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Plano de Negócios  
vs  

Canvas

Canvas substituiu o tradicional plano de negócios ao longo desse 
anos…

Canvas: Permite que você coloque no papel o modelo de negócio 
de maneira rápida; 

Menos formal; 
Que pode ser usada no dia a dia; 

Fácil atualização; 

Canvas: Simples, Claro e Compreensível.
Facilitando que todos (funcionarios, parceiros, clientes e 

investidores) entendam o seu negocio.



Definições

• O que é: Canvas é tela. Forma 
simples de modelar seu negócio 
em uma única folha/tela.

• Quem criou? Alexander 
Osterwalder  , com a 
colaboração de mais de 470 
pessoas em 45 países 
diferentes.
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9 Blocos
• Segmento de Clientes: Uma organização serve a um ou diversos Segmentos de Clientes

• Proposta de Valor: Busca Resolver os problemas do cliente e satisfazer suas 
necessidades.

• Canais: As propostas de valor são levadas para os clientes por Canais de comunicação, 
distribuição e venda.

• Relacionamento com clientes: É estabelecido e mantido com cada Segmento de clientes

• Fontes de Receita: Resultam de propostas de valor oferecidas com sucesso para os 
clientes.

• Recursos Principais: Elementos ativos para oferecer e entregar os elementos descritos 
previamente….

• Atividades -Chave: ao executar uma serie de Atividades Chave.

• Parcerias Principais: Algumas atividades são terceirizadas e alguns recursos são 
adquiridos fora da empresa

• Estrutura de Custos: Os elementos do modelo resultam em uma estrutura de custo.
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Áreas foco 

Figura: Diagrama do business model canvas mostrando a sequencia lógica e os relacionamentos dos noves blocos de componentes. Fonte: ERP1.COM.BR adaptado de www.businessmodelgeneration.com.
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Segmento de Clientes
Esse bloco visa agrupar os clientes em 
segmentos com necessidades, costumes 
e atributos comuns, de forma a poder 
melhor entender, alcançar e servir esses 
clientes. 


Cada segmento tem uma proposta de 
valor, canal e relacionamento diferente. 

Principais questões a serem respondidas:  
• Para quem estamos criando valor? (Público 

Alvo)

• Quais as características deste(s) segmento(s)?

• Quem são os nossos potenciais clientes

• Quem são nossos mais importantes clientes

• Esses clientes possuem necessidades em 

comum?

• Esses clientes são atingidos da mesma 

maneira

Listar de forma agrupada os 
segmentos para quem se 

deseja criar valor.
É possível agrupar os 

clientes : Necessidades, 
comportamentos ou outros 

atributos comuns 



Proposta de Valor
Este bloco descreve quais os valores 
que os produtos e serviços da 
empresa oferecem para cada 
segmento de cliente específico.


Cada segmento pode ter uma 
proposta de valor, canal e 
relacionamento diferente. 

Principais questões a serem respondidas:  
• Qual valor nós oferecemos aos nossos 

clientes?

• Qual dos problema de nossos clientes nós 

estamos ajudando a solucionar?

• Qual mix de produtos e serviços oferecido 

para cada segmento de cliente?

• Que necessidades dos nossos clientes 

estamos satisfazendo?

Elementos que agregam valor: 
Novidade / Performance / 
Customização / Fazer o Serviço / 
Design/ Preço / Marca, Status/ 
Redução de Custo/ Redução de 
Risco/ Acessibilidade/ 
Conveniência/ Usabilidade.



Canal

Principais questões a serem respondidas:  
• Através de quais canais os segmentos de 

clientes querem ser atendidos?

• Como são atingidos e atendidos agora?

• Como nossos canais se integram?

• Quais possuem melhor custo-benefício? 

• Qual deles funciona melhor?

• Como são integrados à rotina do clientes?

• Qual é a cadeia logística a ser 

desenvolvida e controlada? 

Esse bloco visa descrever os canais 
utilizados pela empresa para se 
comunicar e atingir seus segmentos 
de clientes para entregar sua 
proposta de valor.


Os canais podem ser de 
comunicação, venda e distribuição. 

Fases de Canais:  
1. Divulgação 
2.  Avaliação 
3. Compra 
4. Entrega  
5. Pós-Venda 



Relacionamento com cliente

Esse bloco visa descrever o tipo de 
relacionamento que a empresa 
estabelece com cada segmento de 
clientes para entregar sua proposta de 
valor.

Principais questões a serem 
respondidas:  

• Qual tipo de relacionamento nosso cliente 
espera e deseja?


• Quais tipos de relacionamento já foram 
estabelecidos?


• Como eles estão integrados com o nosso 
modelo de negócios?


• Quais os custos desses relacionamentos? 

Existem diferentes formas de se 
relacionar com os clientes: 
• relacionamento pessoal 
• relacionamento pessoal dedicado 
• self-service 
• comunidades 
• co-criação



Fluxo de Receita
Esse bloco visa representar as formas 
que a empresa gera receita e o 
dinheiro gerado por cada segmento de 
clientes.


É possível entender  qual o valor que 
cada segmento de cliente representa 
para a empresa. Principais questões a serem 

respondidas:  

• Qual valor os clientes estão realmente 
dispostos a pagar?


• Qual valor eles pagam atualmente ?

• Como eles pagam atualmente?

• Como eles preferem pagar?

• Quanto cada fluxo de receitas contribui 

para a receita total? 

Explicar como cada 
segmento de cliente vai 

trazer receita.



Recursos Principais
Esse bloco visa descrever quais são os 
recursos necessários para que a proposta 
de valor seja entregue para o cliente.


Quais os recursos que devem ser 
utilizados para operar os canais de 
distribuição, tornar o relacionamento com 
o cliente duradouro e garantir os meios de 
pagamento. Principais questões a serem 

respondidas:  

• Quais recursos chave a proposta de 
valor precisa?


• E para o canal de distribuição?

• E para o relacionamento com o 

cliente

• E para o fluxo de receitas?

Tipos de Recursos:

• Físicos
• Humanos
• Financeiros
• Intelectuais



As atividades vão garantir a 
entregar da proposta de valor, 

viabilizar o relacionamento com 
os clientes e o funcionamento 

dos canais de distribuição.

Atividades Chave
Nesse Bloco estão as atividades e 
processos mais importantes para 
fazer funcionar o modelo de negócio da 
empresa. 


As atividades-chave podem ser feitas 
internamente ou ser terceirizadas por 
parceiros

Principais questões a serem 
respondidas:  
• Quais as atividades chave 

exigidas pela nossa proposta de 
valor?


• E pelos canais de distribuição?

• E pelo relacionamento com o 

cliente?

• E pelo fluxo de receitas?



Parcerias Principais

Esse bloco descreve a rede de 
fornecedores e parceiros que 
fazem o modelo de negócios 
funcionar. 

Principais questões a serem 
respondidas:  
• Quem são os parceiros chave?

• Quem são nossos fornecedores 

chave

• Quais recursos chave são adquiridos 

dos parceiros?

• Quais atividades chave os parceiros 

desenvolvem?

Atenção : Dependência de parceiros. A 
terceirização precisa ser regada de cautela 
principalmente no que compete ao coração 

do negócio.

Ambiente competitivo: Colaborativo é mais 
saudável. Nem tudo precisa ou deve ser feito 

pela empresa.

 



Estrutura de Custo
Esse bloco visa representar  a estrutura de 
Custo e descrever os custos mais importantes 
envolvidos na operação do modelo de 
negócios.


Os custos estão relacionados com os demais 
blocos do modelo de negócio. 

Principais questões a serem respondidas:  

• Quais são os principais custos inerentes ao 
modelo de negócios?


• Quais recursos chave de maios custo?

• Quais atividades chave de maior custo?

• Quais são os seus custos fixos e variáveis?

• É possível diminuir os custos fazendo 

parcerias?

Os custos mais relevantes :
• Criação  e Manutenção Das Parcerias;
• Execução Das Atividades-Chave;
• Obtenção E Manutenção Dos Recursos;
• Manutenção Da Proposta De Valor;
• Criação E Operação Dos Canais;
• Manutenção Do Relacionamento Com Clientes;
• Ampliação De Mercado;
• Outros Custos Relacionados 
• A Operacionalização Do Modelo De Negócios.



Canvas  - Gratuito e on-line!
• Bel Pesce (fazInova) - https://

youtu.be/GeuuKio6M_o?
list=PLAeiZEbbW8UO8GI_FG
yuJc4XRM62ciH3i

• Sebrae  - https://
www.sebraecanvas.com/#/\

• Strategyzer - http://
www.businessmodelgeneratio
n.com/canvas/bmc

https://youtu.be/GeuuKio6M_o?list=PLAeiZEbbW8UO8GI_FGyuJc4XRM62ciH3i
https://www.sebraecanvas.com/#/%5C
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc

