alguma coisa e vai trabalhar até você pagar um curso 

‘topzão’ lá dentro. 

Graduação 

universiária (saber) 

x  

Profissionalizante 

saber-fazer 

objetivando mercado 

de trabalho 

 

Desde o início 

a idéia do 

negócio é ser 

mais que uma 

empresa que 

vende cursos 

(sócia com 

cabeça de 

transformar a 

vida das 

alunas). 

 

As alunas são 

qualificadas e 

ajudadas a 

entrarem no 

mercado de 

trabalho 

imediatamente

. Qualificação 

rápida ou 

muito rápida, 

Conteúdo 

100% 

conectado com 

as tendências 

d0 mercado e 

com 
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# Facilitação na inserção no mercado de trabalho 

F1: Mas ainda nessa pergunta que você fez mesmo da inclusão, a gente procura 

visitar escolas né, e a gente tem um projeto aí que a gente vai colocar em 

andamento agora, que é todo final do mês a gente vai no lar Batista de Crianças, 

que são crianças abandonadas e quando elas completam 18 anos elas são obrigadas 

a deixar o local, entendeu? E elas saem de lá sem profissão, então elas são jogadas 

na rua, elas foram abandonadas e vão ser abandonada de novo. 

 

P: Não tem como gerar renda de nenhuma forma 
F1: Não tem, então, a gente está com esse projeto que vai fazer isso uma vez no 

mês lá e qualificar, não aquelas que já tão, pode até ser aquelas que tão 

completando 18, mas aquelas que tão com 16, 17, pra que elas comecem treinar 

entre elas, pra quando elas saírem de lá eu já inclui elas dentro de algum salão. 

Então a ideia é essa, da gente ter uma equipe pra trabalhar com isso, a gente quer 

fazer isso, pra ela já sair de lá pronta pra trabalhar em algum lugar. 

 

P: (...) isso tem algum cuidado então, até mesmo pelo Singu  

[https://singu.com.br] ou pelos salões de fazer a pessoa já sair 

trabalhando, isso é valorizado? 

F1: Muito, muito valorizado. Elas amam isso. Então eu falo pra elas 

“Dependendo do seu desenvolvimento a gente já direciona você para algum 

local” entendeu? A gente tem muito aluno que vem de fora do país, então 

quando esse pessoal vem a gente sabe que eles vão trabalhar lá na área 

deles. Então por exemplo eu e a Juliana, a gente fala um pouco de espanhol, 

a gente consegue dar aula em espanhol. Tanto é que a gente vai fazer um 

curso fora, a gente tem que saber espanhol, tem que saber pelo menos 

espanhol, porque a gente está aqui nesse pedaço. 
 

 

# Flexibilidade curricular 

F1: Ah, pela procura, porque assim a gente tem que ver as tendências. Teve 

uma feira anual aqui em São Paulo que é a Beauty, então a gente sempre 

vai, todo ano a gente vai na Beauty. Como eu sou escola, eu consigo 

convites pra todos os meus alunos, então eu consigo fazer aquela, patrocinar 

facilidades 

para entrarem 

no mercado de 

trabalho. 
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pra todos os alunos da escola frequentar a feira, vai ver, porque lá é assim, 

estética, beleza, é tudo lá dentro da feira, é, são três, quatro dias, mas é 

muita coisa que vem e é mundial, como ela é internacional vem coisa do 

mundo inteiro. Então, o que é tendência agora no alongamento de unha? 

São as flores 3D 

 

Como que é você, surgiu uma coisa nova diferente na unha, você falou 3D né, 

como é que é, vocês adaptam a grade curricular? 

F1: Eu aumento, eu aumento,  aí o que eu faço, eu vou fazer aquele esquema. Eu 

falo pra ela “Nós vamos ter esse curso a partir de tal dia” aí já pego a professora, já 

mando pra Argentina pra fazer o curso, aí já mando ela se especializar, a escola 

paga o curso todo pro funcionário 

 

P: E o que te faz ter essa ideia “Nossa eu vou fazer isso”? 

F1: Nas redes sociais eles são bem assim transparentes, né, o pessoal começa s 

procurar muito uma coisa, já saquei, já vou logo atrás. E aí eu já mando pro 

pessoal, a gente tem uma equipe da publicidade que faz todo esse trabalho pra 

gente. Já ligo para as meninas e digo “Gente, está bombando na internet tal coisa”. 

 

P: Então a senhora fica bem antenada... 

F1: Ficou antenada tudo, eu não durmo, eu estou ligada o tempo todo, o tempo todo 

assim. Então por exemplo, hoje eu fui atrás de outras tendências pra eu poder ver o 

que que tem de legal ali, o que que a gente pode apresentar aqui? Pedraria? Boa. 

Fui atrás de pedraria hoje, vamos fazer o curso de pedraria. 
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APÊNDICE C – ESTRUTURA ANALÍTICAS DA NARRATIVA – CASO 2 – Escola de Manutenção 

A. Ator(es) Focal (is): V.M.A, gestora da Escola de Manutenção unidade de Osasco/SP 

 

B. Voz narrativa: A funcionária V.M.A é a atual gestora da Escola de Manutenção unidade de Osasco/SP. Possui formação 

profissionalizante em Recursos Humanos e superior incompleto. A V.M.A  iniciamente trabalhou na Escola de Manutenção em 2014 

como auxiliar de cobrança. Posteriormente saiu da Escola de Manutenção em busca objetivos pessoais e voltou recentemente como 

gestora da unidade Escola de Manutenção - Osasco.  
 

C. Lente interpretativa dos argumentos: Criação, Configuração e Apropriação do valor em modelos de negócios. 

 

D. Estrutura canônica ou moral de referência (valores ou o senso do que é apropriado) implícita na narrativa:   
 

 

EVENTOS 
PAPEL DOS 

ATORES 
FRAGMENTOS 

OPOSIÇÕES 

(significado oculto) 
SILOGISMOS 

Surgimento 

do negócio 

Paixão por 

realizar sonhos 

das pessoas 

através de uma 

profissão 

F1: Então, a Escola de Manutenção tem 58 anos no mercado já e tem quatro 

unidades, Lapa, Osasco, Itaquera e Santo Amaro. O dono é o Senhor L., 

senhor de 82 anos se não me engano, e Ele formou a Escola de Manutenção 

com mais dois amigos e a prioridade dele é que o aluno cumpre sonhos né, 

que busque uma profissão e que seja sempre muito bem atendido...E que 

volte. 

 

 

P: Vocês têm aqui Osasco, tem a Lapa, Santo Amaro e Itaquera...  

F1: Isso, quatro unidades 
 

Ineficiência no 

mercado 

X 

Oportunidade de 

negócio 

Se há 

ineficiências e 

alta demanda 

no mercado, 

então há 

possibilidades 

de negócios. 

 Vantagens 

competitivas 

F1: Eu falaria para você que a escola tem 58 anos no mercado, ela é uma escola 

com Laboratórios atuais, embora sejam poucos são atuais, conforme o andamento e 

as mudanças de cada curso, os professores são especificados, principalmente tem 

experiência na área de muitos anos, você além disso pode visitar uma escola, pode 

conhecer laboratório, pode assistir uma aula grátis do curso você quiser, facilidade 

na hora do pagamento, os cursos são 80% prático, você aprende fazendo aprende na 

Alta oferta de 

cursos com viés 

comercial (oferta 

comum) 

X 

Solução ou escola 

que agrega valor ao 

- Em um 

mercado com 

muitas escolas e 

ofertas de 

cursos 

puramente 

comerciais , 
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prática. 

#Aula Prática 
F1: Aula prática. Os cursos aqui são 80% práticos, então muitos alunos vêm das 

concorrentes falando que fez o curso, mas teve pouca aula prática e procura a 

Escola de Manutenção justamente pelas aulas práticas, para aprender fazer. 

F1: Então, eu já estudei lá no SENAI, eu não vejo muita diferença, a diferença é 

que aqui realmente as aulas são bem práticas, ainda mais nessas áreas que são 

bastante procuradas, além de ter teoria, mas aqui é mais prático mesmo e a questão, 

eu acho, pelos valores também que aqui é um pouco mais acessível do que lá. 

 

#Qualificaçao de professores e experiência profissional 
F1: A prática (...) porque assim os nossos profissionais, os professores, nós 

chamamos de instrutores, são formados na área, tem um professor que foi nosso 

aluno há muito tempo atrás e hoje é um dos melhores professores, e ele é buscado 

“aí é a aula de refrigeração é com professor Reginaldo?” (...) é isso é o 

conhecimento, tem professores que trabalharam em grandes multimarcas de 

automóveis também e vem pra cá. Então isso atrai bastante, o tempo de experiência 

que o instrutor tem e conhecimento. 

P: Como que o como que os professores são valorizados tanto 

pelos alunos e pela escola? 
F1: Então, muitos escolhem ficar aqui foram chamados pelos concorrentes que eu 

te falei o Escola do Mecânico preferiram ficar aqui, por justamente conhecer o dono 

da escola saber que mesmo que seja um bico aqui é sempre certinho, o pagamento 

deles cai na hora certinha, no dia combinado 

Professor como recurso essencial?...  
F1: Mais professores. Nas áreas específicas e práticas. 

P: Mais em quantidade? 
F1: Quantidade. Porque as vezes a gente pode até formar mais turma né mas não 

tem um professor para ficar com essa turma... 

#Contato com o mercado de trabalho 
F1: É a mês passado, em setembro, nós fizemos parceria com o Portal do 

cidadão 

profissional desde 

vários ângulos. 

 

preciso 

realmente 

agregar valor 

para construtir 

vantagem 

competitiva 

 

 

Se quero ser 

competitivo, 

então preciso 

oferecer um 

curso rápido 

com aulas 

práticas, 

professores 

qualificado que 

trabalham na 

área e ajudar 

na inserção dos 

alunos no 

mercado de 

trabalho. Tudo 

isso com preço 

competitivo. 
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Trabalhador, aqui em Osasco, é igual CATE lá de São Paulo, (...) então eles 

disponibilizam vaga a todo momento, tem vaga nova. Lá eles usam, tem um 

convênio lá com o ministério do trabalho né, disponibilizando vagas, as pessoas vão 

lá e ficam esperando se encaixar em alguma pega a carta para fazer entrevista, aqui 

não, com essa parceria nós conseguimos deixar um link em aberto né para o aluno, 

o aluno cadastra o currículo e tem acesso a todo momento. “Ah! Gostei dessa vaga, 

gostei dessa vaga.” Aí você se candidata, aí vai lá só buscar a carta para ir para 

empresa mesmo fazer entrevista então facilita e foi bem aceito isso, entre os alunos 

teve uma visão legal. 

F1: São vagas abertas para todo mundo, só que a diferença é porque se a pessoa 

perde um tempo indo lá, no Portal do Trabalhador, e pegar uma senha, aguardar 

para ser atendido para buscar uma vaga às vezes a pessoa tá no celular olha ali (...) 

Já solicita a carta e só passa lá pra pegar a carta. 

#preço competitivo 
F1: Os valores? O curso mais caro que a gente tem aqui é o de 270 reais, uma 

parcela... 

P: Bem baratinho.  

F1: Agora o curso baratinho e rapidinho é o de 162 reais que é a 

aplicação de filme, duas vezes de 162. 
 

Escolha de 

produtos, 

recursos e 

parceiros 

Definição do 

produto ou 

serviço  

F1: Tem NR10 também que é uma norma regulamentadora para eletricistas e tem 

validade é de dois em dois anos que eles têm que fazer esse curso e é bem rapidinho 

também só 40 horas a reciclagem são 20 horas e todos acabam sendo bem rápidos. 

F1: Então, os cursos de rotina que tem desde sempre, é a parte de eletricidade né, 

eletricidade industrial, eletricidade predial e residencial e a parte de refrigeração e 

ar-condicionado, são cursos mais específicos e que desde sempre existe na Escola 

de Manutenção, a procurada por esses cursos, de mecânica também, mecânica de 

autos, de moto, e aí tem uma visão que é uma escola só masculina, por ter esses 

cursos e ai a gente vem colocando nas unidades cursos administrativos, cursos 

voltados para mulheres também. 

Venda de cursos 

que a empresa 

ACHA que é 

relevante 

 

X 
 

Venda de cursos 

obrigatórios por 

regulamentação OU 

alta demanda no 

mercado  

- Nossos cursos 

estão 

conectados com 

o que o 

mercado 

precisa. 

 

Se queremos 

ser uma escola 

de cursos 

profissilizantes 

que busca 

oferecer cursos 

segundo as 
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obrigações de 

regulamentaçã

o ou tendências 

de mercado tais 

como 

Eletricidade 

industrial, 

predial e 

residencial; 

Refrigeração e 

ar-

condicionado e 

mecânica de 

automóveis e 

motocicletas, 

assim como 

instalador de 

película 

automotivo 

(e.g: insulfim), 

chaveiro, etc 

Qualificamos 

rapidamente e 

viabilizamos 

oportunidades 

de mercado em 

nosso mural. 

 

 

 

 Contratação 
de mão de 
obra 

P: Qual que é a qualificação necessária para ser professor aqui? 
F1: Experiência na área né, e a formação técnica. Ensino médio completo, 

faculdade, pós, isso não é exigido desde que ele tenha como comprovar experiência 

dele naquela área para poder lecionar, já ter lecionado, ter essa habilidade de 

lecionar e as pessoas entenderem é contratado. 

F1: A prática (...) porque assim os nossos profissionais, os professores, nós 

chamamos de instrutores, são formados na área, tem um professor que foi nosso 

Cursos com 
professores 
teóricos 
X 
Cursos com 
professores com 
experiência prática 
e boa didática. 

Somos uma 
escola 
profissionaliza
nte que ensina 
uma profissão 
na prática. 
  
Se quero 
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aluno há muito tempo atrás e hoje é um dos melhores professores, e ele é buscado 

“aí é a aula de refrigeração é com professor Reginaldo?” (...) é isso é o 

conhecimento, tem professores que trabalharam em grandes multimarcas de 

automóveis também e vem pra cá. Então isso atrai bastante, o tempo de experiência 

que o instrutor tem e conhecimento. 

 

 

oferecer um 
curso prático,  
relevante e de 
qualidade 
então tenho 
que investir 
numa equipe 
própria com 
experiência 
prática na 
função. 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionament

o com 

parceiros 

#parceria para inclusão no mercado de trabalho 

F1: É a mês passado, em setembro, nós fizemos parceria com o Portal do 

Trabalhador, aqui em Osasco, é igual CATE lá de São Paulo, (...) então eles 

disponibilizam vaga a todo momento, tem vaga nova. Lá eles usam, tem um 

convênio lá com o ministério do trabalho né, disponibilizando vagas, as pessoas vão 

lá e ficam esperando se encaixar em alguma pega a carta para fazer entrevista, aqui 

não, com essa parceria nós conseguimos deixar um link em aberto né para o aluno, 

o aluno cadastra o currículo e tem acesso a todo momento. “Ah! Gostei dessa vaga, 

gostei dessa vaga.” Aí você se candidata, aí vai lá só buscar a carta para ir para 

empresa mesmo fazer entrevista então facilita e foi bem aceito isso, entre os alunos 

teve uma visão legal. 

F1: Aqui funciona da seguinte forma, nós temos várias empresas conveniadas tanto 

que nós disponibilizamos descontos para funcionários da empresa e eles também 

procuram pessoas para trabalhar na empresa aqui, nós não indicamos o aluno para 

empresa, nós disponibilizamos a vaga no mural que o aluno tem acesso ele gostou 

de alguma vaga, tá lá todos os contatos por onde entrar em contato. Nós temos 

empresas que preferem só alunos da Escola de Manutenção, quando manda, manda 

só para cá... 

F1: Principalmente de refrigeração, e o pessoal de ar-condicionado. (...) Aí eles 

mandam lá “Olha preciso de cinco pessoas” Aí a gente disponibiliza ali. Aí é só 

daqui que eles contratam pra essa área.   

#parceria para fins comerciais 

Realização de 

todas as atividades 

internamente 

X 

Realização de  

atividades com 

ajuda de parceiros 

- Uma escola 

que oferece 

múltiplos 

benefícios para 

os alunos 

precisa de 

parceiros 

interessandos 

em uma relação 

de mutualismo. 

 

Se quero 

oferecer 

benefícios ao 

meu aluno 

então eu 

preciso 

articular 

parcerias para 

inclusão no 

mercado de 

trabalho 

(empresas 

empregadoras e 

entidade de 

trabalho e 

emprego da 



138 

 

P: E parcerias, (...) quais são os parceiros? 
 

F1: Temo os Sindicatos dos Ferroviários que é parceiros, que vem aquela parte que 

eu te falei no início, que é o tal do convênio empresa né a gente consegue 

disponibilizar descontos para os funcionários da empresa e para os familiares e a 

empresa, divulga nós lá dentro da empresa mesmo, coloca os cartazes, coloca os 

panfletos, então tem bastante sindicato agora de cabeça são 400 e algumas 

empresas que são filiadas. Tem também o Instituto Butantã, Fast Shop 

F1: [parceria no] Sentido de trazer alunos pra gente mesmo, igual eles fazem NR10 

na reciclagem então a cada dois anos eles mandam os funcionários deles para cá é a 

unidade da Lapa tem a Maurício de Sousa que fazem... 

P: Você falou da Fast Shop também. (...) é em parceria de que 

curso? 
F1: Também desse jeito, de trazer pessoas para fazer o curso e consegue desconto, e 

divulga nossa empresa lá na empresa deles. Aí tem um contratinho né, é aonde fica 

o nome das duas empresas eles ficam responsável por nos divulgar e nós de dar o 

desconto para os alunos e familiares. 

prefeitura) e 

também 

comerciais para 

fins de 

captação (com 

sindicatos por 

exemplo). 

 

 

Estruturação 

organizacion

al 

Processo 

decisório 

F1: Recentemente, nós mudamos a sala de motos para o quarto andar, e conforme 

essa mudança, até porque tem moto de verdade né de uma de cada cilindrada lá, 

conforme a mudança junto com os professores, um auxiliar está faltando isso 

precisa comprar isso, e isso é tudo passado e feito um relatório passa pela direção 

da escola, a direção de todas as outras escolas né no caso o dono, E aí ele 

verificando aprovando, pode fazer, caso contrário, não. Tudo passa por uma 

avaliação. 

F1: (...) qualquer curso, qualquer novidade tem que passar pela análise da 

direção da unidade, fora os donos da escola também tem que aprovar, 

qualquer  alteração no material didático, compra de algum equipamento é 

tudo feito dessa forma. 

 

Processo decisório 

descentralizada 

X 

Processo decisório 

centralizada 

Precisamos ter 

controle sobre 

tudo o que se 

passa na 

empresa.  

 

Se quero ser 

uma empresa 

que tem tudo 

sob controle, 

então todos os 

minimo 

detalhes 

precisam 

passar por um 

processo 
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decisório 

rigido. 

 

 Estrutura 
organizacion
al 
 
 
 
 

#Divisão de tarefas 

F1: (...) só que a gente sempre faz um pouquinho de tudo, cada um aprende a fazer 

um serviço específico, mas tudo gira em torno do aluno mesmo. É um bom 

atendimento, primeiro atendimento que a hora da venda, as vendedoras né, para 

atrair o aluno, fechou a venda, e aí tem todo aquele cuidado com aluno no decorrer 

do curso, (...) uns permanecem aqui de um mês, dois, tem cursos até de dez meses, 

(...) então, é contato direto mesmo com os alunos 

 

#Comercial e Administrativo 
F1: (...) hoje padronizaram nas quatro unidades que são duas vendedoras, um 

administrativo, uma gestora é assim em todas. Isso foi feito mais ou menos uns dois 

anos atrás para cortar custos né porque tinha mais pessoas, tem uma das unidades 

que não tem espaço físico na secretaria para ter esse monte de gente aí juntaram 

tudo fizeram lá os cálculos deles, e decidiram que duas vendedoras eram o 

suficiente um administrativo e uma gestora. 

 

Equipe padrão 
anterior com mais 
pessoas 
X 
Equipe enxuta e 
regornizada 

- Eu preciso 
me reinvetar 
em termos de 
estrutura 
organizacional 
para continuar 
relevante no 
mercado. 
 
Se quero 
continuar 
relevante em 
termos de 
entrega do 
serviço e 
custos, então 
preciso reduzir 
a equipe e 
ganhar 
eficiência. 

 Contratação 
de mão de 
obra 

 

 

 

#Professores 

P: E qual que é o regime de contratação deles? Dos professores? 
F1: Então, alguns são CLT né são registrados mesmo, outros não, ficam aqui como 

o famoso bico né porque já trabalham em empresas, ou tem o próprio negócio e 

aqui é só mais um ganho mesmo ou renda extra. 

P: Você pode comentar o valor da hora aula? 
F1: Depende do curso varia entre 35 outro 42 reais.  

F1: (...) tem professores aqui que recebem por turma “aí eu formei uma turma 

vamos fechar tanto”, aí cada um tem sua particularidade, mas a maioria é isso 

mesmo que eu te falei já trabalha, tem um bico e faz um extra aqui. São três ou dois 

Professores CLTs 
X 
Professores 
Terceirizados  

- Preciso de 
professores 
atuantes no 
mercado de 
trabalho. 
 
Se quero 
oferecer um 
curso prático, 
então preciso 
ter professores 
que estejam 
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que são registrados CLT mesmo... atuando no 
momento no 
mercado em 
que lecionam 
(saber-fazer) e 
preciso de 
contratações 
mais flexíveis 
para acomodar 
este perfil de 
professores. 
 

 Relacionament

o com 

fornecedores 

F1: Fornecedores que nós lidamos mais é o pessoal da Freegelar e Frio Control, que 

são voltados para área de refrigeração e ar-condicionado, toda parte de 

equipamentos que precisam para as aulas, toda vez que tem turma tem que comprar 

aqueles gases, refrigerantes, essas coisas técnicas específicas, eles são os primeiros 

que a gente contata. Aí tem o pessoal dos banners que faz também, que faz os 

banners para gente que é uma gráfica, outro muito importante que também é das 

quatro unidades que é o Vanderlei que é da copiadora né das apostilas, e deixa eu 

ver mais.... tem fornecedores específicos agora mesmo atendi um que era de filme 

automotivo (...) das aulas de aplicação de filme e a gente teve que pedir com uma 

empresa diferente porque a outra empresa não podia entregar no tempo que a gente 

precisava. Então tem fornecedores, igual de chaveiro é sempre o mesmo, sempre o 

mesmo rapaz que traz a chave ou o kit né que a gente monta, mas sempre ele desde 

sempre, as apostilas é o mesmo desde os 58 anos atrás. 

P: Tem algum fornecedor que vocês são assim, que vocês são 

dependentes?  
F1: O da apostila, sem ele a gente não é ninguém podia “Ah! vamos trocar”, mas 

assim ele consegue atender todas as unidades, se você ligar lá agora para ele falar 

preciso de sessenta apostilas até as seis horas da tarde, porque vai começar um 

curso e eu esqueci de pedir. Ele vai fazer o impossível pra vir trazer. Isso em 

qualquer uma das unidades. Então, ele é nosso braço direito mesmo, porque sem 

material didático não dá pra ter curso. 

Relacionamento 

baseado em custos 

X  

Relacionamento 

baseado na 

confiança e 

qualidade 

- Preciso de 

fornecedores de 

confiança para 

não colocar o 

negócio em 

risco. 

 

Se quero 

oferecer cursos 

de qualidade 

perciso ter 

fornecedores de 

confiança que 

eu conheço e 

também 

conhecem a 

escola. 

Existe uma 

relação de 

confiança com 

os fornecedores 

e não somente 

uma relação de 

custo/melhor 

preço. 
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 Identificação 

da Cultura 

Organizacional 

P: E os alunos, você acha que os alunos valorizam os professores? 
F1: Carinho. Tem horas que mesmo depois que termina o curso vem aqui ver o 

professor, tem o professor passa o contato direto indica para vagas de emprego ou 

leva para própria empresa ou trabalhar junto. 

F1: Acho a cultura daqui bem familiar, sempre alguém conhece alguém uma é 

cunhada da outra, uma é prima da outra ou, a outra trabalhou com a outra lá na 

outra empresa que trabalha dez mil anos atrás, então, é bem família, quando tem 

festas de final de ano ou confraternização são todas juntas mesmo fora do trabalho 

leva amizade para fora cada um sabe um pouquinho da história do outro. 

F1: Eu acho que foi pensada  [a cultura], eu não tô falando com precisão mas pelo 

Senhor L., pelo jeito que ele trata as pessoas, né, é bem pouco aqui quero saber 

como tá a família, com tá os filhos, sabe essa preocupação acho que isso foi uma 

exigência dele também por ter funcionários dessa forma. 

F1: A Escola de Manutenção para mim é uma escola, não a escola no sentido 

literal, mas a escola assim, eu aprendi muitas coisas aqui, eu estava muito fora do 

mercado de trabalho e foi uma mãezona, nos acolheu me acolheu ne no caso no 

momento eu estava precisando mesmo em questões financeiras. Dá primeira vez eu 

estava com essa dificuldade financeira, e eles me acolheram, e aí eu sair daqui foi 

para outra oportunidade passaram-se os anos e para você ver como é importante 

você ter um bom relacionamento você sair com as portas abertas literalmente que já 

aconteceu um problema interna, né, do sistema em outra unidade e me chamaram 

para eu poder ajudar, sem esperança nenhuma de contrato nada. “pode vir ajudar a 

gente? Posso”, mas vai pagar assim por dia tranquilo (...) é por conhecer o sistema 

que a gente trabalha aqui sempre foi esse. 

Funcionários e 

alunos veem a escola 

como uma extensão 

da família  

X 

Outra escola 

profissionalizante 

com gestão 
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Se queremos ser 
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bons resultados 

e clima 
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preciso que a 
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um clima 

familiar. 

 

 Metas da 

equipe 

F1: Antes eram quatro vendedoras, duas na manhã e duas na noite, e não tinha 

administrativo, todo mundo fazia. Um pouquinho cada um fazia, e a gestora ficava 

só para supervisionar e orientar as demais. Aí tinha uma pessoa de cobrança para 

cada unidade e um diretor... 

P: Que era gestor, né? 

F1: Não, além da gestora tinha o diretor. 

 

P: Ah cortou tudo, você acha que melhorou? 
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X 

Metas de ganhos 
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Se quero ter 

resultados 
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F1: Então, eu fiquei um tempo fora daqui né voltei recentemente e em questão das 

vendedoras eu acho que dificulta um pouco ainda porque às vezes depende do mês, 

depende da demanda, eu acho que duas não é suficiente para conseguir fazer o tanto 

de matrícula que precisa é porque tem meta estipulada, meta mensal, tem meta 

anual para bater então é complicado com duas pessoas só, uma de manhã e uma á 

tarde. 

P: Quais são as metas de inscrição? (...) 
F1: Tem mês que é 132, 150, pra nós esse mês é 263 matrículas (...) pagas e o aluno 

vai vir. É impossível, mas vamos conseguir, só que pra duas pessoas eu acho difícil 

né, dividir uma meta tão grande. 

 

estabelecer  

metas de 

matrículas top-

down e a equipe 

executa. 

 Atividades da 

cadeia de valor  

#Comunicação com alunos 

F1: Então, tem alunos principalmente os mais senhorzinhos preferem tratar tudo na 

secretaria pessoalmente, (...) mesmo assim ligou “Ó, manda o boleto, Ó tá na data 

de vencimento?” não, ele prefere vir aqui só para fazer uma coisa simples né, que 

dava pra ser feita no telefone, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa. É, nós utilizamos 

aqui muito o Whatsapp, facilita muito, muito mesmo é um grande canal também 

para trazer alunos, para a gente divulgar informações internas e externas da escola, 

também promoções cursos novos, então é muito cheio o Whatsapp da escola tanto 

que tem quatro aqui, cada um responde um. Tem as redes sociais, também 

Instagram, Facebook, quando a gente consegue dar o atendimento por lá também 

para quem não é aluno ou quem já é, e o telefone fixo. 

F1: Deixa eu ver. A comunicação. Não ter falha na comunicação né, porque uma 

pessoa fala uma coisa outra fala outra e o aluno fica confuso, acho que tem que ter 

exatidão e padronizar, o que é o sistema é assim, é a norma é essa, o procedimento 

é esse, e não vai mudar a informação sempre permaneça a mesma. Porque é muito 

chato ver um aluno falando “Ah mas fulano falou que podia ser dessa forma” ai 

você vai discutir com aluno? Se a pessoa deu a informação errada... 

#Atendimento 

F1: Eu acredito, eu né, minha percepção que é um bom atendimento, ele é 

primordial em qualquer função, em qualquer lugar (...) e você está lidando com 

Áreas independentes 

com divisão de 

tarefas de forma 

mecânica 
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pessoas, você tem que ter empatia,  aquela pessoa chegou e que ela esteja com 

pressa, mesmo que você já tenha batido sua meta,  você tem que atender ela bem. 

Porque ela entrou na escola e você representa a escola tem que passar uma visão da 

escola, uma visão que sempre foi escolhido determinado desde sempre. Então eu 

acredito, que um bom atendimento ele traz pessoas ele permanece com pessoas e 

isso leva ao famoso boca-a-boca. 

P: Bom atendimento seria em que lugar da escola? 
F1: O primeiro atendimento, que é quando a pessoa passa na rua, olhou a escola e 

entra, o primeiro atendimento é as meninas aqui na secretaria, ou então quando 

ligam, manda e-mail, esse primeiro atendimento sendo bem feito ele não traz 

problema nenhum para as demais coisas né, futuramente se ele for aluno, se for 

formar, vir buscar certificado, fazer um outro curso isso tudo conta.  

#Comercial 

F1: Primeiro, no caso da vendedora tem que ter conhecimento do curso, para ter 

argumento na hora da venda, os alunos hoje eles sempre vem receptivos aos 

atendimentos, então as vendas concluídas os alunos finalizados, sempre há de vir, 

mas tem vez que não é assim e a gente tem que correr atrás. Aí tem o nosso banco 

de dados de alunos que já foram alunos, ou que já vieram aqui, com interesse a já 

deixaram telefone, aí elas fazem essa captação vai atrás do aluno. Então, 

conhecimento né, elas tem que ter todo mês com um professor, tipo um bate-papo 

com o professor mesmo onde ele fala sobre o curso coisas técnicas né para elas 

terem como argumento porque tem muito aluno que liga “ Ah mas eu queria fazer o 

curso de mecânico, tem a parte de suspensão?” “Tem a parte de injeção 

eletrônica?” aí ela fala “meu Deus que isso, que eu não entendo” Então, tem que ter 

o conhecimento técnico, para fazer essa parte da venda né, além disso a parte de 

cordialidade né, a parte de ser cordial e trazer o aluno para a gente. Se ele entrou 

aqui ele já tá interessado, agora depende de você ou não fazer ele ficar, então não é 

deixar ele ir embora sem ele fazer a matrícula e não tem essa de enganar o aluno 

tem que passar todos os detalhes como é feito, como é o procedimento, como é as 

aulas práticas e teóricas, as meninas quando tá com dificuldade de fechar a venda 

leva o aluno para conhecer o laboratório da prática nela e deixa eles todos “Ai meu 

Deus é aqui que eu vou estudar” e acaba fechando. Então, a gente usa essas mini 

coisinhas, essas mini atitudes que fazem a diferença na hora de fechar a venda. 

comercial e 

administrativa 

para cada 

unidade. 
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#Inicio do curso 

F1: Então aí tem todo o processo de trazer documentação né porque às vezes o 

aluno tá sem documentação aqui só tá com RG não tá com comprovante de 

endereço, tem curso que nós pedimos o ensino médio completo mas para quê? não 

é porque é pré-requisito é porque tem uma matéria que quem tem o ensino médio 

completo pode eliminar ela e fica isento também de uma mensalidade, então isso 

deixa o aluno instigado né, então ele tem um prazo pra trazer essa documentação, 

cada uma das vendedoras fica responsável pela venda dela e atrás daquele “Ó, já 

trouxe documento?” “Ó tem que trazer o documento” depois disso é a parte de 

assinar contratos e promissórias, fazer cadastro todo no sistemas que a gente usa a 

foto também né tirar foto não é para deixar lá no cadastro no sistema e depois disso 

é responsável por avisar o aluno “Olha seu curso vai começar tal dia, pode 

confirmar sua presença?” confirmou ou não confirmou é de responsabilidade dela, 

começou o curso tem aula inaugural onde dão uma pincelada mais ou menos a 

história da escola, como vai funcionar as aulas, horário e depois também, além do 

pessoal da cobrança que ficar de olho se estão pagando em dia, elas também, aluno 

tá faltando porque ele não tá vindo? ele vai desistir? e entrar em contato com ele 

então cada um é responsável pela sua venda. 

#Finalização do curso 

F1: Acabou o curso, ah e o certificado? acabou seu curso vai ter que ir na secretaria 

e solicitar certificado, ai depois de 30 dias fica pronto porque o diretor tem que 

assinar, os professores tem que assinar, então tem aluno que às vezes passa 

desapercebido essa informação termina o curso e passa um bom tempo e tá sem 

certificado é um processo bem detalhoso mas faz diferença. 

#Gestão 

F1: (...) está sendo diferente agora, não é mais aquele tipo de gestão que era 

antigamente” e eu fiquei super agradecida é um cargo novo eu tô aqui para 

aprender, cada dia eu aprendo uma coisa nova e eu tô disposta a isso. 

P: E como era isso antigamente a partir da gestão? 
F1:A gestão era ligada com a diretoria, né? Não tinha essa coisa de autonomia era 

ligada à outra tipo, pra gestora fazer alguma coisa que fosse simples tinha que ter 

autorização do Superior dela hoje não a gente tem mais autonomia para eu, no caso 
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para trabalhar aqui com as meninas acredito que deixa mais confortável por estar 

aqui convivendo com elas a todo momento eu acho mais fácil de saber o que tá 

acontecendo quando tem um problema, ou até um problema pessoal é uma 

diferença que acontece no dia-a-dia acho que nos torna mais próximo convivendo 

todo dia é mais fácil de lidar com essas coisas  

#Financeiro 

F1: Financeiro é uma pessoa que cuida das quatro unidades, e que ela está de 

atestado porque quebrou o pé, ela que manda no dinheiro de todas as escolas. 

#Gestão de Estoque 

F1: Não tem estoque. Tem o financeiro né a gente passa tudo que precisa pro 

financeiro, aí o financeiro avalia condição de cada unidade, liberam ou não, teve 

demissões né recentemente então isso teve um custo para escola, então começou 

curso vai pedir só a quantidade de apostila exata para o número de alunos que estão 

escritas e assim vai continuar sendo até ter um ok geral. Material, professor ligou 

“preciso disso, disso e disso” aí a gente vai lá “Ó só isso, isso e isso que tem pra 

comprar pro professor” antigamente tinha né a gente deixava em estoque mesmo, 

hoje em dia não. 

Aprendizage

m 

Configuração 

organizacion

al 

Volume de 

clientea 

tendidos. 

F1: Às vezes essa parte das turmas longas, porque a gente fazia da seguinte forma, 

esperava juntar a turma de... um exemplo, agosto com as de outubro para irem para 

a prática juntas, então elas faziam teoria separada e na prática iam todos juntos, aí 

ficava aquele monte de aluno. Não um monte né, mas uma turma começou com 

cinco outra com doze, ai junta e fica o laboratório ainda não é enorme, grande, 

professora é um só, aí para a capacidade a gente colocou como mínimo e máximo, e 

um máximo de quinze alunos por turma prática. Para assim o professor conseguir 

ensinar cada um, é que nem chaveiro são dez, doze alunos no máximo. Então, cada 

curso tem a sua especificação para quantidade de alunos. 

F1: (...) porque aqui precisa de um número mínimo para começar uma turma de 

determinado curso, e as vezes por esperar ter esse tempo, esperar formar turma, eles 

acabam indo lá pro concorrente. 
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rentabilidade 

desejada. 

 

Escola de 

nicho de 

atuação 

Definição da 

base de clientes 

#Classe social 

F1: Essas classes aqui é bem abaixo mesmo, são pessoas bem dessa classe D e E, 

muitas como eu falei tem restrição no nome e isso a gente não consulta e dá essa 

disponibilidade para pessoas para fazer o curso aí tem as partes já é aluno, aí cada 

vez que vai fazendo o curso vai ter ido mais desconto. Os descontos chegam a até 

35% conforme os cursos concluídos. 

F1: (...) continua sempre o mesmo perfil de pessoas. Tanto que quando tem um 

curso novo é de difícil aceitação ne até de formar turma... porque a classe é muito 

baixa, os valores não podem ser tão altos... 

F1: Alunos da Escola de Manutenção, vamos lá, são alunos humildes que buscam 

um sonho, eles buscam um sonho de ter o próprio negócio ou então de se colocar de 

novo no mercado de trabalho, são pessoas que passam por dificuldades financeiras, 

são pais de família e que estão aqui porque querem fazer algo diferente na vida e 

eles tem todo esse carinho né como os professores e essa vontade de aprender vir 

aqui eu vou aprender eles fazem jus ao que eles pagam, eles querem aprender, então 

eles vêm decididos no que querem buscar e não querem aprender. 

F1: Igual eu te falei, tem o curso livre que a gente solicita o histórico escolar do 

ensino médio para deixar isento da matéria e de uma mentalidade né, muitos não 

trazem  porque não terminou nem fundamental então acaba fazendo a matéria, 

 

#Gênero 

F1: Sim, os próprios alunos falavam... “Ah não tem nenhum curso para mulher, 

minha esposa tava querendo fazer um curso” e aí às vezes nem por conhecimento e 

sim por achar que só tinha cursos assim, né, voltados para masculino, hoje em dia 

tem pessoas, tem mulheres que também fazem mecânica, nós temos alunas que 

fazem a mecânica, refrigeração também, então não é essa visão de “Ah é só de 

homem”. E aí abriu esse leque então, para cursos mais voltados para área da 

mulher. 

F1: (...), nunca foi uma escola só de homem. Nunca teve, nunca foi essa imagem 
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que fizeram (...) mas acabou se tornando dessa forma, por ter curso de mecânica, 

curso de eletricista “Ai é só trabalho de homem” e não é. Hoje a mulher pode ser o 

que ela quiser. 

Definição da 
vantagem 
competitiva 

Precificação F1: Os valores? O curso mais caro que a gente tem aqui é o de 270 reais, uma 

parcela... 

F1: Agora o curso baratinho e rapidinho é o de 162 reais que é a aplicação de filme, 

duas vezes de 162. Ai material didático sempre é a parte, e eles podem parcelar no 

cartão de crédito ou comprar uma a uma, tem apostila que é 5 reais e outra 15, outra 

10, vai comprando conforme os módulos.  

F1: Então, tem uma análise né que eles fazem lá, não sei te dizer se é vendo os 

concorrentes a questão do preço, ou o custo que tem para pagar o professor e 

manter o laboratório não sei te dizer mas é te dão isso, mas todo ano tem o reajuste, 

uma porcentagenzinha, mas tem o reajuste, tanto que quando chega de novembro, 

dezembro a gente fala para o nosso os cursos no segmento né Igual quem fez 

refrigeração e ar-condicionado fazer a parte lá do PMOC, que é especifico pra 

quem trabalha com refrigeração e ar-condicionado, faz a matrícula esse ano que vai 

ter alteração pelo menos paga matrícula para garantir o valor que tá agora porque 

vai ter reajuste... 

F1: Matrícula é por curso, então hoje o valor real da matrícula é 60 para quem 

nunca foi aluno, você paga matrícula 60 reais aí pagou ela, depois vai pagar só as 

mensalidades, pra quem é aluno ou é ex-aluno é 30 reais, paga cada curso que for 

fazer. 

 

F1: Então aqui, os cursos longos são feitos no boleto, porque a gente trabalha com 

promissórias ainda. Então, o aluno vem e assina o contrato, assina todas as 

promissórias aí caso não efetue o pagamento, as promissórias são protestadas no 

cartório. Então por ter essa facilidade de não consultar restrição, os alunos acabam 

fazendo dessa forma. Agora os cursos curtos que é de uma semana, um mês, são 

feitas somente no cartão de crédito ou à vista. 

#Receita caindo 

F1: Então, caiu um pouco a quantidade de alunos, não sei se é dessa crise ou é o 
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desemprego antigamente tínhamos quase mil alunos na escola hoje a média de 415 

em vista do que era um ano atrás. 

P: Você tem alguma outra razão, a não ser a crise, ou outro motivo? 
F1: Então, o que eles queixam é, os que vem trancar o curso, “arrumei um trabalho 

não vou conseguir dar sequência, por conta do horário” “Tô desempregado não vou 

conseguir pagar vou parar de fazer ou nem vou fazer inscrição para o curso porque 

eu tô desempregado” (...) as vezes eles trancam e voltam depois, depois que passam 

esse período de experiência na empresa e volta ou outros arrumou um emprego se 

tem que viajar, não tem horário fixo, viaja não fica fora da cidade depois volta de 

um tempo e prejudica no curso. 

 Canais de 

venda e 

relacionamento 

com o 

consumidor 

F1: (...) É, nós utilizamos aqui muito o Whatsapp, facilita muito, muito mesmo é 

um grande canal também para trazer alunos, para a gente divulgar informações 

internas e externas da escola, também promoções cursos novos, então é muito cheio 

o Whatsapp da escola tanto que tem quatro aqui, cada um responde um. 

P: (...) como que a escola divulga os cursos? 
F1: Divulgação é cada um responsável pela sua né, da escola não tem uma empresa 

aqui responsável pra fazer essa divulgação. 

P: Vocês têm aqui Osasco, tem a Lapa, Santo Amaro e Itaquera...  
F1: Isso, quatro unidades. O Instagram é um só, não é o nome da escola mas 

representam as quatro unidades aí quem fica responsável sou eu mesma, que aí a 

cada dia da semana é uma unidade segunda é a Lapa, terça é Santo Amaro, para 

fazer as postagens a gente usa promoções sempre é  promoção em todas né, não 

tem promoção diferenciada então quando é uma promoção para todas as unidades, 

quando tem alguma palestra, aulão grátis, alguma visita de alguma empresa que 

vem trazer brindes ou participa de alguma aula, a divulgação é feita toda lá pelo 

Instagram. Então cada um tem um dia da semana para me mandar as coisas eu fazer 

a postagem, é gravar um pedacinho da aula ou tirar fotos das aulas práticas, isso 

chama bastante atenção, a gente faz as postagens divulgação dessa forma. E o status 

do WhatsApp de cada unidade, Facebook quando é postado é uma promoção geral 

que vale para todas as unidades. 

F1: Tem os panfletos que ficam na porta da escola né, então aqui como tem muito 
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movimento o pessoal passa pega, passa pega, só isso.  

#Fidelização de alunos 

F1: Além das práticas né, fidelizar o aluno, como eu disse anteriormente, se ele fez 

o primeiro curso, ele vai ter esse desconto no segundo, e no terceiro e cada vez 

aumentando é gradativo desconto, se índica amigos, a que eles gostam, de indicar 

amigos, ai ganha camiseta e a última parcela do curso não precisa pagar porque 

trouxe um amigo, então isso atrai bastante. 

F1: E tem outra vantagem agora que eu lembrei falando, tem alunos que fazem o 

curso de refrigeração e quer fazer PMOC ou então NR10 que vai trabalhar com 

eletricidade também né Na parte de ar-condicionado precisa ter instalações elétricas 

e ai surge uma turma firma de NR10 no meio do curso dele ele quer muito fazer, 

“Mas como que eu vou pagar duas mensalidades no mesmo mês” nós fazemos a 

seguinte forma: vai intercalando os pagamentos, assim em agosto ele paga a 

refrigeração e em setembro paga a NR10, até acabar ou então quando ele tiver 

terminando o curso e quer fazer  segmento a gente espera ele pagar todo outro curso 

ele vai estudar faz o outro curso e depois dar continuidade dos pagamentos (...) isso 

ajuda muito eles fazem mesmo os curso do segmento, é uma maneira da gente 

prender o aluno aqui né fazer mais um curso e também de dar sequência a área que 

ele tava se formando. 

 

 

comunicação 

com ele.  

Também há 

Uma equipe 

comercial 

independente e 

focada. 
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#Outros localizações geográficas 
 F1: Então exatidão eu não vou ter para te informar, mas vem crescendo eu não sei 

se eles tem ideia ainda de abrir mais escola porque eu acho lugares estratégicos, 

onde eles abriram, tem lá na zona leste, zona sul, aqui e na Lapa que ainda mais ou 

menos perto, não sei te dizer mesmo porque.  

#Descontinuação de cursos 

F1: Nós tivemos o curso técnico de segurança do trabalho no ano de 2014, 2015, e 

a mudança... não teve muita mudança não, foi uma sala grande que 

disponibilizaram e a contratação de professores era rotativa por quê? Por causa das 

matérias específicas então não tinha um professor só para dar o curso todo é porque 
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tinha matérias específicas diferentes então eram vários professores, mas formou a 

turma, concluíram, só que aí a baixa procura né aí tiramos o curso técnico daqui, só 

aqui que tinha o curso técnico segurança do trabalho (...) sim tinha era o único com 

todas as unidades.  

P: (...) alguma oportunidade que foi abandona ou deixada de ser 

explorada? Talvez esse não é mais alguns um pouco mais de 

divulgação... 
F1: É então, não abandonada, mas que deixou de ser explorada, se tivesse um 

pouco mais de divulgação, porque não tinha aluno, só formou aquela turma e nem 

sei como. Se tivesse mais divulgação porque o preço era acessível diante das outras 

escolas que tem aqui em Osasco né, que tinha técnico em segurança do trabalho, o 

horário também era de segunda a sexta à noite tudo bem tranquilo, acho que não era 

isso e sim a divulgação, por ser um curso novo e seu primeiro curso técnico da 

escola acho que deveriam sim ter focado mais em divulgação. 

#Novos cursos 

Então (...) é esses cursos novos voltados para a mulher que é o diferencial que estão 

buscando agora para tirar esse nome de falar que a escola é só de homem, é o curso 

de cuidador infantil, o curso de cuidador de idosos, até de manicure né que a gente 

deixou ali exposto para ver se tem procura, e o curso de zelador para prédios. Está 

em estudo e em busca de alunos. 

 

 

escola, 

precisamos 

descontinuar 

cursos que 

perderam a 

atratividade e 

também criar 

cursos novos 

de forma a 

atender a 

demanda de 

mercado.  

Resumo do 

conceito de 

valor 

Conceitos de 

valor para este 

nicho 

# Rapidez na qualificação para o mercado de trabalho 

F1: Mais rápidos o NR10, a norma regulamentadora. Aplicação de filme que é bem 

rápido, o curso de chaveiro que não é tão rápido, mas é rápido, né? 19 dias (...) e a 

afiação de ferramentas, alicate, tesoura, facas, vem todo tipo de pessoa, vem idoso, 

vem mulher, vem jovem, tudo com aquela esperança de abrir o próprio negócio. 

F1: Pela rapidez. Você já consegue ter uma habilidade em pouco tempo. E os 

longos os mais procurados, mecânica de moto seis meses, são muitos jovens, acho 

por essa ilusão “ai moto eu vou ter uma moto quando eu tiver 18 anos” e para 

arrumar a própria moto. E refrigeração e ar-condicionado porque é uma área que 

tem muita vaga, mas não tem gente capacitada para poder trabalhar, então é muito 

 Desde o início 

a idéia do 

negócio é ser 

mais que uma 

empresa que 

vende cursos 

(Sr. Luiz com 

cabeça de 

realizar sonhos 

das pessoas no 

âmbito 
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procurada mesmo. É... hoje ele tem dez meses de duração, tem os dois primeiros 

meses são teóricos e depois a prática. Mas, isso já está sendo mudado, inclusive a 

gente estava fazendo as turmas pro ano que vem para fazer em menos tempo, sete 

ou seis meses, para avaliar toda a carga horária de cada matéria, a disponibilidade, 

tem professores que dão aula em outros lugares e trabalham em empresas mesmo. 

Tem que ver certinho...  

P: Mais rápido as pessoas procuram mais? 
F1: É o dinheiro de uma vez só também. 

# Facilitação na inserção no mercado de trabalho 

P: E quem busca esse curso, busca o que V.M.A ? 
F1: De aplicação de filme?  

P: É, esses mais rápidos.  
F1: Para complementar, pessoas que já tem um negócio ou quer estender para a 

família, um exemplo, pai tem uma loja de carro, ele sabe instalação aí vai chamar o 

filho para fazer aplicação de filme.  

(...) e a afiação de ferramentas, alicate, tesoura, facas, vem todo tipo de pessoa, vem 

idoso, vem mulher, vem jovem, tudo com aquela esperança de abrir o próprio 

negócio. 

É a mês passado, em setembro, nós fizemos parceria com o Portal do Trabalhador, 

aqui em Osasco, é igual CATE lá de São Paulo, (...) então eles disponibilizam vaga 

a todo momento, tem vaga nova. Lá eles usam, tem um convênio lá com o 

ministério do trabalho né, disponibilizando vagas, as pessoas vão lá e ficam 

esperando se encaixar em alguma pega a carta para fazer entrevista, aqui não, com 

essa parceria nós conseguimos deixar um link em aberto né para o aluno, o aluno 

cadastra o currículo e tem acesso a todo momento. “Ah! Gostei dessa vaga, gostei 

dessa vaga.” Aí você se candidata, aí vai lá só buscar a carta para ir para empresa 

mesmo fazer entrevista então facilita e foi bem aceito isso, entre os alunos teve uma 

visão legal. 

F1: (...) como eu te disse muitos vem aqui para empreender mesmo, aprende e vai 

abrir o próprio negócio ou é um cantinho ali da garagem que vai afiar os alicates ou 

vai trabalhar lá na no conhecido que tem uma loja de carro para instalar um som 

profissional). 

 

As alunos são 

qualificados e 

ajudados a 

entrarem no 

mercado de 

trabalho o 

mais 

rapidamente 

possível. 

Qualificação 

rápida ou 

muito rápida, 

Conteúdo 

100% 

conectado com 

as tendências 

do mercado, 

de regulatórios 

e com 

facilidades 

para impactar 

pessoas 

outrora 

excluidas 

socialmente 

(pessoas sem 

qualificação 

formal e de 

baixa renda). 
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para instalar num filme outro que faz envelopamento na geladeira na parede. 

 

# Flexibilidade curricular 

F1: Só as datas, em questão, a reclamação às vezes dos alunos é “aí demora muito, 

dez meses pra fazer um curso” e as aulas são de duas a três vezes na semana. E aí 

cansa né, mesmo dez meses é extenso, e tem gente que tem disponibilidade a 

semana toda e tem outras pessoas que não tem disponibilidade de dois a três dias, 

então nós estamos verificando junto com a direção para fazer uma parte no horário 

intermediário, no sábado e também na semana para ter mais dias de aula com a 

carga horária total que é as 140 horas. 

F1:  O curso de administração, teve algumas normas novas que saíram da, acho que 

foi dá página de departamento pessoal, e aí tiveram que atualizar as apostilas, então 

ai o professor fez uma nova apostila, acrescentou as coisas que deveriam, e aí isso 

passou pela análise do dono da escola da parte pedagógica para verificar se estava 

tudo ok, ele leu uma a uma apostila para dar o ok. “Ó ok por ir”. Igual a parte de 

NR10, acredito que tenha substituído algumas horas por conta de uma matéria 

nova, se não me engano de primeiros socorros, que aumentou a carga horária do 

curso, aumenta o valor também aí isso tudo é analisado. 

F1: Ai tem toda um analise, qualquer curso, qualquer novidade tem que passar pela 

análise da direção da unidade, fora os donos da escola também tem que aprovar, 

qualquer alteração no material didático compra de algum equipamento é tudo feito 

dessa forma. 

# Inclusão social 

F1: Livres, aqui não tem pré-requisito mínimo, para qualquer curso, o único é o de 

chaveiro, que tem que ser maior de 18 anos e que a gente pede um antecedente 

criminal.  

(...) Chaveiro é o único que tem alguma restrição assim, tipo um pré-requisito para 

poder fazer. 

F1: Essas classes aqui é bem abaixo mesmo, são pessoas bem dessa classe D e E, 

muitas como eu falei tem restrição no nome e isso a gente não consulta e dá essa 

disponibilidade para pessoas para fazer o curso aí tem as partes já é aluno, aí cada 

vez que vai fazendo o curso vai ter ido mais desconto. Os descontos chegam a até 
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35% conforme os cursos concluídos. 

F1: Porque se não eles não conseguem pagar, eles mesmo vão falar não tem 

condições eu não vou nem fechar porque eu não vou ter como pagar. Tem uma 

escola de cursos também fez parceria conosco, que é de cursos da área da saúde, 

cuidador de idosos, de auxiliar de classe, berçarista e não forma turma, não forma, 

porque eles acham ainda o valor muito alto então é difícil nessa parte a classe tem 

essa difícil aceitação. 
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APÊNDICE D – ESTRUTURA ANALÍTICAS DA NARRATIVA – CASO 3 – Instituto de Saúde 

A. Ator(es) Focal (is): M.C.K.E 

 

B. Voz narrativa: Diretora Pedagógica do Instituto de Saúde. A professora tem volta de 65 anos e se define como uma apaixonada por 

educação. 
 

C. Lente interpretativa dos argumentos: Criação, Configuração e Apropriação do valor em modelos de negócios. 

 

D. Estrutura canônica ou moral de referência (valores ou o senso do que é apropriado) implícita na narrativa: O Instituto de Saúde 
começou em 2003 na cidade de Jandira/SP. Logo se expandiu e abriu uma filial em Carapicuiba no ano de 2005. A unidade de Carapicuiba 
foi fechada em 2010, e desde então, apenas a unidade de Jandira segue em funcionamento.  
 
O Instituto de Saúde é uma escola que oferece cursos técnicos e também profissionalizantes livres focados essencialmente na área da 
saúde. O curso carro chefe da escola é o curso técnico de enfermagem. Porém, a escola também oferece cursos livres tais como: Auxiliar 
de saúde bucal, cuidador de idosos, massoterapia, estética facial, drenagem linfática, massagem corporal, depilação, acupuntura, orículo 
terapia, etc. A escola oferece aulas de nivelamento em assuntos como matemática, os professores são todos pós-graduados, as aulas são 
práticas e a instituição de ensino ainda ajuda na inserção destes alunos no mercado de trabalho. 
 
O Instituto de Saúde configura-se como uma estrutura hierárquica rígida com divisões de atividades bem definida. Em paralelo a isso, a 
escola é bem articulada no sentido de firmar parcerias tanto no âmbito de captação de alunos, inserção no mercado de trabalho quanto 
para práticas pedagógicas.  
 

Apesar da recente crise no Brasil, a escola se sustenta. Ela se autodenomina e é reconhecida como a melhor escola da área da saúde em 
sua região de atuação e não se posiciona como a mais barata ou em conta. Ela possui cerca de 350 alunos e calcula-se um faturamento 
bruto mensal de aproxidamente 100 mil reais. 
  
A entrevistada é a Profa. M.C.K.E. Ela é educadora, formada em magistério técnico em Educação com experiência em escolas grandes em 
São Paulo, como São Luís, Colégio Magno, Colégio Mário Schenberg, Colégio Campos Salles e faculdades Campos Salles. A professora tem 
experiência em docência no ensino fundamental e educação infantil, coordenação na educação infantil, ensino fundamental I e ensino 
fundamental II. Também foi professora, orientadora e coordenadora no ensino médio por 18 anos. Atuaou 8 anos na docência 
universitária, em duas faculdades da região (FACEQ  na FALC) e foi coordenadora do curso de pedagogia, letras e também de 
administração. Foi vice-diretora da faculdade durante algum tempo. E por fim, está há 10 anos Instituto de Saúde. Atua também como 
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coordenadora pedagógica de um programa de educação ambiental que acontece no litoral norte já 18 anos conduzindo alunos a estudos 
n Mata Atlântica. 
 

 

EVENTOS 
PAPEL DOS 

ATORES 
FRAGMENTOS 

OPOSIÇÕES 

(significado oculto) 
SILOGISMOS 

Surgimento 

do negócio 

Paixão pela 

educação e pela 

formação 

integral de 

cidadãos. 

F1: (...) então nós somos uma escola que tem uma visão de educação muito 

de vanguarda nós somos uma escola técnica com visão de Educação, não 

com visão comercial de vender certificados ou vender cursos, e escola 

técnica normalmente vende curso, nós vendemos educação, formação 

integral, consciência de mercado, e outra coisas. 

F1: Então ela começou aqui em 2004/2003, ai em 2005 ela abriu uma filial 

não sei bem se é uma filial, mas uma unidade 2 em Carapicuíba, bem no 

centro de Carapicuíba, e ficou até 2010. Em 2010 nós fechamos em 

Carapicuíba e focamos aqui e aqui eu acho que é isso foi um outro momento 

da escola que ela deixou de ser o que ela era no início, um polo muito 

comercial de modo geral as escolas técnicas tem uma cara comercial, nós 

passamos a ter uma face acadêmica. Eu considero o INSTITUTO DE 

SAÚDE um misto entre a escola regular e a faculdade, acho que esse misto 

foi estabelecido um pouco por mim, um pouco 99%. (Risos) (...) se você 

andar pela escola você vai perceber que é uma escola mesmo. 

 

Escola com viés 

puramente 

comercial 

X 

Escola com viés de 

formação do 

cidadão 

profissional 

 

Se há 

ineficiências em 

escolas 

puramente 

comerciais e 

alta demanda 

no mercado, 

então há 

possibilidades 

de negócios 

para uma 

escola com viés 

de educação 

integral do 

cidadão 

profissional. 

 

 Vantagens 

competitivas 

#Aulas e nivelamento 
F1: (...) para você ter uma ideia a maior dificuldade que eu tenho essa 

semana no curso de enfermagem, é uma disciplina que nós temos no curso 

que se chama cálculos de medicamentos, em farmacologia, porque o aluno 

vai aprender que ele tem que calcular as gotas de Novalgina de acordo com 

o peso do paciente, e ai? Ele não sabe multiplicar, para você ter ideia eu tô 

fazendo uma pré-aula, isso não é responsabilidade da escola, to oferecendo 

uma pré-aula das 6 horas às 7 horas da noite para quem quer fazer reforço 

de matemática. 

Alta oferta de 

cursos com viés 

comercial (oferta 

comum) 

X 

Solução ou escola 

que agrega valor ao 

cidadão 

profissional desde 

vários ângulos. 

 

- Em um 

mercado com 

muitas escolas e 

ofertas de 

cursos 

puramente 

comerciais , 

preciso 

realmente 

agregar valor 

para construtir 
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F1: Quatro operações, somar, dividir, subtrair e multiplicar, tem aluno que 

não consegue seguir no estágio, quando chegar na parte de administração de 

medicamento, ele faz banho de leito, troca a cama, ele arruma o paciente, 

ele injeta o soro ele vê a pressão, ele vê os sinais vitais,  vai para sala de 

medicação, pronto acabou, o que tem que fazer cálculo e tem que calcular e 

tem que calcular insulina, isso é gravíssimo sim 

#Aula Prática 

F1: (...) O INSTITUTO DE SAÚDE tem um projeto a 14 anos que chama 

tenda INSTITUTO DE SAÚDE que aqui na frente é à praça deve ter todo 

segundo sábado do mês nós vamos para praça e tem atendimento à 

população nós ficamos das 9 horas as 2 da tarde para fazer medição de 

pressão, medição de diabetes, fazemos orientação para quem tem pressão 

alta e às vezes quando a gente consegue a gente tem uma cadeira ali pra 

fazer uma massagem, e aí quem faz tudo isso são nossos alunos  eles são 

supervisionados pelos profissionais e ai eles contam como horas de estágio, 

estágio de saúde pública. E a gente serve a comunidade. 
 

#Qualificaçao de professores e experiência profissional 
Então hoje eu tenho a frente do curso de ASB, que a gente chama, que é 

auxiliar de dentista, três dentistas e uma biomédica 

 

Esse é um diferencial do INSTITUTO DE SAÚDE, porque as escolas 

técnicas, elas têm às vezes como... elas são obrigadas a ter um diretor que 

assina o pedagogo mas de regra geral, o pedagogo não fica muito na escola, 

a escola é conduzida por técnicos, se você pegar as escolas técnicas de 

enfermagem todas elas tem como coordenador o Enfermeiro, ou um técnico 

de enfermagem. Aqui nós temos um pedagogo, que é o certo, quem tem que 

conduzir a escola é o administrador escolar que é aquele que fez 

pedagogia...  

(...) nós temos especialistas, pessoas formadas e graduadas, nós temos 

massoterapeuta, Fisio e pessoas também formadas....é, ambos são formados 

na parte estética também, tem todo um preparo, tem muitos cursos de pós-

graduação. São pessoas, inclusive um dos nossos professores, ele é 

coordenador de uma faculdade, na área de estética né e de massoterapia. 

 vantagem 

competitiva 

 

Se quero ser 

competitivo, 

então preciso 

oferecer um 

curso que 

nivela os alunos 

em temas 

básicos como 

matemática, 

com aulas 

práticas, com 

professores 

atuantes no 

mercado de 

trabalho e que 

ajude o aluno-

profissional a 

ingressar no 

mercado de 

trabalho. 
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a nossa escola na região ela é muito... ela é uma referência, os hospitais da 

região tem preferência pelos nossos alunos, a formação é muito bem feita 

tem professores que são muito fiéis da escola, são muitos anos já e todos os 

nossos professores trabalham na área, então eu não contrato Professor, isso 

é uma coisa que eu acho importante, não contrato nenhum profissional para 

dar nenhum desses cursos, nem o curso livre que você chama, nem o curso 

FIC nem o curso técnico, que não esteja atuando na área porque ele precisa 

entrar em sala tendo histórias para contar, ele precisa contar as histórias 

dele, como que ele age com o cliente com o paciente, como ele faz a 

massagem, como ele se sente como profissional, como ele põe cliente na 

maca, 

 

eu tenho, tem uns, três, quatro professores que foram meus alunos e a gente 

fica feliz porque Eles terminaram técnico em 2009/2010, terminado o 

técnico fizeram a graduação e pós-graduação 

 

#Inserção no mercado de trabalho 
F1: (...) que é justamente não trabalhar dentro da caixinha, adoro a educação 

básica claro fiquei 32 anos mas o que mais me encanta na educação técnica 

profissionalizante é ela funcionar de acordo com o mercado, ela não é uma 

escola quadradinha 

 

a gente faz essa parte estágio laboratório, tem laboratório aqui no prédio 

cuja dentista é uma das nossas professoras então eles fazem estágio em 

laboratório com ela, a parte prática, depois eles tem que ir para rua buscar 

os estágios deles, ai eles vão pra consultórios 

 

nós temos dois objetivos básicos que a formação do profissional e a 

inserção deles no mercado de trabalho, então quando nossos alunos não 

conseguem se colocar no mercado de trabalho a gente se reúne e começa a 

ver o que que tá falhando, que tá faltando, porque para nós não atingiram os 

objetivos 100% fizemos a formação mas ele não se insere no mercado 
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Escolha de 

produtos, 

recursos e 

parceiros 

Definição do 

produto ou 

serviço  

F1: (...) assim o INSTITUTO DE SAÚDE ele tem uma vertente muito forte 

na área da saúde, que é o propósito dela mas se a gente não agregar alguns 

valores diferentes, alguns produtos diferentes, a gente também tende a ficar 

com um mercado muito escasso, nós já pensamos em ter curso de inglês, 

mas descaracteriza a escola né...ou termos curso de informática, mas 

descaracteriza a escola 

F1: Isso, só que hoje Tiago, nós não mais denominamos como cursos livres 

nós fizemos uma repaginação, porque esses cursos livres passaram a ser 

ofertados até por casas que vendem produtos de beleza, ai nós percebemos 

que isso estava desqualificando a nossa instituição, então não estou falando 

de ninguém, mas a nossa proposta e filosofia de trabalho, os nossos valores 

na carta de valores do INSTITUTO DE SAÚDE 

F1: (...) nós elevamos o nível de exigência, os alunos que vinham para este 

cursos, eles bastavam ter 16 anos, mesmo que eles não tivessem o ensino 

fundamental completo não era uma exigência, eles poderiam terminar por 

exemplo, o curso fundamental, durante o curso que ele tava fazendo, mas o 

ensino médio não era uma exigência e hoje é, porque nós também 

começamos a perceber que pelo nível da nossa escola pública hoje 99,9% 

dos nossos alunos vem de escola pública, uma formação bastante rasa e eu 

comecei a receber alunos que mal sabiam ler e escrever e ai os cursos de 

modo geral começaram a ter um aproveitamento muito ruim. (...) E aí 

havia... começou a haver um desnível entre os cursos técnicos e os cursos 

livres, então hoje eu não tenho mais cursos com o nome cursos livres, eu 

tenho os cursos técnicos e eu tenho os cursos FIC. O FIC é uma 

denominação do MEC que quer dizer Formação Inicial Continuada, então 

eu realinhei... reescrevermos os cursos que nós tínhamos, então cursos que 

eu tinha que levar uns 17 semanas, hoje eles levam um ano que é no caso, 

por exemplo, por um auxiliar de farmácia (...) com duas vezes por semana e 

aí era uma vez só então duas vezes por semana, três horas 6 horas semanais, 

3 e 3, sempre nessa composição de duas vezes na semana e com formações 

Venda de cursos 

que a empresa 

ACHA que é 

relevante para 

pessoas de 

qualquer 

escolaridade 

 

X 
 

Venda de cursos 

obrigatórios por 

regulamentação OU 

alta demanda no 

mercado para 

pessoas com pre-

requisitos de 

escolaridade 

- Nossos cursos 

estão 

conectados com 

o que o 

mercado 

precisa e temos 

pre-requisitos 

de entrada em 

alguns cursos, o 

que garante a 

qualidade dos 

formandos e 

boa imagem da 

escola. 

 

Se quero 

garantir a 

qualidade do 

ensino então 

iremos ofertar 

cursos 

regulamentado

s pelo MEC, 

mas também 

ofertar cursos 

rapidos e livres 

com algum pre-

requisito 

escolar tais 

como cuidador 

de idoso, 

tecnicas de 

massoterapia, 

auxiliar de 

saúde bucal e 

de forma 

eventual curso 

rápido de 



159 

 

definidas  

F1: (...) aos poucos fomos repaginando os cursos e eliminando outros, com 

isso nós ganhamos um mercado de alunos mais sério, alunos mais 

preparados 

#auxiliar de saude bucal 

F1: (...) e assim outros curso nós temos o auxiliar de saúde bucal é esse é 

um dos cursos mais novos que nós começamos em 2016, nós já estamos na 

sétima turma um curso que emplacou muito e isso aconteceu porque a gente 

vai sempre seguindo um pouco que o mercado nos demonstra, então a gente 

vai acompanhando as portarias vai acompanhando as publicações então há 3 

anos atrás saiu a publicação da exigência do Ministério do Trabalho de que 

todo o consultório dentário, todo dentista tem que ter um auxiliar que faça o 

serviço junto com ele, todo dentista tem que ter um auxiliar de saúde bucal 

em formado 

#Cuidador de idoso 

tem o USB, temos o cuidador de idosos também, o curso de cuidador de 

idosos é um curso que começou muito bem e hoje tá em baixa, por que? 

porque é, instituições como o SENAI e SENAC outros, Einstein, 

começaram a oferecer de graça porque o mercado deu uma caída 

#Tecnicas de massoterapia 

Então nós resolvemos lançar esse curso novo, começou esse ano está muito 

bem não é curso técnico, é um curso de técnicas de massoterapia e aí é um 

ano, aí o aluno aprende 6, 7 técnicas, tanto técnica ocidentais quanto 

técnicas orientais, e tá muito legal o curso 

#Curso Rápido de pedreiro 

nós fizemos aqui o projeto piloto a 2 anos atrás, nós fizemos um curso 

rápido de pedreiro, mas bem rápido assim, o que nós fizemos foi um curso 

pedreiro. 



160 

 

de dois meses foi uma solicitação da prefeitura, nós procuramos fazer 

parcerias né, a prefeitura precisava fazer esse trabalho ela então me ofereceu 

a possibilidade 

 Contratação 
de mão de 
obra 

F1: (...) eu tenho uma responsável técnica pelo curso de saúde, essa sim é 

uma enfermeira pós-graduada, todos os meus professores são pós-

graduados. 

F1: (...) 95% são professores que nunca deram aula, são enfermeiros que 

nunca deram aula mas são maravilhosos na enfermagem e ai entra a 

professora Carmem, você quer dar aula? é meu sonho mas eu não sei nunca 

entrei numa sala, vamos investigar o que você sabe. Ai tem experiência 

maravilhosa, tantos anos no hospital, tantos anos na UTI, tantos anos na 

UBS, ai vamos transformar isso em metodologia, ai eles sentam comigo 

sentam com minha coordenadora, todos professores estão aqui começaram a 

dar aula comigo, e eu dou preferência, e os poucos que sabem alguma coisa 

não sabe nada, porque eles estão acostumados a trabalhar em escola que 

vendem conhecimento, eu não vendo conhecimento, eu trabalho com 

formação humana é diferente 

 

Cursos com 
professores 
teóricos (sem 
experiência 
prática) 

X 
Cursos com 
professores com 
experiência prática 
comprovada. 
 

Somos uma 
escola 
profissionaliza
nte que ensina 
uma profissão 
na prática. 
  
Se quero 
oferecer um 
curso prático,  
relevante e de 
qualidade 
então tenho 
que investir 
numa equipe 
com 
experiência 
prática na 
função e boas 
histórias para 
contar do dia a 
dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionament

o com 

parceiros 

#parceria para inclusão no mercado de trabalho 

F1: (...) a gente faz essa parte estágio laboratório, tem laboratório aqui no 

prédio cuja dentista é uma das nossas professoras então eles fazem estágio 

em laboratório com ela, a parte prática, depois eles tem que ir para rua 

buscar os estágios deles, ai eles vão pra consultórios 

 

F1: (...) tenho parceria na coca-cola no Jundiaí, nossos alunos visita a coca-

cola, temos parceria com a  Alquímica, temos parceria com a FICOSA que 

é um empresa da  Panasonic, temos parceria com a... me fugiu o nome, que 

é uma empresa de produtos químicos que fica aqui em Jandira, o que 

Realização de 

todas as atividades 

internamente 

X 

Realização de  

atividades com 

ajuda de parceiros 

- Uma escola 

que oferece 

múltiplos 

benefícios para 

os alunos 

precisa de 

parceiros 

interessandos 

em uma relação 

de mutualismo. 

 

Se quero 
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acontece nessa parceria, nossa parceria é interessante porque ela serve os 

dois lados, a empresa é obrigada a fazer uma vez por ano a SIPAT, que é a 

semana de  prevenção acidente de trabalho é obrigatório por lei assim como 

o MEC obriga faculdades a fazer semana cultural toda faculdade tem que 

ser semana cultural, pode ser uma porcaria mas tem que registrar e tem que 

fotografar, tem que mandar para o MEC, e o MEC que tem que confirmar 

que aquilo aconteceu e algumas faculdades fazem algum movimento 

inteligente de transformar isso num dia de ação social e acontece umas 

coisas legais, no caso das empresas elas tem que fazer  SIPAT todo ano ai 

as empresas nos chamam, olha vai ter a SIPAT será que você me mandar 

tantos alunos pra fazer um dia de avaliação do diabetes, glicemia, de 

pressão arterial, então a gente monta um grupo de 10 alunos e dois 

Professores, a empresa vem buscas os alunos e passamos uma manhã lá e aí 

nós avaliamos os funcionários, fazemos medição de pressão fazemos 

medição de glicemia, as vezes conseguimos a prefeitura testes de ((sem 

tradução)) então a empresa enriquece a SIPAT dela que ela tem sua 

palestra, tem cuidados com os funcionários, e funciona para nós como 

estágio de saúde pública 

 

F1: Temos, temos parcerias com várias empresas da região (...)  

 
#parceria para fins pedagógicos 

F1: (...) Fizemos uma parceria com um galpão de obra [para o curso rápido 

de pedreiro], para o chão de obra, ai os alunos tiveram a teoria aqui depois 

eles foram para lá, mas não é uma coisa assim, tem que ver o aluno... 

#parceria para fins comerciais/captação 

F1: (...) e a gente busca parcerias (...) que também usa educação, é o 

produto que nós temos, vamos fazer um evento grande agora que eu to 

chamando de 1° novembro rosa e azul, junto rosa azul (...) um ano atrás eu 

fiz o outubro rosa que fizemos um grande evento no auditório municipal, 

abordando o câncer de mama, e agora em outubro dia 6, perdão, dia 6 de 

novembro nós vamos fazer novembro rosa azul, tanto câncer da mulher 

oferecer 

benefícios ao 

meu aluno 

então eu 

preciso 

articular 

parcerias para 

inclusão no 

mercado de 

trabalho 

(empresas 

empregadoras e 

entidade de 

trabalho e 

emprego da 

prefeitura), 

para fins 

pedagógicos 

(empresas para 

parte prática 

das aulas) e 

também 

comerciais para 

fins de 

captação. 
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quando câncer de homem. Então quem virá? todo mundo que vem, vem 

pessoas importantes de São Paulo, venha a fundadora e diretora do instituto 

do câncer de São Paulo,  vem a diretora e fundadora do ITACI que é o 

instituto de câncer infantil, vem uma família de músicos que vem oferecer 

uma noite musical, que vem oferecer uma grande noite para os nossos 

alunos, sempre os nossos alunos claro que eu tenho uns 20, 30 convidados 

né (...) é uma possibilidade de marketing enorme nós vamos colocar um 

vídeo institucional, nossas funcionárias todas vem uniformizadas então a 

gente procura Tiago valorizar coisas que normalmente as escolas pequenas, 

nossa escola não é pequena é de médio porte, mas não valorizam 

 

Utilização dos 

recursos 

financeiros e  

tecnológicos 

Decisão de 

financiamento 
P: Quando a escola pensar em colocar um novo curso, fazer um 

laboratório novo, como que é financiar esse investimento? 

F1: Tudo daqui, tem que sair daqui a escola não pode, não existe uma 

injeção [de capital], tem que sair daqui. 

 

 

 

Capital próprio 

X 

Capital de terceiros 

- A escola 

precisa de 

investimento 

constante 

 

Se quero 

investir na 

escola, então a 

própria escola 

precisa ser 

capaz de 

financiar este 

investimento. 

Estruturação 

organizacion

al 

Estrutura 
organizacion
al 
 
 
 
 

#Diretoria Pedagógica e Administrativa/Comercial 

F1: (...) eu considero meu parceiro de trabalho um visionário, um grande 

empreendedor, um grande profissional (...) né uma pessoa extremamente 

flexível antenada, humano e aberto, hoje ele mora fora de São Paulo, ele 

fica duas semana aqui duas semanas fora, e a escola continua 

tranquilamente, uma direção integrada, eu diria quase uma direção 

colegiada, uma gestão feita com muita integração esse auxílio de uma 

escola e eu te falo porque eu trabalho em muitas escolas particulares, já 

trabalhei em direções que não se entendiam porque a escola precisa tanto do 

Áreas independentes 

com diretorias 

independentes 

X 

Apenas uma 

diretoria geral da 

escola 

 

 

 

-  Uma 
empresa 
precisa de 
pessoas com 
perfis 
diferentes 
focadas em 
áreas 
diferentes. 
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diretor administrativo quanto o diretor pedagógico, só da crescimento se 

houver integração dessas duas partes e aqui nós fazemos tudo integrado.  

 

 

Somos uma 

empresa com a 

diretoria 

focada em suas 

habilidades e 

experiências 

(pedagógica e 

gestão 

administrativa/

comercial) 

com múltiplas 

responsabilida

des para cada 

área 

independente.  

 
 

 Contratação 
de mão de 
obra 

 

 

 

#Professores 

P: E qual que é o regime de contratação de professor?  
F1: Posso nós estamos que ela fase de mudança tá, por causa do mercado, 

mudanças sociais e políticas e por causa das nossas novas leis trabalhistas, o 

professor aqui ele é horista  

 

F1: (...) quando eu falo para você que está em mudança por quê, os nossos 

professores todos eles trabalham em hospitais, pra eles tem um contrato de 

terceirização, mas pra ser um contrato efetivo que é uma coisa que a gente 

deseja eles tem que ter empresa aberta, cada professor ter uma empresa uma 

microempresa, pra poder emitir nota fiscal e poder melhorar essa parte de 

vista que essa é a nossa meta,  

#Outros funcionários 

F1: (...) e os funcionários tirando os professores, somos 10 funcionários 

registrados. 

Professores CLTs 
X 
Professores como 
prestadores de 
serviço.  

- Queremos 
oferecer um 
curso prático 
com 
professores 
que exercem 
sua profissão 
atualmente.  
 
Se quero 
oferecer um 
curso prático, 
com 
professoers 
atuantes no 
mercado, 
então não 
posso exigir 
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dedicação 
exclusiva e 
preciso de 
flexibilidade na 
contratação.  
 

 Identificação 

da Cultura 

Organizacional 

F1: (...) nossas meninas todas tem treinamento, eu faço treinamento com 

elas estão sempre sorrindo (...) são muito felizes no que fazem gostam (...) o 

clima da nossa escola é muito bom tem uma vibe muito boa tem uma 

energia agradável, todo mundo adora trabalhar aqui Adriana que trouxe 

você aqui tá aqui a 8 anos eu tô aqui a 11. (...) escola ela começou como 

auxiliar de corredor depois ela foi recepcionista, depois ela foi auxiliar de 

coordenação aí se encantou pela educação fez pedagogia se formou agora já 

vai para pós e é minha coordenadora Meu Carro Chefe na coordenação, 

realização, educação mesmo que a gente faz sabe 

Escola que 

desenvolve 

funcionários e 

alunos 

X 

Outra escola 

profissionalizante 

sem essa 

preocupação 

- Queremos uma 

Cultura 

amigável, com 

forte viés de e 

educação e 

desenvolviment

o no trabalho 

("auxiliar de 

corredor, depois 

ela foi 

recepcionista, 

depois ela foi 

auxiliar de 

coordenação aí 

se encantou pela 

educação fez 

pedagogia se 

formou agora já 

vai para pós e é 

minha 

coordenadora"). 

 
Se quero ter 
os melhores 
profissionais 
então preciso 
desenvolvê-los 

como pessoa 

e 

profissional.. 
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 Atividades da 

cadeia de valor  

#Divisão de tarefas 

F1. (...) mas temos uma parceria muito interessante eu e o diretor 

administrativo que é mantenedor, ele foca muito na questão administrativa, 

financeira e de marketing, publicidade da escola e eu foco a com a questão 

pedagógica, tanto que a nossa escola ela tem 

F1. (...) então aqui eu sou diretora, mas tem uma visão de programação 

muito completa pelo tanto que eu exerci né, aqui nós fomos crescendo nós 

fomos estabelecendo os setores de trabalho, a secretaria hoje é um núcleo 

maravilhoso aqui no INSTITUTO DE SAÚDE, extremamente organizado, 

eu tenho tudo em arquivo atualizado, meio digital e meio também ainda 

arquivo físico, temos uma recepção com meninas que estão fazendo ou 

psicologia ou pedagogia, na coordenação eu tenho uma coordenadora 

pedagógica e uma orientadora Educacional que cuida dos alunos no 

atendimento aos estudos 

#Atendimento 

F1: (...) a secretaria hoje é um núcleo maravilhoso aqui no INSTITUTO 

DE SAÚDE, extremamente organizado, eu tenho tudo em arquivo 

atualizado, meio digital e meio também ainda arquivo físico, temos uma 

recepção com meninas que estão fazendo ou psicologia ou pedagogia, na 

coordenação eu tenho uma coordenadora pedagógica e uma orientadora 

Educacional que cuida dos alunos no atendimento aos estudos 
 

#Comercial 

F1: (...) A gente procura respeitar um pouco de início de semestre, mas não 

tem uma regra, estamos em agosto, começamos uma turma acho que foi em 

maio, a gente forma a turma e já abre a captação para outra turma, mas já 

tem uma prospecção do ano que vem. 

F1: (...) A verdade é que nosso diretor administrativo ele não é da área de 

marketing. Ele é engenheiro civil mas ele gosta muito então todas as nossas 

Áreas independentes 

com divisão de 

tarefas de forma 

mecânica 

 

X 

 

Funcionários que 

seguem fluxo 

operacional  de 

forma orgânica. 

 

 

- Precisamos 

ser uma 
empresa 
organizada e 
hierárquica.. 

 

 

Se queremos 

ser uma 

empresa 

organizada e 

com tarefas 

dividas, então 

precisamos de 

uma 

organizaçao 

hierárquica. 

Possuimos 2 

diretorias 

independentes 

que 

contemplam as 

áreas de 

atendimento na 

secretaria, o 

departamento 

comercial e 

área de gestão 

da escola. 
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campanhas ele quem faz, e ele modifica a campanha, acabou de me mandar 

uma material que a gente vai lançar semana que vem 

#Inicio do curso 

F1: (...) A gente procura respeitar um pouco de início de semestre, mas não 

tem uma regra, estamos em agosto, começamos uma turma acho que foi em 

maio, a gente forma a turma e já abre a captação para outra turma, mas já 

tem uma prospecção do ano que vem. 

#Gestão 

F1: (...) a escola precisa tanto do diretor administrativo quanto o diretor 

pedagógico, só da crescimento se houver integração dessas duas partes e 

aqui nós fazemos tudo integrado. Sobrevivemos a crise sim, estamos 

passando por ela sim, e não estamos precisando de ninguém porque a gente 

também precisa ter lucros, mas estamos aguentando 

 

 

Aprendizage

m 

Configuração 

organizacion

al 

Volume de 

clientea 

tendidos. 

F1: (...) Teve turma que não se formou temos no mínimo de 20 alunos, mas 

às vezes a gente fica com dó e começa com menos e é sempre um desastre, 

(...) com 13 não dá pra começar, menos de 20 é prejuízo. As nossas turmas 

de enfermagem todas começam com 60 em fevereiro, quando abrimos ano 

passado começamos com uma turma com 60, e nós tínhamos já 50 inscritos 

em abril aguardando segundo semestre, fizemos uma loucura, suspendemos 

uma turma que estava no meio do caminho, que não enchia que era a 

segurança do trabalho, nós cancelamos a turma e avisamos os 12, 13 alunos 

que a turma não formava e abrimos mais uma de enfermagem. 

Qualidade 

 

X 

 

Escala 

- Uma escola 

precisa ter 

qualidade 

elevada e 

ganhos de 

escala.  

 

Se quero ser 

uma escola de 

qualidade que 

cumpre sua 

missão e o 

mesmo ser 

rentável, então 

preciso oferecer 

aulas de muito 
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qualidade e 

buscar 

rentabilizar 

com a 

quantidade de 

alunos em aula. 

 

Escola de 

nicho de 

atuação 

Definição da 

base de clientes 

#Nível escolaridade 

F1: (...) Olha o perfil do nosso Aluno por exemplo do curso de cuidado de 

idosos, que é fundamental, até incompleto, porque nós percebemos que nos 

procurava muitas senhoras, muitas pessoas de acima de 30, 40 anos que já 

cuidavam de pessoas de idade, o cenário desse curso é muito assim: “Eu 

trabalho numa casa que a senhora adoeceu e agora os filhos, querem que eu 

continue cuidando da casa e cuidando da pessoa” então eles estão me 

pagando o curso pra eu aprender a ver pressão, pra aprender a dar 

medicação, entendeu então assim, ai que você tem de formação? aí eu não 

acabei fundamental né, então nós abrimos uma condição diferencial porque 

esse não é o curso que tem a ver com o nosso curso técnico e nós podemos 

acolher até nessa linha da inclusão 
 

#Classe Social 

F1: (...) O Aluno que procura uma escola técnica, Tiago, normalmente é um 

aluno de condição financeira é, menos abastado, ele já procura por que é 

algo viável, você não vai  encontrar uma escola técnica que custe caro, a 

proposta sempre atingiu um nicho da sociedade que não consegue ou por 

tempo por dinheiro ou por alguma coisa nesse sentido fazer uma faculdade 

fica ali no meio do caminho, então é uma possibilidade, tem pessoas que 

fazem um curso de qualificação profissional e eles ficam por ali, tem outros 

que depois de um tempo consegue ir para faculdade e seguir carreira, e fazer 

uma carreira até brilhante, mas o impedimento que a gente encontra é essa 

questão realmente financeira, falta de escolarização. 

Ampla base de 

clientes em diversos 

cursos (setores) 

diferentes. 

 

X 

 

Foco nos clientes 

com baixo nível de 

escolaridade e classe 

social. 

 

 

 

 

- Somos uma 

escola 100% 

focada na área 

da saúde, em 

pessoas de 

baixo nivel de 

escolaridade e 

classe social 

 

Se quero 

oferecer 

benefícios 

claros e 

específicos para 

uma 

determinado 

público, então 

preciso nichar. 

Nossa escolha é 

a área da 

saúde, pessoas 

com baixa 

escolaridade e 

nível social.  

 Canais de 

venda e 
F1: (...) Nós já tivemos muita propaganda externa, nós tínhamos 40 placas, 

tínhamos Outdoor, 40 a 50 faixas nas ruas, fazendo 5, 6 mil panfletos, (...) 

Uso de múltiplos 

canais tradicionais 
- Precisamos 

estar 
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relacionamento 

com o 

consumidor 

só que hoje esse cenário mudou totalmente como migrando dessa papelada 

toda, e fomos migrando para as redes sociais, o nosso diretor administrativo 

é uma pessoa que lida muito bem com isso ele é jovem assim que foi 

mesmo credor então quer dizer, ele tem toda a história da escola dentro 

dele, hoje nós impulsionamos muito pela rede social, nós temos Facebook, 

Instagram e WhatsApp também aqui nossa fazemos muita divulgação e hoje 

eu sinto que por incrível que pareça o Boca a Boca nos traz muitos alunos 

 

P: (...) como que a escola divulga os cursos? 
F1: (...) Nós já tivemos muita propaganda externa, nós tínhamos 40 placas, 

tínhamos Outdoor, 40 a 50 faixas nas ruas, fazendo 5, 6 mil panfletos, (...) 

só que hoje esse cenário mudou totalmente como migrando dessa papelada 

toda, e fomos migrando para as redes sociais, o nosso diretor administrativo 

é uma pessoa que lida muito bem com isso ele é jovem assim que foi 

mesmo credor então quer dizer, ele tem toda a história da escola dentro 

dele, hoje nós impulsionamos muito pela rede social, nós temos Facebook, 

Instagram e WhatsApp também aqui nossa fazemos muita divulgação e hoje 

eu sinto que por incrível que pareça o Boca a Boca nos traz muitos alunos 

 

F1: (...) eu posso te falar que ela é 80% mídia, nós temos este, eu não sei se 

o telão tá ligado hoje, Você viu o telão luminoso na frente? (...) É como eu 

te falei nós temos um totem luminoso aqui na frente ele nos ajuda muito, ele 

é nosso e esse foi o investimento que nós fizemos aos quatro anos atrás e ele 

é muito importante, é importante para os parceiros também normalmente os 

anunciantes 

de divulgação 

X 

Uso de Ferramentas 

digitais 

atualizados 

quanto a 

maneira como 

nos 

comunicamos 

com nosso 

alunos.  

 

Se queremos 

ser eficientes 

em nossa 

comunicação, 

precisamos nos 

comunicar 

através do uso 

de ferramentas 

digitais, i.e.: 

facebook, 

whatsapp, etc) 

Dessa forma 

poderá ocorrer 

a atração do 

cliente para a 

escola e a 

comunicação 

com ele.  

Também há 

Uma equipe 

comercial 

independente e 

focada. 

 

Estrutura de 
custos e 
receita 

Precificação e 

receita 
F1: (...) Mercado, consultando o mercado. (...) Já houve uma época em que 

a gente procurava sempre ser a escola mais em conta hoje queremos ser 

a melhor, nem sempre é mais em conta a gente customiza o que oferece, o 

curso tem que pagar os estágios, tem que pagar material didático, material 

pedagógico, tem que pagar os uniformes que eles usam, tem que pagar o 

Ser a escola mais 

barata 

X 

Ser a melhor escola  

- Queremos ser 

a melhor escola 

em nossa 

região. 

 

Se quero ser a 
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material didático tem muita escola técnica que não usa material pedagógico, 

e eu não abro mão, o aluno tem que usar o material didático. 

F1: (...) Eu posso dizer isso, que a escola tem se mantido nós temos cerca de 

350 alunos mais ou menos,  no curso técnico varia entre 300 e 400, nós 

temos turma da tarde e à noite, nós tínhamos manhã, tarde e noite, as 3 anos 

atrás encerramos as turmas da manhã, foi um processo né nós começamos a 

encerrar quando nós percebemos que o período da manhã foi minguando 

nós prospectamos, vamos supor hoje é 2019 mas prospectamos que em 

2021 não queria mais turma de manhã, fomos encerrando e não abrimos 

mais turmas 

F1: (...) Nós enfrentamos essa situação difícil do país de dois anos para cá 

sem entrar no vermelho, a escola se sustenta, não conseguimos fazer muitos 

investimentos, mas conseguimos trocar as cadeiras montar essa sala de 

informática que eu te falei  

#Receita caindo  

F1: (...) hoje tá todo mundo sem dinheiro, os alunos a inadimplência 

aumentou em todas as escolas e faculdades, as pessoas estão  aguardando 

para ver o movimento que os pais vão fazer, algumas pessoas que se 

matriculam quando começa a primeiro mês segundo mês já percebe que 

aquilo que eles assumiram cabe no bolso, isso é muito comum aqui, e é 

muito comum em todas as escolas técnicas de cursos alternativos ou Livres 

né, tem aquela empolgação você vem você se inscreve, acha tudo lindo 

maravilhoso, o principal você não faz que é a questão de economia 

doméstica, pra ver se aquilo cabe no seu orçamento. 

 

melhor escola, 

não posso 

colocar preço 

baixo como 

nossa 

prioridade. 

Somos uma 

escola que não 

se preocupa em 

ser a mais em 

conta versus 

concorrentes. 

Procuramos ser 

a melhor 

escola. Mesmo 

com a receita 

caindo, 

buscamos nos 

reinventar em 

termos 

Expansão do 

negócio 

Diversificação 
de mercado 
ou produtos 

#Outros localizações geográficas  

F1: Então ele [INSTITUTO DE SAÚDE] começou aqui em 2004/2003, ai 

em 2005 ela abriu uma filial não sei bem se é uma filial, mas uma unidade 2 

em Carapicuíba, bem no centro de Carapicuíba, e ficou até 2010. Em 2010 

Novos produtos 

X 

Novos mercados 

 

- A empresa 

precisa estar 

focada em 

manter-se 

atualizada em 
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nós fechamos em Carapicuíba e focamos aqui 

#Descontinuação de cursos  

F1: (...) e nós tivemos os cursos livres, tivemos os cursos na área de 

massoterapia, de estética facial, de drenagem linfática, massagem corporal, 

depilação, acupuntura, a orículo terapia, tivemos. Nós fomos aos poucos 

terminando porque esses cursos livres passaram a ser ofertados até por casas 

que vendem produtos de beleza, ai nós percebemos que isso estava 

desqualificando a nossa instituição 

#Novos cursos  

F1: (...) por exemplo, eu estou pensando que curso a gente vai lançar, esse 

ano nós lançamos o técnicas de massoterapia, há dois anos atrás o auxiliar 

de saúde bucal, e o outro ano lançamos os cuidador de idosos. Estamos 

pensando que nós podemos colocar ano que vem, porque você tem que 

acompanhar o que o mercado tá respirando e pedindo, agora neste momento 

parece que o governo vai de novo fazer uns incentivos né 

F1: (...) por exemplo, estou ensaiando começar o curso de libras que não tem 

muito a ver... assim o INSTITUTO DE SAÚDE ela tem uma vertente muito 

forte na área da saúde, que é o propósito dela mas se a gente não agregar 

alguns valores diferentes, alguns produtos diferentes, a gente também tende 

a ficar com um mercado muito escasso 

 

relação aos 

cursos 

oferecidos. 

 

Se queremos 

ser relevantes 

em nosso 

contexto como 

escola, 

precisamos 

descontinuar 

cursos que 

perderam a 

atratividade e 

também criar 

cursos novos 

de forma a 

atender a 

demanda de 

mercado.  

Resumo do 

conceito de 

valor 

Conceitos de 

valor para este 

nicho -> colocar 

na dissertação. 

# Rapidez na qualificação para o mercado de trabalho 

F1: (...) Cursos mais rápidos só que pra isso a gente também tem que 

qualificar, eu não posso fazer um curso de chaveiros se não tiver no mínimo 

espaço para ele poder fazer o exercício de uma chave e testar essa chave (...) 

eu tô usando esse de exemplo, pra dizer que todo curso de qualificação 

profissional você precisa ter um campo de prática, oficina. 
 

F1: (...) nós fizemos aqui o projeto piloto a 2 anos atrás, nós fizemos um 

curso rápido de pedreiro, mas bem rápido assim, o que nós fizemos foi um 
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curso de dois meses (...). Fizemos uma parceria com um galpão de obra, 

para o chão de obra, ai os alunos tiveram a teoria aqui depois eles foram 

para lá 

 

#Inserção no mercado de trabalho 
F1: (...) que é justamente não trabalhar dentro da caixinha, adoro a educação 

básica claro fiquei 32 anos mas o que mais me encanta na educação técnica 

profissionalizante é ela funcionar de acordo com o mercado, ela não é uma 

escola quadradinha 

 

a gente faz essa parte estágio laboratório, tem laboratório aqui no prédio 

cuja dentista é uma das nossas professoras então eles fazem estágio em 

laboratório com ela, a parte prática, depois eles tem que ir para rua buscar 

os estágios deles, ai eles vão pra consultórios 

 

F1: (...) nós temos dois objetivos básicos que a formação do profissional e 

a inserção deles no mercado de trabalho, então quando nossos alunos não 

conseguem se colocar no mercado de trabalho a gente se reúne e começa a 

ver o que que tá falhando, que tá faltando, porque para nós não atingiram os 

objetivos 100% fizemos a formação mas ele não se insere no mercado 
 

# Flexibilidade curricular 

F1: Isso, só que hoje Tiago, nós não mais denominamos como cursos livres 

nós fizemos uma repaginação  

F1: (...) nós elevamos o nível de exigência 

F1: (...) aos poucos fomos repaginando os cursos e eliminando outros, com 

isso nós ganhamos um mercado de alunos mais sério, alunos mais 

preparados 

F1: (...) e assim outros curso nós temos o auxiliar de saúde bucal é esse é 

um dos cursos mais novos que nós começamos em 2016, nós já estamos na 

sétima turma um curso que emplacou muito e isso aconteceu porque a gente 

vai sempre seguindo um pouco que o mercado nos demonstra, então a gente 
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vai acompanhando as portarias vai acompanhando as publicações então há 3 

anos atrás saiu a publicação da exigência do Ministério do Trabalho de que 

todo o consultório dentário, todo dentista tem que ter um auxiliar que faça o 

serviço junto com ele, todo dentista tem que ter um auxiliar de saúde bucal 

em formado 

F1: (...) tem o USB, temos o cuidador de idosos também, o curso de 

cuidador de idosos é um curso que começou muito bem e hoje tá em baixa, 

por que? porque é, instituições como o SENAI e SENAC outros, Einstein, 

começaram a oferecer de graça porque o mercado deu uma caída 

F1: (...) Então nós resolvemos lançar esse curso novo, começou esse ano está 

muito bem não é curso técnico, é um curso de técnicas de massoterapia e aí 

é um ano, aí o aluno aprende 6, 7 técnicas, tanto técnica ocidentais quanto 

técnicas orientais, e tá muito legal o curso 

F1: (...) nós fizemos aqui o projeto piloto a 2 anos atrás, nós fizemos um 

curso rápido de pedreiro 

 
# Inclusão social 

F1: (...) O Aluno que procura uma escola técnica, Tiago, normalmente é um 

aluno de condição financeira é, menos abastado, ele já procura por que é 

algo viável, você não vai  encontrar uma escola técnica que custe caro, a 

proposta sempre atingiu um nicho da sociedade que não consegue ou por 

tempo por dinheiro ou por alguma coisa nesse sentido fazer uma faculdade 

fica ali no meio do caminho, então é uma possibilidade, tem pessoas que 

fazem um curso de qualificação profissional e eles ficam por ali, tem outros 

que depois de um tempo consegue ir para faculdade e seguir carreira, e 

fazer uma carreira até brilhante, mas o impedimento que a gente encontra é 

essa questão realmente financeira, falta de escolarização. 

 


