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No dia 22 de novembro, o tema do 

encontro da Practical Community in 

Business Model foi a criação de valor. A 

escolha deste tema foi motivada pelo fato da 

criação de valor ser o fenômeno mais 

atrelado ao conceito de modelos de negócio. 

Assim, em paralelo à ferramenta de análise 

dos modelos de negócio (framework) 

proposta no primeiro encontro, a 

comunidade consolida o conhecimento 

sobre as bases conceituais que a sustentam. 

Na perspectiva apresentada pelo 

professor Humberto Lopes (PUCMG) a 

criação de valor pelos modelos de negócios 

segue a lógica econômico-financeira. No 

entanto, diferente da visão tradicional da 

busca pelo equilíbrio entre oferta e demanda 

– que considera a pré-existência de um 

conjunto de compradores e vendedores – 

quando se fala em valor admite-se a 

dinamicidade do mercado. Com isto, entra 

em cena o conceito de Propensão a Pagar 

(willingness to pay) do consumidor.  

 

 

 

 

 

      Prof. Humberto Lopes (PUCMG) 

Matematicamente, a diferença entre 

a disposição do consumidor e o custo da 

empresa é o valor criado. No entanto, 

mesmo que a troca efetiva no mercado não 

tenha ocorrido, esta diferença indica o 

potencial de valor que o mercado tem a 

oferecer para os agentes que dele 

participam. E a porção capturada por cada 

um dependerá de seu poder de barganha. A 

empresa é um ator entre outros e cria parte 

do valor total do mercado. Ela compete com 

rivais, fornecedores, fabricantes, novos 

concorrentes e clientes pelo valor criado no 

setor. Estas são as forças que influenciam 

seu contexto, mostram como o setor 

compartilha o valor e explicam sua 

lucratividade. A análise delas norteia as 

decisões da empresa no sentido de capturar 

para si a maior parte possível do valor 

criado. Portanto, a relação entre 

compradores e vendedores não ocorre de 

maneira isolada, o contexto envolve a 

decisão de outros atores. E a determinação 

e preços e custos é influenciada pelo poder 

de barganha de cada um.  
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 Na visão do professor Michel 

Fleuriet (HEC/França-FDC), os modelos de 

negócios podem criar valor por meio da 

margem, da redução do ciclo financeiro, ou 

de uma combinação de ambos. Mas a 

análise dos casos da Amazon, Alibaba e 

Magazine Luiza demonstram que redução 

do ciclo financeiro do modelo de negócio 

pode ser tão importante para o fluxo de 

caixa quanto o aumento da margem. 

 

 

 

 

 

 Prof. Michel Fleuriet (HEC) 

Entretanto, Fleuriet destaca que a 

ótica puramente financeira como medida de 

criação de valor pode gerar uma concepção 

muito restrita do conceito. A criação de 

valor para o acionista também pode fazer o 

mesmo pela sociedade. Segundo o 

professor, esta lógica vale para os modelos 

de negócios. Há que se criar valor para si, 

mas também para o ambiente que o cerca. A 

experiência do professor como investidor 

em startups tem reforçado a criação de valor 

que vá além do aspecto financeiro. A Cryo 

Pur, citada como exemplo, possui um ciclo 

financeiro de um ano e tem um valor 

ambiental importante. A empresa tem um 

grande potencial de crescimento na medida 

em que vai ao encontro dos esforços dos 

governos mundiais em reduzir a emissão de 

gases e o efeito estufa. Este é um valor que 

pode se transformar em vendas e, como 

consequência, alcançar a melhora 

incremental no fluxo de caixa. Porém, a 

mensuração deste tipo de valor é um desafio 

para os financistas acostumados a lidar com 

o modelo clássico. Desafio que se apresenta 

também aos modelos de negócios: gerar e 

mensurar o valor que é criado para além 

daquele capturado pela empresa em termos 

de lucro para o acionista. 


