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RESUMO 

Com a competividade do mercado, as empresas buscam obter sucesso e conseguir se 

destacarem. Para isso, torna-se cada vez mais necessário que as organizações se estruturem e 

tomem decisões para que estas auxiliem o futuro da mesma. Um planejamento estratégico 

bem desenvolvido aumenta as possibilidades de sucesso da empresa possibilitando explorar 

de maneira estratégica as oportunidades e trabalhar para minimizar os potenciais efeitos 

negativos das ameaças. O presente trabalho apresenta como a ferramenta do Business Model 

Canvas pode auxiliar no desenvolvimento de um planejamento estratégico para uma empresa 

de educação. Ao final foram analisados os resultados desse planejamento.  

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico, Business Model Canvas, educação. 



ABSTRACT 

With market competitiveness, companies seek to be successful and to excel. Therefore, it 

becomes increasingly necessary for organizations to structure and make decisions that guide 

the future of the organization. Well-developed strategic planning increases the company's 

chances of success by strategically exploiting opportunities and working to minimize the 

potential negative effects of threats. The present work presents how Business Model Canvas 

application can help in the development of a strategic planning for an education company 

besides the evaluation of results. 

Keywords: Strategic planning, Business Model Canvas, education 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo Camargos e Dias (2003), o aumento da complexidade estrutural das 

empresas, aliado ao dinamismo e acelerado ritmo de mudanças ambientais, exige que as 

organizações possuam maior capacidade no desenvolvimento e implementação de suas 

estratégias, de forma a superar os desafios no mercado e alcançar seus objetivos.  

Steiner (1977) afirma que através do planejamento estratégico, a organização 

consegue tratar os principais desafios, identificar novas oportunidades no mercado, bem como 

avaliar as forças a serem potencializadas e fraquezas que devem ser corrigidas.  

Segundo Casadesus-Masanell e Ricart (2011), durante as últimas décadas, a 

estratégia representou o principal alicerce da competitividade no contexto empresarial. No 

entanto, esse cenário está alterando, e no futuro, a busca pela vantagem competitiva pode estar 

diretamente relacionada não somente à estratégia, mas ao modelo de negócios da organização.  

Conforme definido por Osterwalder e Pigneur (2011), “um modelo de negócios 

descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização”. O 

modelo possui nove componentes, que abordam as principais áreas de um negócio: clientes, 

oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. O modelo consiste assim na tradução de como a 

estratégia será implementada através de estrutura, processos e sistemas da organização.  

De acordo com Magretta (2002), o modelo de negócios e estratégia competitiva são 

termos distintos, muitas vezes utilizados de forma incorreta na atualidade. O modelo de 

negócios consiste na descrição de como o seu negócio irá operar como sistema. No entanto, o 

modelo de negócios não leva em consideração um aspecto altamente relevante: a 

competitividade. A estratégia competitiva permite assim que você defina como irá atuar 

melhor que seu concorrente, seja por oferecer um modelo de negócios melhor, ou 

simplesmente, atuar em um mercado diferente. 

O trabalho em questão propõe a aplicação conjunta do planejamento estratégico e 

Business Model Canvas, de forma que as metodologias possam complementar e proporcionar 

um posicionamento de mercado assertivo e sinergia nas ações de planejamento. Apesar de 

haver diversos estudos sobre ambos os conteúdos, o foco deste trabalho consiste na interação 

das metodologias, e como podem atuar de forma complementar na gestão do negócio.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Sebrae (2013), a taxa de mortalidade de empresas com até dois 

anos de existência atingiu o valor de 24,4%, com base em pesquisa referente nas empresas 

constituídas em 2007.  Os estudos apontam que dentre as principais causas de falência das 

empresas, está a ausência de planejamento prévio e deficiências na gestão empresarial.   

A metodologia Business Model Canvas, é prática e fácil de ser compreendida, além 

de estimular discussão, criatividade e análise. Além disso, o modelo de negócios é 

fundamental para que empresas traduzam a inovação em termos de processos e estrutura 

organizacional. Em contrapartida, não existe no modelo de negócios espaço para 

desenvolvimento de objetivos e metas, indicadores de resultados, e principalmente, análise de 

como sua organização se encontra frente à concorrência.  

No contexto em questão, ao empreender em uma empresa no ramo de educação e 

vivenciar a necessidade de estabelecimento no mercado, obter competitividade e consistência 

de ações e velocidade de adaptação ao mercado, surgiu interesse no desenvolvimento de uma 

estratégia, visando aliar os benefícios do planejamento estratégico ao Business Model Canvas, 

desenvolvendo assim um modelo consistente para a organização em questão.  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma empresa no ramo de gerenciamento 

educacional com sede em Juiz de Fora. O foco do trabalho consiste no desenvolvimento e 

elaboração da estratégia da empresa a partir da aplicação de conceitos e ferramentas do 

planejamento estratégico detalhadas na referência bibliográfica, e com auxílio do Business 

Model Canvas.  

Uma vez que o ciclo de planejamento de estratégico possui frequência anual, não 

será possível a avaliação completa dos resultados obtidos pela estratégia desenvolvida. Para 

análise de ambiente, serão considerados os dados do período de 2015 a 2017 e a premissa de 

que o contexto mercadológico e particularidades das empresas analisadas são semelhantes.  
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1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho consiste em elaborar a estratégia de uma empresa 

com base nos conceitos do planejamento estratégico, e com suporte do modelo de negócios: 

Business Model Canvas. O trabalho visa então demonstrar através de uma aplicação prática, 

como ambos os conceitos se complementam podem ser integrados em uma organização, 

proporcionando sinergia das ações estratégicas.  

O objetivo secundário do trabalho consiste no desdobramento da estratégia da 

empresa em questão, de forma a guiar todo processo de amadurecimento e estruturação, 

auxiliando na busca de resultados e estabilização no mercado. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho em questão possui a natureza aplicada, uma vez que propõe um 

planejamento estratégico utilizando o Business Model Canvas em uma empresa real. 

Considera-se para a realização do projeto uma abordagem qualitativa no desenvolvimento da 

estratégia.  

De acordo com o objetivo do trabalho, foram estabelecidas as seguintes etapas de 

desenvolvimento:  

a. Revisão Bibliográfica: definição dos principais conceitos de estratégia e Business 

Model Canvas que sustentam o desenvolvimento do trabalho. 

b. Desenvolvimento do Planejamento Estratégico: para o desenvolvimento, foram 

consideradas as seguintes etapas:    

o Análise do Ambiente: avaliação do macroambiente, ambiente setorial e 

ambiente interno, de forma a mapear o contexto em que a empresa está 

inserida.  

o Definição de Objetivos: determinação dos objetivos da empresa. 

o Negócio e Missão: a partir da análise e cruzamento das informações sobre a 

análise de mercado e definição dos objetivos, serão definidos o negócio e 

missão da organização. 

o Estratégias: a partir da aplicação das ferramentas do planejamento estratégico 

e Business Model Canvas, será estabelecida visão e estratégias de atuação da 

empresa.  
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c. Análise de Resultados: avaliação dos resultados obtidos pela organização a partir 

da implementação da estratégia proposta, considerando as devidas limitações 

cronológicas.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Nesta etapa, a estrutura do trabalho é dividida em dois capítulos principais.  

O capítulo 1 consiste em uma visão geral do trabalho, com uma contextualização 

sobre o tema, bem como apresentação de justificativa, objetivos, escopo do trabalho e 

metodologia de desenvolvimento.  

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre estratégia, principais 

conceitos e ferramentas do planejamento estratégico e modelo canvas.  

No capítulo 3 é desenvolvido o planejamento estratégico da organização apoiado ao 

Business Model Canvas. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos resultados do planejamento estratégico, seguido 

de uma conclusão no capítulo 5. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O planejamento estratégico é o norteador das ações que as empresas tomarão no seu 

futuro. De acordo com Faria (2000), planejamento é um processo que se deve fazer no 

presente as escolhas para as ações do futuro. Que significa que deve ser definido com 

antecedência o que será realizado. 

Visando mostrar a viabilidade e o alinhamento entre os conceitos entre planejamento 

estratégico e Business Model Canvas, serão apresentados seus respectivos os conceitos, etapas, 

ferramentas e características.  

2.1 ESTRATÉGIA 

2.1.1 Conceitos 

A palavra provém do grego stratego, seu significado é literalmente “a arte da 

liderança”. Durante séculos a palavra foi utilizada pelos militares para designar o caminho 

dado à guerra buscando a vitória. A elaboração dos planos de guerra passou a chamado de 

estratégia (TERENCE, 2002). 

Para os gregos, mais do que lutar em batalhas, a estratégia significava diversas outras 

funções que os generais deveriam exercer, tais como: administrar as relações do exército com 

os cidadãos, políticos e diplomatas, decidir quando e como lutar, além determinar as linhas de 

suprimentos corretas. Os generais eficazes não podiam apenas planejar, deveriam também 

agir. Portanto, o conceito de estratégia une planejamento e tomada de decisão (TERENCE, 

2002). 

De acordo com Mintzberg et al. (2002), trabalha-se melhor quando partimos do 

princípio de algumas coisas como certas, pelo menos durante algum período. Por isso, as 

organizações traçam estratégias, para resolver as questões maiores e os funcionários cuidam 

dos detalhes.  

Carpenter et al. (2011) dizem que estratégia é o meio pelo qual a organização busca 

atingir seus objetivos. A partir da estratégia, é possível entender as ações executadas no 

passado e as que ainda serão realizadas no intuito da organização alcançar seus objetivos.  

De acordo com Oliveira (2007), estratégia é a forma de unir a ação, os objetivos e os 

desafios para chegar aos resultados desejados.  
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A estratégia se refere à utilização coordenada dos recursos empresariais disponíveis, 

humanos, técnicos e financeiros. Para se adotar uma estratégia, estabelecer os caminhos a 

serem seguidos e as ações a serem tomadas para atingir seus objetivos, a companhia deve 

analisar sua organização e o ambiente ao qual está inserida (TERENCE, 2002). 

De acordo com Mintzerberg et al. (2009) a estratégia possui o papel de mapear o 

curso da organização para que a mesma siga de acordo com o ambiente, realize as atividades 

de maneira coordenada e gere ao stakeholders o conhecimento de sua organização. 

A estratégia e direção de longo prazo busca, atingir as expectativas dos clientes, 

investidores e colaboradores da empresa (JOHNSON et al., 2009). 

De acordo com Carpenter et al. (2011), existem duas questões críticas que devem ser 

abordadas: quais ações a empresa deve tomar no presente sendo que possuem concorrentes 

que buscam satisfazer as mesmas necessidades dos clientes e como a empresa planeja 

competir no futuro. 

 Mintzerberg et al. (2009), diz que a estratégia é uma ferramenta gerencial 

indispensável pelas empresas.  

A estratégia organizacional consiste planejar o percurso da empresa, analisar as 

mudanças competitivas e ações que serão executadas para atingir o objetivo organização, 

buscando reforçar sua posição no mercado e aumentar a satisfação dos clientes. 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

2.2.1 Conceito e Importância 

O planejamento estratégico é o conjunto de ações a serem tomadas pela direção para 

a situação em que o futuro difere do passado. As empresas possuem condições de agir sobre 

as variáveis exercendo influência sobre os fatores. O planejamento é um processo contínuo, 

que é executado pela empresa independente da vontade dos executivos (OLIVEIRA, 2007). 

Terence (2002) traz a definição que planejamento estratégico é a tomada antecipada 

da decisão, quando é pensado antes de agir e é definido o que, como e quando fazer. É um 

processo destinado a gerar estados planejados no futuro e evitar que estados indesejados 

ocorram. Portanto, o planejamento preocupa-se em tomar ações corretas para minimizar a 

frequência dos fracassos. 
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De acordo com Oliveira (2007), o planejamento é um processo administrativo para 

ser estabelecida a melhor direção para a companhia seguir, otimizando a interação com o 

ambiente e atuar de forma inovadora e diferenciada.  

Planejamento estratégico é uma técnica administrativa para se criar uma visão do 

caminho que a empresa deve seguir, e assim, ordenar as ideias de seus funcionários. Após a 

ordenação das ideias, devem ser ordenadas as ações para implementar o planejamento 

estratégico reduzindo o desperdício de esforços e caminhar rumo ao objetivo traçado 

(ALMEIDA, 2010). 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2004) planejamento estratégico é “o processo 

contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar 

decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à 

execução dessas decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir 

o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas”. 

 Almeida (2010) diz que o planejamento estratégico analisa o ambiente que a 

organização está inserida, analisa seus fatores externos e internos, cria consciência da missão 

da empresa, e estabelece as diretrizes que a organização deve seguir.  

Albuquerque (2002), diz que as organizações têm percebido as vantagens de mais 

colaboradores participarem da formulação da estratégia, visto que além de agregar qualidade 

ao planejamento, existe o aumento do comprometimento das pessoas pela implantação do 

mesmo, além de maior compreensão das estratégias em todos os níveis organizacionais.  

Analisando os conceitos apresentados, planejamento estratégico é o processo de 

formulação de estratégias que irão doutrinar as ações a qual a empresa seguirá através de uma 

metodologia e análise dos pontos fortes e fracos, perspectivas, tendências, oportunidades e 

ameaças. 

Basicamente, o planejamento é o ato de agir antecipadamente, estabelecer 

previamente como a empresa será conduzida, permitindo assim, mitigar as deficiências, e 

potencializar os resultados objetivados. 

Para tornar o processo de formulação da estratégia interativo e contínuo, é realizada a 

participação de colaboradores de diferentes níveis no processo, estimulando assim, a 

comunicação, o aprendizado e o comprometimento. 



21 

 

2.2.2 Origens e Evolução do Planejamento Estratégico  

De acordo com Ghemawat (2007), foi no final do século XIX, com a Segunda 

Revolução Industrial que surgia a necessidade da estratégia para ajustar as forças de mercado 

e intervir no ambiente competitivo. Os administradores de alto escalão das grandes empresas 

perceberam a necessidade de alterar o ambiente competitivo em que se encontravam, Alfred 

Sloan, por exemplo, executivo-chefe da General Motors, desenvolvia a estratégia da empresa 

baseada na percepção de pontos fortes e fracos da principal concorrente, a Ford Motor 

Company. 

Ainda de seguindo Ghemawat (2007), a Segunda Guerra Mundial contribuiu para o 

pensamento estratégico. Enfatizando o problema de recursos escassos, foram desenvolvidas 

novas técnicas de pesquisas operacionais com uso do pensamento estratégico para as tomadas 

de decisões gerenciais. Com isso a estratégia implicava a responsabilidade de procurar 

influenciar o ambiente ao qual a empresa estava inserida, implantar mudanças visando 

minimizar os efeitos negativos da limitação econômica na liberdade de ação da companhia.  

Pesquisadores consideram o começo dos anos 60 como o início da estratégia no 

pensamento administrativo. Entretanto, diversos autores escreveram anteriormente sobre 

estratégia, com o mesmo sentido, porém utilizando denominações diferentes (TERENCE, 

2002). 

O conceito de Análise SWOT (Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats) forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, surgiu na década de 60 – 70, onde representou a análise 

do ambiente para o pensamento estratégico (HUMPHREY, 2005). 

De acordo com Oliveira (2007), existem três tipos de planejamento: 

a. Planejamento Estratégico: Processo administrativo que trabalha questões 

mercadológicas, onde se estabelece as direções a serem seguidas pela companhia. Os níveis 

hierárquicos mais altos possuem a responsabilidade de formular os objetivos, selecionar as 

metas e os cursos das ações que a empresa deve seguir para atingir o que foi proposto. Deve-

se levar em conta as condições externas e internas.  

 

b. Planejamento Tático: É voltado para áreas específicas da empresa. É desenvolvido por 

níveis hierárquicos intermediários e tem por objetivo a otimização do setor, utilização 

eficiente dos recursos para atingir os objetivos definidos no planejamento estratégico. 
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c. Planejamento Operacional: Trabalha detalhes do setor, onde são realizadas as 

metodologias, desenvolvimento e implantação e formalização de procedimentos. Geralmente 

é elaborado por níveis organizacionais inferiores com foco em atividades rotineiras.  

2.2.3 Vantagens e Críticas 

Certo (2003) diz que o planejamento estratégico traz diversas vantagens às 

organizações, visto que o alto índice de empresas recém-abertas que fracassam, é devido a um 

planejamento inadequado. Planejar estrategicamente permite os gestores entenderem o 

mercado, buscar diferencial em relação aos concorrentes e, tomar decisões de maneira mais 

assertivas, antecipando-se aos cenários desfavoráveis do mercado.  

Em contrapartida, a falta do planejamento leva a empresa a ser mais frágil às 

alterações do mercado. Por ser surpreendida, tem a tendência de agir por improviso o que 

pode distanciar o resultado das decisões tomadas com o objetivo da empresa.  

Mesmo com o planejamento, os riscos não são totalmente eliminados, porém os 

gerentes são ajudados a identificar e tratar problemas da organização que possam causar 

surpresas negativas no futuro. É necessário identificar as ameaças e oportunidades do 

ambiente externo, assim como os pontos fortes e fracos da empresa para que os recursos 

possam ser melhor aproveitados (CERTO, 2003). 

A partir do planejamento estratégico, as companhias trabalham direcionadas, os 

colaboradores realizam esforços com foco em atingir o objetivo proposto. Os planos são 

orientados, as tomadas de decisão são conscientes e o progresso pode ser avaliado.  

Porém o planejamento estratégico foi muito criticado no passado, uma vez que sua 

visão era limitada ao ambiente organizacional. Modelos tradicionais eram baseados apenas 

em dados e não levavam em consideração a criatividade e intuição da empresa. O ambiente ao 

qual a empresa estava inserida era considerado previsível e imutável, a estratégia era 

elaborada apenas pelos níveis superiores, o que gerava um baixo comprometimento dos 

colaboradores de níveis inferiores. A visão da empresa era por setores e não como um todo 

(ICHIKAWA, 1998). O mesmo afirma que a partir da contribuição de diversos autores, o 

planejamento estratégico ganhou uma forma mais flexível às mudanças internas e externas e 

notou-se que não há uma maneira correta de realizar o planejamento das companhias. Porém, 

o importante é que sejam realizadas análises internas e externas da situação a qual a empresa 

está inserida para, assim, definir qual rumo a empresa seguirá para alcançar seus objetivos. 
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Para Certo (2003), o erro de muitas empresas ao utilizar ao planejamento estratégico 

é que passa tempo demasiado presas ao planejamento e deixam de executá-lo e controlá-lo. 

Entretanto, apensar de existirem críticas ao planejamento estratégico, essas são 

superadas pelos diversos casos de sucesso em que foi aplicado e pelas vantagens de sua 

aplicação.  

2.3 ETAPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A primeira etapa para se realizar um planejamento estratégico que esteja em sinergia 

com a realidade, é realizar uma análise do ambiente das condições atuais externas e internas 

da empresa, levando em consideração seus recursos disponíveis sendo estes financeiros, 

humanos, materiais. De acordo com Da Costa (2007), é fundamental um diagnóstico do 

ambiente externo e interno é um pré-requisito para o sucesso da elaboração de um 

planejamento estratégico. Este deve ser auxiliado pelo ambiente externo para tomar as 

providências imediatas visando o maior aproveitamento das oportunidades e também 

minimizar ou até evitar os efeitos negativos das ameaças. Segundo Porter (2004) "a essência 

da formulação de uma boa estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu meio 

ambiente". 

Kotler e Keller (2005) afirmam que cada organização deve realizar suas análises 

internas e externas, de acordo com o seu ramo de atuação, e a partir disso, definir qual a 

melhor estratégia a seguir, traçar seus objetivos e meios de alcança-los. Não existindo assim, 

um modelo perfeito de estratégia para as companhias.  

Seguindo as ideias de Oliveira (2007), a finalidade do processo do planejamento 

estratégico é definir onde a empresa está, onde pretende chegar e quais as ações serão 

tomadas para alcançar o objetivo, sendo que devem ser levadas em consideração as condições 

internas e externas da organização.  

Para uma maior compreensão, será realizada uma revisão das etapas do planejamento 

estratégico, onde serão detalhadas e compreendidas as análises de ambiente, objetivos, 

negócio e missão, estratégias e visão. 
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2.3.1 Análise do Ambiente 

De acordo com Cobra (1992), o início é a autoavaliação da organização em relação a 

como a empresa está inserida no mercado e como ela deveria estar. Essa é o ponto inicial do 

planejamento estratégico, o enfoque deve ser no momento atual, bem como no próximo 

desafio. 

Wright et at. (2000), dizem que existem três importantes níveis ao qual a análise do 

ambiente é composta: o macro ambiente, o ambiente setorial e o ambiente interno. O 

ambiente externo é composto pelo macro ambiente e pelo ambiente setorial. 

 

Figura 1- Variáveis do ambiente organizacional 

 

Fonte: Chiavenato e Sapiro (2004, p.82). 

 

O conhecimento dos ambientes permite a orientação da empresa em relação à sua 

realidade. É possível identificar oportunidades de melhorias, monitorar as variáveis 

competitivas que possam a vir à causa efeitos futuros.  
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2.3.1.1 Ambiente Externo 

Segundo Oliveira (2007), a análise externa procura relacionar a empresa, o ambiente 

ao qual está inserida, buscando explorar as oportunidades e reduzir os possíveis efeitos 

negativos das ameaças, levando em consideração a posição atual da empresa no mercado. 

Geralmente a etapa mais importante do planejamento estratégico é a análise do 

ambiente externo, visto que é quando as companhias são levadas a alcançar melhores 

resultados a partir da descoberta de oportunidades e ameaças presentes no mercado 

(ALMEIDA, 2010). 

Stoner e Freeman (1999) propõem que o ambiente externo é formado por todos os 

elementos que, mesmo fora da organização, podem ser relevantes para a organização em 

qualquer tipo de procedimento, incluindo elementos de ação direta e indireta. Os autores 

asseguram que a globalização é uma grande causadora de modificações de maior importância 

para o ambiente externo, uma vez que gera efeitos consideráveis, sendo estes de forma direta 

ou indireta. 

Chiavenato (2001) afirma que a organização não possui controle algum sobre o 

ambiente externo, o que gera maiores dificuldades para a formulação de uma única estratégia, 

uma vez que são instáveis os diversos fatores que influenciam esta. Uma análise profunda das 

condições externas que rodeiam a empresa é o que impõe os desafios e apresenta as 

oportunidades. 

Diante do que foi apresentado, é recomendável que seja bem analisado o ambiente 

externo para buscar oportunidades de maneira ágil e eficiente. De acordo com Kotler e Keller 

(2005) a chave de uma oportunidade é quando uma empresa trabalha sobre a questão e analisa 

o que pode ser realizado a mais por essa oportunidade do que os concorrentes. O gestor que 

utiliza as ferramentas do planejamento estratégico de maneira coerente, trazendo-as à 

realidade e necessidades de sua organização, pode ter uma excelente vantagem competitiva.  

2.3.1.2 Macro ambiente 

O macro ambiente exerce um alto impacto em relação às decisões que as empresas 

tomam, visto que ele inclui fatores e influências externas aos limites da organização 

(THOMPSON et al., 2008). De acordo com Hitt et al. (2002), as empresas não conseguem 

controlar todos os segmentos e elementos que exercem influência no macro ambiente. 
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É no macro ambiente, ou ambiente geral da empresa, onde se define o contexto de 

operação da mesma, por isso, é necessário que seja compreendido esse ambiente para 

identificar e explorar melhor as oportunidades e tratar as ameaças (BARNEY e HESTERLY, 

2008).  

Churchill e Peter (2000) dizem que o macro ambiente é comporto pelo ambiente 

econômico, ambiente competitivo, ambiente político e legal, ambiente social, ambiente 

natural e ambiente tecnológico. Os gestores devem estar atentos a cada um desses ambientes e 

identificar as possíveis mudanças.  

a. Ambiente Econômico 

As economias dos países e os negócios estão cada vez entrelaçados e tendem a seguir 

padrões semelhantes. Esse ambiente se refere ao rumo que a economia segue e como a 

empresa compete ou irá competir. É necessário avaliar alguns aspectos, como por exemplo, 

estágio de desenvolvimento econômico do país, poder de compra da população e a força da 

moeda local (CHURCHILL e PETER, 2000). 

b. Ambiente Competitivo 

De acordo com Churchill e Peter (2000), os gestores devem descobrir e avaliar as 

atividades que os concorrentes estão realizando para se antecipar ao que estas podem causar 

no futuro. São raros os casos em que uma empresa é a única fornecedora de um produto, visto 

que o ambiente competitivo propicia que organizações concorram entre si, sobressaindo as 

melhores. Além disso, o governo é importante no ambiente competitivo, uma vez que este 

pode administrar ou permitir monopólios ou dar preferências para certas empresas que sejam 

nacionais.  

c. Ambiente Político e Legal 

Robbins (2000) afirma que o governo de um país pode trazer incertezas para as 

organizações devido às ações que podem causar instabilidade econômica e política. 

Segundo Churchill e Peter (2000), o ambiente político e legal de um país pode afetar 

de diversas maneiras as estratégias de marketing e vendas de uma organização. Os gestores 

devem avaliar o sistema político do país para criarem uma atmosfera comercial favorável, e se 

atentar a alguns países onde a presidência muda a cada quatro anos pode haver frequentes 
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mudanças no comércio global. As empresas devem buscar estarem atentas às leis que limitam 

o comércio internacional, leis locais e aos acordos gerais de tarifas e comércio. 

d. Ambiente Social 

O mundo, mesmo globalizado, apresenta grande variedade de cultura, que incluem 

diferenças linguísticas, culturais, comportamentais de compra, perspectiva de vida, condições 

sócio econômicas, suborno, direitos humanos e costumes diferentes. Devido a isso, os 

gestores devem saber interpretar tais diferenças e buscar compreender as peculiaridades do 

país ao qual pretende realizar seus negócios visando trabalhar de maneira construtiva com 

pessoas de diferentes culturas (CHURCHILL e PETER, 2000). 

e. Ambiente Natural 

Os recursos naturais devem ser cautelosamente avaliados pelos gestores, uma vez 

que, por exemplo, o tipo de produto consumido por uma determinada região pode ser 

influenciado pelos padrões atmosféricos desta. Caso exista a necessidade de se utilizar alguns 

recursos naturais específicos, a empresa deve avaliar a viabilidade de se localizar perto destes 

para tornar mais prática a utilização de tais recursos, sendo que deve se levar em consideração 

a dificuldade de distribuição, o que pode influenciar muito nos custos da organização 

(CHURCHILL e PETER, 2000). Outro fator que a organização deve se manter constatemente 

atualizada é quanto às possíveis mudanças legais ambientais.  

f. Ambiente Tecnológico 

De acordo com Cecconello e Ajzental (2008) a tecnologia pode afetar o a taxa de 

crescimento da economia de forma direta, alavancar o aumento de produtividade de uma 

organização e pode ser considerada uma das maiores promotoras de inovações e alterações no 

mercado. Para que seja aplicada a tecnologia moderna, os gestores devem avaliar se possuem 

uma infraestrutura e condições técnicas necessárias. As diferenças de tecnologias podem 

afetar as organizações de diversas maneiras, como por exemplo, a capacidade de produção e a 

rapidez em entregar produtos (CHURCHILL e PETER, 2000). Segundo Barney e Hesterly 

(2008), as empresas podem identificar as mudanças tecnológicas tanto como oportunidades 

quanto como ameaças. 
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2.3.1.3 Ambiente Setorial 

Após a análise do macro ambiente, a organização deve voltar sua atenção para o 

ambiente setorial, que é formado por clientes, fornecedores e concorrentes. Através destes a 

empresa tem uma visão geral do mercado, possui ideias e identifica necessidades de como 

desempenhar atividades para obter os resultados objetivados (DEGEN, 1989). 

a. Clientes 

Degen (1989) traz que a falta de conhecimento sobre o cliente por parte do 

empreendedor é a principal razão do fracasso de diversas empresas. Imaginar que o negócio 

irá agradar ao cliente não é suficiente, é necessário que a organização tenha certeza e isso só é 

alcançado quando se conhece bem o cliente e sabe suas necessidades e principais expectativas. 

b. Fornecedores 

Os fornecedores devem ser considerados parceiros, uma vez que existe uma relação 

de necessidade mútua. A empresa necessita de matéria-prima proveniente do fornecedor e este 

necessita de realizar o fornecimento para as organizações (ROBBINS, 2000). Degen (1989) 

reforça que é usual um fornecedor conceder ajuda a uma organização que está iniciando suas 

atividades, visto que se a empresa obtiver sucesso, o fornecedor também obterá. 

c. Concorrentes 

Seguindo as ideias de Bernardi (2006), empresas concorrentes são as que disputam a 

mesma fatia do mercado. A rivalidade e a competitividade entre os concorrentes é resultado 

entre fatores que se interagem, tais como: diversos concorrentes equivalentes, ramos de baixo 

crescimento, altos custos fixos ou custos de armazenagem, baixa diferenciação de produtos, 

grandes incrementos de capacidade, interesses estratégicos e o estágio do ciclo de vida do 

ramo. 

Nenhuma organização deve agir como se fosse a única no mercado, visto que, após 

um período são muito altas as chances de surgirem novas empresas concorrentes, caso a 

organização prospere. A empresa que chega antes possui certas vantagens, como por exemplo, 

a conquista do mercado próprio. Em contrapartida ela é um facilitador e serve de exemplo 

para concorrentes que queiram entrar no mercado trazendo um produto com novidades em 

relação ao oferecido pela empresa atual (DA COSTA, 2007). 
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Ainda de acordo com Da Costa (2007) a concorrência entre empresas do mesmo 

segmento permite e a melhoria na qualidade do produto ou serviço oferecido ao consumidor.  

2.3.1.4 Ambiente Interno 

 Chiavenato (2001) diz que a análise interna é uma análise organizacional, onde se 

avalia as condições internas para permitir identificar os principais pontos fortes e fracos da 

empresa.  

Para se realizar a análise interna, os gestores avaliam as forças e deficiências das 

empresas, buscam o que diferencia a organização das concorrentes e o que ainda deixa a 

desejar (CHURCHILL e PETER, 2000). Rosseto (2008) apresenta os conceitos e exemplos de 

pontos fortes e fracos: 

a. Pontos Fortes 

Características positivas que colocam a empresa em vantagem relação aos 

concorrentes. Exemplos: vantagem competitiva, capacidade de inovação, liderança 

reconhecida de mercado e patentes. 

b. Pontos Fracos 

Características que colocam a empresa em desvantagem em relação aos concorrentes. 

Exemplos: instalações obsoletas, vulnerabilidade à concorrência, imagem não reconhecida no 

mercado e baixa experiência ou competência.  

O objetivo da análise interna é de identificar os principais pontos fortes e fracos da 

companhia com o intuito de direcionar a empresa na elaboração de seu planejamento 

estratégico. A partir dessa análise é possível identificar recursos críticos e meios de se obter 

maior aproveitamento de oportunidades e criar barreiras frente às ameaças. 

2.3.2 Objetivos 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2004), os objetivos de uma companhia são 

determinados pelos desejos das pessoas, que buscam uma melhor posição para a organização 

no futuro. É importante que os objetivos e o planejamento sejam comunicados a todos os 
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colaboradores para que facilite a compreensão e aumente o desejo de atingi-lo. Nas empresas 

em que o poder é centralizado, é mais difícil que as informações cheguem corretamente a 

todos os colaboradores.   

Wright et al. (2000) afirmam que os objetivos podem ser considerados os pontos 

críticos que merecem maior atenção da organização, ou seja, são os fins genéricos desejados. 

Chiavenato e Sapiro (2004) dizem que tais objetivos precisam trabalhar de forma tanto 

horizontal quanto vertical e em sinergia.  

2.3.3 Negócio e Missão 

Definir o negócio de uma organização é o que cerca todas principais decisões de uma 

empresa, onde é estabelecido o limite de atuação desta (FERNANDES e BERTON, 2005). De 

acordo com Sampaio (2004), a empresa não deve definir o seu negócio em cima de um 

produto ou serviço que a mesma presta, uma vez que a análise de oportunidades se torna 

limitada e ameaças são encobertas. 

As organizações existem para realizar algo e deve estar claro para o público para 

qual fim a empresa existe, visto que isso melhor orienta seus clientes e expõe o propósito da 

empresa. A missão traz ao mercado e de maneira orientada qual é o negócio da empresa 

(KOTLER e ARMSTRONG, 2014). 

Drucker (2001) considera que a missão deve ser de longo prazo para a organização, 

porém para desenvolvê-la com sucesso é necessário que sejam realizados esforços de curto 

prazo. Chiavenato e Sapiro (2004) afirmam que a missão se refere ao papel da empresa na 

sociedade em que está inserida.  

Matos et al. (2016) trazem ainda que para se desenvolver uma missão completamente 

e com clareza, é necessário compreender os produtos ou serviços ofertados aos clientes, mas 

também deve esclarecer os resultados para os acionistas e o ambiente para seus colaboradores, 

visto que a organização deve oferecer mais do que apenas os produtos ou serviços, ela deve 

oferecer algo que satisfaça ainda mais a todos.   

Portanto, a missao de uma empresa elucida o compromisso dela com a sociedade, o 

que a organização faz e qual o seu principal negócio. De maneira geral é a razao de existência 

da empresa. 
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2.3.4 Estratégias 

De acordo com Oliveira (2007), a estratégia é fundamental para as organizações, os 

gestores devem identificar oportunidades e realizar movimentos estratégicos para alcançar 

seus objetivos. A principal finalidade da estratégia é identificar e traçar os caminhos que a 

organização precisa seguir para atingir os resultados esperados. 

É muito importante que as empresas trabalhem com estratégias elaboradas pela 

gerência para alcançar os resultados desejados. A estratégia é o caminho de ações mais 

indicado a ser executado (OLIVEIRA, 2007).  Lacombe e Heilborn (2008) complementam ao 

dizer que a estratégia identifica o caminho e são as tomadas de decisão que determinam o 

ambiente organizacional.  

Churchill e Peter (2000) apresentam quatro estratégias de crescimento: 

a. Estratégia de penetração no mercado: é o modelo de estratégia de crescimento pela 

maior quantidade de venda do produto ou serviço existente no mercado para os clientes já 

existentes.  

b. Estratégia de Desenvolvimento de Mercado: é a estratégia de crescimento de vendas de 

produtos ou serviços já existentes a novos clientes.  

c. Estratégia de desenvolvimento de produtos ou serviços: É a estratégia de crescimento 

por desenvolver um novo produto ou serviço para atender clientes já existentes no mercado. 

d. Estratégia de diversificação: é a estratégia de se atender a novos clientes a partir da 

criação de novos produtos ou serviços.  

A estratégia são os planos desenvolvidos pela alta administração para que os 

objetivos da organização sejam alcançados (WRIGHT et al., 2000). 

Portanto a estratégia é utilizar corretamente os recursos disponíveis para utilizar da 

maneira mais assertiva as oportunidades e alcançar resultados mais satisfatórios que estejam 

em sinergia com os objetivos da organização.  

2.3.5 Visão  

A visão de futuro possui um grande poder organizacional. É ela que inspira os 

colaboradores e mostra a todos aonde a empresa quer chegar. De acordo com Hitt et al. 
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(2002), a visão traz um retrato de onde a empresa quer chegar e o que ela quer ser. Devido a 

isso, a visão deve ser sempre duradoura.  

Chiavenato e Sapiro (2004) trazem que a visão é um processo que possui muita 

emoção, visto que procura reconhecer onda a empresa quer chegar. É também, um fator de 

agregação de esforços que une os stakeholders visando gerar sinergia entre todos os 

envolvidos. 

A visão deve ser clara, objetiva, concisa e simples, devendo essa andar em paralelo 

aos valores, desejos, sonhos e ambição da organização (FERNANDES e BERTON, 2005).  

De maneira geral a visão esclarece aonde a empresa quer chegar. A ausência da 

definição de visão tem como resultado a falta de foco da empresa, é necessário que haja uma 

coerência entre o que a organização se propõe a fazer no mercado e o que realmente faz.  

2.3.6 Ferramentas do Planejamento Estratégico 

Antes de se escolher a ferramenta de planejamento estratégico a ser utilizada, o 

gestor deve avaliar cautelosamente as necessidades da empresa, seus objetivos e sua cultura.  

A seguir serão apresentadas as principais ferramentas utilizadas em um planejamento 

estratégico. 

2.3.6.1 Matriz SWOT 

A análise SWOT, sigla proveniente do inglês Strengths, Weakness, Opportunities, 

Threats, é utilizada para avaliar o ambiente interno e externo da empresa, ou seja, suas forças 

e fraquezas e oportunidades e ameaças (LOBATO, 2015).  

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2004), na análise SWOT devem ser cruzadas as 

ameaças e oportunidades do ambiente externo com as forças e fraquezas do ambiente interno. 

O principal objetivo da matriz SWOT é definir estratégias para conseguir melhores 

resultados com as oportunidades, criar barreiras e se proteger das ameaças, além de manter os 

pontos fortes e minimizar os pontos fracos (DA COSTA, 2007). 

O mesmo autor nos traz a figura 2. 
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Figura 2 – Interpretação Matriz SWOT 

 

Fonte: Da Costa, 2006, p. 30 

Após a listagem de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, é fundamental 

analisar cada um dos quadrantes acima.  Da Costa (2007) explica: 

a. Eliminar: é o cruzamento entre uma fraqueza interna e uma ameaça externa 

identificada. O item deve ser eliminado o quanto antes, uma vez que é uma questão 

de sobrevivência para a organização. 

 

b. Monitorar: quando um ponto forte é cruzado com uma ameaça, tanto a força 

quando a os fatores que geram a ameaça devem ser monitorados. 

 

c. Melhorar: ocorre quando há um cruzamento entre um ponto fraco e uma 

oportunidade. A empresa deve ter em mente que essa fraqueza deve ser trabalhada 

para poder aproveitar uma oportunidade identificada. 

d. Capitalizar: caso um ponto forte seja cruzado com uma oportunidade, a empresa 

deve fazer esforços para aproveitar ao máximo a situação.  

Portanto, a finalidade da análise SWOT é elucidar a empresa onde direcionar maiores 

esforços para tirar maior proveito das oportunidades e mitigar os impactos negativos que 

podem vir a ser gerados pelas ameaças. 
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2.3.6.2 Balanced Scorecard  

Uma ferramenta utilizada para definir metas e ações para a empresa, de acordo com a 

sua visão é o Balanced Scorecard (BSC). Essa ferramenta busca traduzir a missão, visão e 

estratégia da organização, objetivos e medidas a serem tomadas de acordo com quatro 

diferentes perspectivas (FERNANDES e BERTON, 2005), que podemos ver o esquema na 

figura 3. 

Figura 3 - Perspectivas Balanced Scorecard 

 

Fonte: Fernandes; Berton, 2005, p.187. 

 

Fernandes e Berton (2005) elucidam cada um desses fatores.  

a. Perspectiva financeira: corresponde ao aspecto financeiro da empresa, impactos 

das decisões nos indicadores e metas estabelecidos para essa perspectiva. 

b. Perspectiva dos clientes: corresponde à participação da organização do mercado, 

satisfação dos clientes, capitalização e retenção de clientes. 

c. Perspectiva dos processos internos: busca analisar o nível de qualidade das 

operações e o grau de inovação dos processos. 

d. Perspectiva de aprendizado e crescimento funcional: capacidade da organização 

em manter a satisfação interna, produtividade e grau de motivação dos 

colaboradores em alto nível, além da retenção de capital intelectual. 
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Segundo os mesmos autores, o BSC é uma ferramenta que sugere a criação de 

indicadores de desempenho para a empresa com o intuito de obter maior competividade no 

mercado. Além de ser uma ferramenta de leitura simples, ela permite que as principais metas 

e indicadores da empresa caminhem em sinergia.  

2.3.6.3  Modelo das Cinco Forças de Porter 

Em 1979, Michael Porter desenvolveu o modelo conhecido por Cinco Forças de 

Porter, que determina a competitividade nas organizações e a como tais forças se relacionam 

(CERTO, 2003). 

 Stoner e Freeman (1999) afirmam que além das cinco forças de Porter, os recursos 

econômicos, técnicos e materiais são o que determina a capacidade da organização competir 

no mercado. As cinco forças ambientais dirigem atenção aos concorrentes, clientes e 

fornecedores.   

Figura 4 – As forças genéricas de Porter 

 

Fonte: Stoner e Freeman (1999, p.148). 

 

 Porter (2004) define cada umas das forças como: 
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a. Ameaça de novos entrantes: consiste na probabilidade de surgirem novas empresas 

concorrentes no ramo de atuação. Quanto maior forem as barreiras e a relação entre 

os concorrentes, mais difícil existir um novo entrante. 

 

b. Poder de barganha dos compradores: os compradores buscam que as empresas 

reduzam os preços dos produtos ou serviços e aumentem a qualidade. Muitas vezes 

colocam os concorrentes uns contra os outros para obter maiores vantagens nas 

negociações. 

 

c. Ameaça de produtos substitutos: determina o valor máximo do produto e 

estabelece a partir de que ponto algum outro produto pode satisfazer as necessidades 

dos clientes.  

 

d. Poder de barganha dos fornecedores: o fornecedor consegue obter poder de 

barganha em uma negociação através da elevação do preço e/ou redução da 

qualidade do produto ou serviço oferecido. 

 

e. Rivalidade entre as empresas existentes: empresas concorrentes buscam 

estratégias para se diferenciar, podem competir por preço, diferenciação, introdução 

de novos produtos e disputas publicitárias.  

São essas as forças que determinam o potencial de lucratividade de uma organização 

(PORTER, 2004). A partir do conhecimento aprofundado de tais forças, a organização possui 

bases para formulação de estratégias de ação. Seus pontos fortes e fracos ficam explícitos 

permitindo identificar áreas de mudanças estratégicas para um melhor posicionamento no 

setor.  

2.3.7 Controle e Avaliação 

O processo de controle e avaliação de um planejamento estratégico consiste em 

acompanhar o desenvolvimento do mesmo através de comparação entre o que foi planejado e 

o que foi realizado, buscando ao máximo atingir os padrões que foram estabelecidos 

anteriormente (OLIVEIRA, 2007). 
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Bateman e Snell (2006) afirmam que um sistema de controle deve dar suporte aos 

gestores na avaliação do desenvolvimento do planejamento estratégico e permitir, quando 

necessário, formulação de ações corretivas.  

O controle deve ser realizado continuamente para se assegurar o cumprimento das ações 

planejadas e caso seja necessário, traçar ações corretivas para que os funcionários e recursos 

da organização sejam aproveitados de maneira mais eficiente (CARAVANTES et al., 2005) 

Oliveira (2007), diz que os gestores devem seguir algumas etapas para realizar o 

controle e avaliação do planejamento estratégico de maneira assertiva. As etapas são: 

estabelecer padrões de medição e avaliação, medir desempenhos apresentados, comparar o 

planejado com o que foi realizado e traçar ações corretivas para o planejamento estratégico.  

2.4 BUSINESS MODEL CANVAS 

O Business Model Canvas ou simplesmente Canvas, possui a função de descrever a 

lógica de criação de uma organização, assim como a sua entrega e captura de valor. De forma 

geral o Canvas atua como instrumento facilitador para que a estratégia de uma organização 

possa ser executada de maneira correta a partir de estruturas, processos e sistemas 

organizacionais. O modelo é composto por nove elementos que interagem entre si, os 

elementos são os seguintes: Atividades-Chave, Proposta de Valor, Relacionamento com os 

Clientes, Segmentos de Clientes, Parcerias Principais, Estrutura de Custo, Recursos Principais, 

Canais e Fontes de Receita (FRITSCHER e PIGNEUR, 2010). 

Os autores apresentam a figura 5, na qual a organização pode ser vista como um todo e 

de maneira estratégica com os nove elementos supracitados se relacionando. Nenhum dos 

elementos são temas novos, porém a capacidade de sintetizar a lógica do funcionamento da 

organização é o que deixa a ferramenta interessante.  
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Figura 5 - Representação do ambiente para desenvolvimento de modelos de negócios 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

 

Com o intuito de tornar a representação da figura 5 prática de ser utilizada, esta foi 

adaptado de maneira a ser possível inserir as ideias sobre os elementos propostos, conforme 

figura 6. 

Figura 6 - Business Model Canvas 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 
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2.4.1 Elementos do Business Model Canvas 

2.4.1.1 Segmentos de Clientes 

Um negócio não é limitado a atender apenas um único segmento de clientes. A 

empresa deve atender quantos clientes achar necessário e capaz de suprir suas necessidades. 

Tais clientes devem ser agrupados de acordo com suas particularidades. Cada grupo de cliente 

pode apresentar necessidades distintas, comportamentos, dentre outras características. Caberá 

à organização selecionar quais segmentos de clientes atenderá em detrimento ao desprezo dos 

demais (FRITSCHER e PIGNEUR, 2010). 

2.4.1.2 Proposta de Valor 

De acordo com Osterwalder (2004) organização deve avaliar cautelosamente 

algumas perguntas, tais como: 

 Qual o valor entregue ao cliente? 

 Qual problema será solucionado? 

 Quais as necessidades que devem ser atendidas? 

 O que de diferente está sendo oferecido em relação aos concorrentes? 

Johnson et al. (2008) afirmam que este é o elemento de maior importância. A 

proposta de valor consiste na maneira a qual a empresa ajudará os clientes a solucionar 

problemas em situações que necesitem de algo. Essa é a ideia da proposta de valor. Deve-se 

conhecer todas as dimensoes do problema e após esse momento, desenvolver uma solução. 

De acordo com Fritscher e Pigneur (2010), a maneira prática de se analisar esse 

elemento é listar quais os problemas dos clientes que devem ser solucionados e porque o 

produto ou serviço ofertado possui mais valor do que os que estão disponíveis no mercado. 

2.4.1.3 Canais 

Os canais são as formas as quais a empresa atingirá seus clientes no mercado 

(OSTERWALDER, 2004). Fritscher e Pigneur (2010) dizem que esse elemento é a maneira a 

qual a empresa entrará em contato com os segmentos de clientes definidos anteriormente, esse 

canal pode ser, por exemplo, através de uma loja física ou virtual.  
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Para se atingir os clientes desejados é necessario que se utilize de canais de 

comunicação corretos para que o consumidor possa receber as mensagens da empresa. 

2.4.1.4 Relacionamento com o Consumidor 

O relacionamento com o cliente significa definir qual o tipo de relacionamento que 

cada segmento de cliente, já definido, espera obter para se tornar cliente, fidelizar com a 

organização buscando o aumento do volume de vendas (OROFINO, 2011).  

Fritscher e Pigneur (2010) comentam que é neste elemento que a empresa deve 

especificar como será realizada e mantida a comunicação com os clientes. Osterwalder (2004) 

adiciona ainda que o relacionamento está incluso qual será a interação do cliente também com 

o produto ou serviço ofertado. 

2.4.1.5 Fontes de Receita 

É neste elemento onde deve ser refletido e identificado o valor que os clientes estão 

dispostos a pagar pelo produto ou serviço ofertado. As receitas são fundamentais para a 

manutenção de qualquer tipo de negócio, é a partir delas que a empresa cobrirá suas despesas 

e obterá o lucro (FRITSCHER e PIGNEUR, 2010). 

Orofino (2011) completa que cada segmento de cliente que irá gerar o dinheiro para 

a organização. Um modelo de negócios pode obter receita a partir de transações resultantes de 

pagamentos em um único momento ou a partir de transações resultantes de pagamentos em 

curso. 

2.4.1.6 Recursos-Chave 

A empresa deve observar e identificar quais são as capacidade e necessidades que 

busca suprir, avaliar se existe algum diferencial competitivo que faça com que a organização 

ofereça mais do que os concorrentes, tornando-se assim, difícil de ser imitada 

(OSTERWALDER, 2004). Fritscher e Pigneur (2010) afirmam que pessoas, máquinas, dentre 

outros, são necessários para que a empresa esteja habilitada a entregar valor.  
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Os Recursos principais são os que permitem à organização criar e oferecer uma 

proposta de valor aos clientes, alcançar mercados e manter o relacionamento com os 

segmentos de clientes (CUNHA et al, 2014). 

2.4.1.7 Atividades Chave 

Empresas de sucesso possuem processos operacionais e gerenciais que geram valor 

ao produto ou serviço. Tais processos possuem condições de serem repetidos e aumentados 

em escala. Por exemplo: treinamentos, desenvolvimento, planejamento, vendas, serviços, 

orçamentos e fabricação (JOHNSON et al., 2008). 

De acordo com Osterwalder (2004) as atividades chave que são interdependentes em 

uma organização e seus prazos de entrega é o que permite a organização ofertar valor ao seu 

produto.  

Fritsher e Pigneur (2010) afirmam que as atividades realizadas dentro de uma 

organização são responsáveis por transformar os recursos disponíveis em produtos ou 

serviços para atender as necessidades dos clientes.  

2.4.1.8 Parcerias Chave 

As parcerias chave de uma organização são compostas pela rede de fornecedores e 

principais parceiros que fazem com que o modelo de negócio funcione. O intuito de se criar 

uma parceria é gerar o benefício para ambas às partes, sendo que cada vez se tornam mais 

importantes para aperfeiçoar o negócio (CARRASCO et al., 2014). 

Fritsher e Pigneur (2010) dizem que parcerias podem trazer aumento de qualidade no 

produto ou serviço, além de reduzir custos para a organização.  

2.4.1.9 Estrutura de Custos 

Neste segmento estão alocados todos os custos que a organização possui para criar, 

comercializar e entregar valor ao cliente (OSTERWALDER, 2004). Johnson et al. (2008) 

alegam que os custos incluídos na estrutura de um negócio são provenientes dos recursos 

necessários para se entregar valor em um modelo de negócio. Os custos estão alinhados 

diretamente com as atividades chave de um negócio (FRITSHER e PIGNEUR, 2010). 
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2.4.1.10 Relação Entre os Elementos 

De acordo com Fritsher e Pigneur (2010), a ferramenta do Business Model Canvas 

permite que todos os seus elementos interajam entre si. A principal finalidade do quadro é 

assegurar as perspectivas de abordagem e construir pontes entre todos os elementos.  

Osterwalder e Pigneur (2011) trazem uma relação entre todos os elementos do 

modelo, começando com os segmentos de cliente que a organização possui, podendo esta 

atender a um ou mais segmentos visando satisfazer as necessidades dos seus clientes através 

das propostas de valor. 

Essa proposta de valor é entregue ao cliente através dos canais de comunicação, 

vendas e distribuição. Além disso, o relacionamento com os clientes são outra maneira de 

conectar a proposta de valor aos segmentos de clientes, visando fidelizar os clientes atuais e 

conquistar novos clientes no mercado.  

 

Figura 7 - Perspectivas e relação entre os elementos do Business Model Canvas 

 

Fonte: Fisher e Pigneur (2010). 
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As fontes de receitas são obtidas através de propostas de valor entregues aos clientes 

com sucesso. Em contrapartida, a empresa deve estar sempre analisando os custos e recursos 

necessários para que tal proposta de valor chegue ao cliente de maneira satisfatória e gerando 

lucros para a organização. Para que os lucros sejam minimizados e os lucros potencializados, 

as empresas criam parcerias com o intuito de otimizar processos e garantir qualidade ao 

produto ou serviço. 

Como todos os elementos estão ligados entre si diretamente ou indiretamente, 

alterações realizadas em qualquer elemento irão resultar em reações em cadeia nos demais.  

O desenvolvimento do modelo pode ser iniciado a partir de qualquer uma das 

perspectivas supracitadas, podendo o trabalho ocorrer em sequência ou até mesmo em 

paralelo.  
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3. DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Para mostrar a aplicação prática do conceito de alinhamento do Business Model 

Canvas ao planejamento estratégico da organização, foi desenvolvido e aplicado um plano 

estratégico para uma empresa de educação.  

A partir de uma análise dos ambientes internos e externos da organização, foi 

desenvolvida uma matriz SWOT com todos os levantamentos.  

Após o desenvolvimento da matriz, é apresentado o Business Model Canvas da 

organização com o intuito de fornecer o suporte necessário para as definições estratégicas de 

objetivos, negócio e missão, estratégias e visão da organização. 

3.1 O EMPREENDIMENTO 

A empresa em que o trabalho foi desenvolvido atua no ramo educacional, iniciou 

suas atividades no ano de 2017 e é considerada uma microempresa. De acordo com o 

SEBRAE (2018) “A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos 

órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 

360.000,00.”. O principal objetivo da organização é aumentar o rendimento acadêmico de 

alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio através de metodologias simples e eficazes 

para o estudo.  

A ideia do empreendimento surgiu após um dos sócios da empresa vivenciar o 

acompanhamento de estudo em uma rede de ensino particular no estado de São Paulo. A 

partir desse momento percebeu que é de grande importância um suporte educacional que 

forneça as orientações necessárias para que o aluno tenha um bom desenvolvimento fora da 

sala de aula. 

Através de encontros presenciais e individuais com os alunos, as orientações de 

estudo consistem em transmitir e moldar junto com o aluno um modelo de estudo que traga 

bons resultados. Durante as sessões é trabalhado a montagem do horário de estudos do aluno, 

realização de testes sobre a melhor forma de aprendizagem e repasse técnicas de estudo e 

provas. Além do conhecimento técnico fornecido ao aluno, são trabalhados fatores 

emocionais e motivacionais que influenciam o desenvolvimento acadêmico. 
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O serviço é vendido para escolas particulares do sudeste brasileiro e para alunos de 

outras escolas que possuam interesse em adquirir de forma avulsa o programa. 

Juiz de Fora foi definida como a cidade para iniciar o negócio. Os dados nas tabelas 

1 e 2 foram apresentados pelo INEP (2018). 

 

Tabela 1- Número de matrículas no município de Juiz de Fora 

 
 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

Ensino Fundamental | Anos Iniciais 32.946 446 7.584 15.581 9.335 

Ensino Fundamental | Anos Finais 26.828 828 11.492 8.982 5.526 

Ensino Médio | 1ª Série 7.791 407 5.747 - 1.637 

Ensino Médio | 2ª Série 5.752 375 3.861 - 1.516 

Ensino Médio | 3ª Série 4.776 355 2.966 - 1.455 

Fonte: INEP (2018) 

 

Tabela 2 - Número de estabelecimentos escolares urbanos no município de Juiz de Fora 

 Total Federal Estadual Municipal Privada 

Ensino Médio 65 3 34 - 28 

Ensino Fundamental | Anos Iniciais 192 1 32 87 72 

Ensino Fundamental | Anos Finais 137 2 38 61 36 

Fonte: INEP (2018) 

 

Antes de iniciar as atividades da empresa, foram realizados estudos sobre o conteúdo 

pedagógico a ser aplicado aos alunos e foi contratado um consultor para fornecer suporte e 

orientação sobre a aplicabilidade dos estudos realizados.  

No primeiro ano de atuação a empresa atendeu 198 alunos, todos em Juiz de Fora. 

Após a realização do programa, todos os alunos passaram por uma pesquisa de satisfação 

onde cinco tópicos foram avaliados: transmissão de conhecimento, relacionamento com o 

orientador, aplicabilidade da metodologia, produtividade gerada nos objetivos acadêmicos e 

reconhecimento do trabalho realizado. Todos esses itens eram avaliados entre péssimo (0 

pontos), ruim (2,5 pontos), regular (5 pontos), bom (7,5 pontos) e excelente (10 pontos). Ao 

final da pesquisa foi realizada uma média ponderada simples das respostas dos alunos com 

índice de 93% de satisfação. 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 

O plano estratégico da empresa foi desenvolvido em três macro etapas. A primeira 

etapa do processo foi desenvolver a análise do ambiente interno e externo da organização, 
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seguido pelo desenvolvimento do Business Model Canvas e por último o planejamento 

estratégico.  

3.2.1 Análise de Ambiente 

Lobato (2015) traz que existem quatro fatores que devem ser analisados pela 

organização, suas forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente 

externo). 

O desenvolvimento da análise foi realizado em dezembro de 2017. A análise interna 

foi realizada à partir de constatações referentes ao trabalho desenvolvido no primeiro ano de 

atividade da organização. Já a análise externa foi desenvolvida À partir de pesquisas e 

brainstorming com os envolvidos no processo.  

3.2.1.1 Ambiente Externo 

De acordo com Da Costa (2007) para a análise do ambiente externo a organização 

deve avaliar as oportunidades e ameaças envolvidas no negócio. 

 

a. OPORTUNIDADES 

A primeira oportunidade identificada pela empresa é o mercado online, onde é 

possível crescer o negócio em escala sem que os custos cresçam na mesma proporção. De 

acordo com Resultados Digitais (2018), o Brasil é um dos países em que o mercado de 

educação a distância cresce mais rapidamente, com uma média de crescimento de 21,5% ao 

ano. 

Outra oportunidade identificada pela organização é a possibilidade de expandir suas 

atividades presenciais para outras cidades através de parcerias com escolas. Essa oportunidade 

faz com que a organização tenha capilaridade. O treinamento da equipe será feito 

remotamente, o que não impactará em custos de equipe administrativa e sede em outra cidade.  

 O principal cliente da organização é uma rede de ensino de Minas Gerais que segue 

em expansão. À partir dessa parceria a empresa continuará crescendo o número de alunos 

atendidos, aumentando a receita anual e o conhecimento da marca perante ao mercado da 

cidade de Juiz de Fora. 
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Como a empresa atua com o público jovem, as redes sociais podem servir para 

aumentar a comunicação e interação com os clientes. À partir de um trabalho de marketing 

bem estruturado e presente, os potenciais clientes podem tirar dúvidas quanto ao programa, 

metodologias, valores e conteúdo pedagógico, facilitando a possibilidade de vendas.  

Outra oportunidade identificada pela equipe é o grande número alunos em escolas 

particulares no ensino fundamental 2 e ensino médio na cidade de Juiz de Fora. 

 

b. AMEAÇAS 

Como a empresa é uma prestadora de serviços com contato presencial com o cliente, 

a mesma é dependente de mão-de-obra qualificada para realizar os atendimentos. Visando o 

crescimento da organização, deve ser analisada e cuidada a qualidade de vida dos 

trabalhadores para que se mantenham motivados e satisfeitos com o local onde trabalham. 

Outro ponto que a empresa deve manter é um banco de potenciais colaboradores que podem 

vir a suprir a necessidade de colaboradores para o aumento de demanda da organização.  

No ano de 2017 o Brasil viveu um momento de instabilidade política e econômica. 

Portanto, como a atividade da empresa é para fornecer suporte e aumento de rendimento 

acadêmico a alunos, caso o país esteja enfrentando dificuldades financeiras, a organização 

pode ter dificuldades para conseguir captar novos alunos e trabalhar com novas escolas.  

Um ponto que deve ser constantemente monitorado pela organização são os novos 

entrantes. Por ser uma prestadora de serviço intelectual, o investimento inicial é baixo, o que 

permite que novas empresas surjam com facilidade.  

Conforme mencionado anteriormente, o principal cliente da empresa é uma grande 

rede de ensino particular. Portanto, existe uma dependência financeira que, caso a rede de 

ensino cancele o contrato de serviço, haverá um grande déficit financeiro. 

3.2.1.2 Análise Interna 

a. PONTOS FORTES 

A empresa conta com uma equipe multidisciplinar o que facilita a orientação de 

alunos dos mais variados interesses de cursos universitários. Mesmo contando com diversos 

profissionais do setor pedagógico a organização adotou, por uma postura de mercado, a ideia 

de possuir profissionais da área de humanas, saúde e exatas. Aumentando assim, o interesse e 

a proximidade com os clientes.  
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A empresa é localizada na avenida principal da cidade de Juiz de Fora e perto de 

quatro grandes escolas e cursos de pré-vestibular. O acesso à sede da organização por 

transporte público é fácil, uma vez que está localizada no centro da cidade e existem pontos 

de ônibus muito próximos ao local onde está instalada.  

No primeiro ano de atuação com alunos do ensino médio e fundamental 2, a empresa 

conseguiu o índice de 93% de satisfação. A pesquisa foi realizada com todos alunos atendidos 

no ano de 2017. De acordo com os gestores da organização é um bom resultado onde o fator 

decisivo para atingir esse índice é um processo bem claro e estruturado de agendamento e 

treinamento dos colaboradores. 

Como decisão estratégica no início do projeto, a empresa optou por selecionar uma 

equipe jovem que comunicasse com o aluno com maior facilidade para criar empatia 

necessária no processo de convencimento da necessidade de estudo. Outro ponto considerado 

importante na seleção de uma equipe jovem é a ambição dos colaboradores em conseguirem 

bons resultados para crescerem profissionalmente e junto com a organização.  

 

b.  PONTOS FRACOS 

A empresa não possui processos e equipe que atue na gestão de pessoas.  Milnitzky 

(2018) traz que “Engajar as equipes de colaboradores já é um desafio quando o cenário é 

positivo, uma vez que cada funcionário tem suas próprias motivações em seu 

desenvolvimento profissional. Nos Estados Unidos, pesquisas realizadas anualmente desde 

2000 pelo Instituto Gallup indicam índices de engajamento na ordem dos 30% (em 2017, esse 

número ficou em 33%). Nos mais de 100 países onde o instituto está presente, a média é de 

apenas 15%.”. 

Considerado um ponto forte a equipe ser jovem, conseguir criar empatia com os 

alunos e os colaboradores serem ambiciosos, existe uma questão que deve ser considerada 

como ponto fraco. O profissional selecionado para integrar a organização não possui vasta 

experiência em educação o que, em algumas vezes, se torna necessária a consulta a 

profissionais externos com maior experiência para agregar valor ao serviço prestado.  

Devido à baixa disponibilidade de recursos financeiros por parte dos sócios para 

iniciar as atividades da organização, os equipamentos de trabalho, como mesas, cadeiras e 

notebooks não possuem a qualidade esperada e alguns momentos apresentam falhas. Tais 

falhas trazem despesas para a organização, porém a mesma ainda não conseguiu orçamento 

para substituir o equipamento. 
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Quadro 1 – Matriz SWOT 

 

Fonte: Autor 

3.2.2 Business Model Canvas 

O quadro 2 do Business Model Canvas foi desenvolvido a partir do brainstorming 

desenvolvido pelos gestores da organização.  

Quadro 2 – Business Model Canvas 

 

Fonte: Autor 
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Inicialmente foi feita uma análise sobre qual o segmento de cliente que a empresa 

considera interessante atuar. Concluiu-se redes de ensino e alunos de escolas particulares do 

ensino fundamental 2 e do ensino médio é o segmento de maior potencial e interesse da 

organização. No entanto, como a empresa possui interesse também em ajudar alunos de baixa 

renda, foi estabelecido que será analisada a viabilidade de realizar um projeto social para esse 

público.  

Definido o segmento de clientes, o próximo passo foi analisar e desenvolver a 

proposta de valor da organização. Foram listadas diversas propostas e dentre elas as que mais 

se destacaram foi o conceito de gerar autonomia e independência nos estudos para o aluno, 

autoconhecimento, motivação e organização para conseguir o aumento de rendimento 

acadêmico proposto pelo projeto.  

Após levantadas as propostas de valor, foi necessário estabelecer quais as atividades 

chave a organização deveria desenvolver. Todos os colaboradores devem ser extremamente 

treinados para conseguir suprir a falta de experiência no mercado e também para oferecer a 

qualidade esperada nos atendimentos e trabalhos internos, como, por exemplo, montagem de 

horários de estudos, definição de objetivos e metas pessoais e orientação profissional. Outra 

atividade chave para o sucesso do projeto é realizar os agendamentos com a eficiência 

necessária para suprir a demanda da rede de ensino parceira. Para uma organização que 

grande parte de sua receita é proveniente de apenas um cliente, é importante que se conquista 

a autonomia financeira. Portanto, as atividades de marketing e vendas são chaves para o 

sucesso futuro da empresa.  

Segundo Kanter (1994), na economia global o desenvolvimento de parcerias 

possibilita às organizações uma significativa vantagem competitiva, seja por alianças 

mercadológicas ou na fusão de tecnologias e competências. A organização avaliou como 

oportunidade junto aos principais parceiros trazer novos clientes através de indicações com as 

redes de ensino, cursos preparatórios para o pré-vestibular e professores particulares de Juiz 

de Fora.  

Para que a proposta de valor chegue aos clientes de maneira eficaz a organização 

utilizará como canais de comunicação mídias sociais e website para que os clientes possam 

acessar a qualquer momento. No entanto, a empresa também atuará de forma ativa, 

participando de reuniões de pais nas escolas parceiras, feiras e eventos educacionais, 

oferecendo palestras gratuitas aos clientes interessados e enviando e-mail marketing para a 

lista de pessoas que se interessam sobre o projeto da empresa.  
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A principal fonte de receita atualmente da organização é a rede de ensino 

mencionada anteriormente. No entanto, com o sucesso do programa desenvolvido, existem 

alunos de outras escolas particulares que se interessaram no programa de gerenciamento 

educacional.  

Quanto ao relacionamento com o cliente, o principal contato com o mesmo é 

presencial. Contudo, a empresa possui um blog onde são postadas dicas para o aumento de 

rendimento nos estudos. Além do apresentado, a empresa trabalha com o desenvolvimento de 

e-books com periodicidade trimestral para oferecer a todos os clientes. 

Conforme já mencionado anteriormente, a empresa atua com a prestação de serviço 

intelectual. Portanto, o conhecimento técnico é um recurso fundamental no sucesso do 

negócio. Outro ponto levantado é que a organização atualmente realiza atendimentos 

presenciais, o que torna a mão de obra o principal recurso necessário.  

Por fim, a estrutura de custos da empresa é composta por custos fixos e variáveis, 

conforme apresentado a seguir: 

Custos Fixos: aluguel, mão-de-obra, internet, telefonia, despesas bancárias e 

contador. 

Custos Variáveis: impostos, contas e energia, manutenção, marketing e transporte.  

3.2.3 Definições Estratégicas 

3.2.3.1 Objetivos 

Para que a organização saiba para onde deseja ir, a mesma deve ter objetivos claros e 

estes são repassados a seus colaboradores para que todos trabalhem em sinergia (WRIGHT et 

al., 2000).  

A partir do brainstorming realizado pelos sócios da organização e por pesquisas do 

mercado, foram traçados três macro objetivos.  

O primeiro é conseguir a independência financeira. Conforme já apresentado, a 

maior parte da receita é proveniente de uma rede de ensino da cidade. Para que esse objetivo 

seja atingido, é necessário aumentar a captação de alunos particulares e viabilizar a venda do 

programa para outras escolas, sendo estas de Juiz de Fora ou outras cidades.  

O segundo objetivo definido pela organização é trabalhar com a conscientização e 

desenvolvimento da cultura interna. Groysberg et al. (2018) alegam que a cultura molda 
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atitudes e comportamentos de amplo espectro e de forma duradoura e se alinhada com valores 

pessoais, tendências e necessidades, libera enorme energia para um propósito comum e 

estimula a capacidade da organização de prosperar. Para que a empresa consiga crescer e 

manter a qualidade do serviço prestado, é fundamental que todos os colaboradores estejam 

alinhados quanto ao serviço prestado, modelo de trabalho e desenvolvimento interno.  

O terceiro objetivo macro é a capacitação dos colaboradores. Como a empresa 

trabalha com uma equipe jovem e com pouca experiência no mercado educacional, é de suma 

importância que todos tenham um grande aprendizado e capacitação dentro da organização, 

visando oferecer atendimentos de excelência para aumentar a satisfação e fidelização de 

clientes, possibilitando que estes indiquem novos potenciais alunos.  

Definido os objetivos principais da organização, conforme na figura 8, foram 

definidas metas e indicadores estratégicos que permitirão o acompanhamento de maneira clara 

e direcionarão a empresa a tomar ações preventivas e corretivas para o alcance dos objetivos.  

Figura 8 – Objetivos da Organização 

 

Fonte: Autor 

3.2.3.2 Negócio e Missão 

O negócio da organização foi reavaliado pelos sócios e gestores, entretanto se 

manteve inalterado. A empresa trabalha no ramo educacional com o acompanhamento e 

orientação de estudos através de atendimentos individuais para o aumento de rendimento 

acadêmico de jovens do ensino fundamental 2 e ensino médio. O serviço é vendido para 

alunos particulares e para escolas do sudeste brasileiro.  

A missão da organização é “Fazer a diferença na vida acadêmica dos clientes através 

de metodologias simples e acompanhamento contínuo do desempenho.” 
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3.2.3.3 Estratégias 

As estratégias da organização foram desenvolvidas a partir da análise do Business 

Model Canvas e da análise ambiente da organização em alinhamento com os objetivos da 

organização.  

Foram divididos seis setores principais dentro da organização e suas atividades 

estratégias: Comercial, Financeiro, Gestão de Pessoas, Marketing, Operação e Pesquisa e 

Desenvolvimento.  

 Comercial: parcerias estratégicas, motivação interna dos colaboradores para 

aumentarem as vendas e expansão estratégica de mercado.  

 Financeiro: redução de custos de deslocamento e otimização do material de 

escritório.   

 Gestão de Pessoas: capacitação interna de colaboradores, pesquisas de cursos e 

capacitações externas, definição de organograma e descrição de cargos e 

responsabilidades.  

 Marketing: desenvolvimento de endomarketing, fortalecimento da marca 

perante à sociedade e melhoria na atuação em mídias sociais.   

 Operação: Otimização no agendamento de atendimentos, aperfeiçoamento no 

processo de montagem de horário de estudos dos alunos e entregas.  

 Pesquisa e Desenvolvimento: Desenvolvimento do conteúdo das sessões, 

treinamento dos colaboradores para as sessões com os alunos, análise e 

estudo de novos serviços. 

 

Definidas as estratégias principais de cada setor, foram desenvolvidos planos de ação 

para a implementação e controle das mesmas das mesmas. 

3.2.3.4 Visão 

A visão da empresa foi definida à partir dos resultados atingidos no ano de 2017 e 

pela perspectiva que os sócios possuem para o futuro da organização. 

“Ser reconhecida como excelência em desenvolvimento educacional até 2019.” 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

Nesse capítulo serão analisados os resultados até o momento do planejamento 

estratégico desenvolvido, conforme proposto no item 1.4. O planejamento estratégico 

alinhado ao Business Model Canvas foi desenvolvido no final do ano de 2017 para ser 

aplicado ao longo dos próximos três anos pela organização em questão.  

Visando satisfazer o primeiro objetivo macro da organização de conseguir sua 

independência financeira, a empresa passou a buscar novas escolas para atuar tanto na cidade 

de Juiz de Fora – MG, quanto em cidades próximas. No ano de 2018 foram iniciadas parcerias 

em seis novas escolas, sendo essas em cinco cidades diferentes: Barbacena, Divinópolis, 

Ponte Nova, Pouso Alegre e Três Rios.  

Ainda trabalhando nesse objetivo estruturado um departamento comercial para 

captação de novos clientes e expansão da marca. No primeiro semestre de 2018 a organização 

atendeu dois mil oitocentos e cinquenta alunos. 

O projeto de expansão seguirá ocorrendo para os anos seguintes no intuito de 

conseguir satisfazer a visão, apresentada no item 3.2.3.4. Para que a expansão ocorra sem 

grandes dificuldades para a integração de novos colaboradores, foram desenvolvidas políticas 

de fortalecimento dos valores internos da organização, treinamentos sobre trabalho em equipe 

e valorização da marca. Ainda não há dados para medir a eficiência dos programas citados, 

uma vez que ainda não houve a pesquisa de clima.  

O último objetivo apresentado no item 3.2.3.1 é a capitação interna dos 

colaboradores. Foi desenvolvido um programa de treinamentos interno para alinhamento do 

discurso dos orientadores, e capacitações técnicas. Ao final de cada treinamento, é realizada 

uma pesquisa de satisfação dos colaboradores onde avaliam a aplicabilidade do treinamento 

oferecido, como foi o relacionamento com o orientador, a transmissão do conhecimento e a 

avaliação geral.  

Até o momento foram realizados seis treinamentos aos colaboradores, todos com 

satisfação geral acima de 85%. A média geral atual é de 93% de satisfação. 

Todas as ações tomadas foram baseadas nas análises de ambiente interno e externo 

da organização e no Business Model Canvas, visando atingir os objetivos da organização 

alinhados à visão para 2019.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos dados apresentados, pode-se concluir que: 

O Business Model Canvas pode auxiliar no processo de desenvolvimento de um 

planejamento estratégico da organização. A grande vantagem em utilizar o modelo é que o 

mesmo permite avaliar a organização de maneira ampla, não restringindo apenas a setores e 

departamentos. Outra utilidade do Canvas é a agilidade e a praticidade em organizar ideias 

iniciais sobre a organização e começar a modelar as definições futuras. Por se tratar de uma 

ferramenta visual, o Business Model Canvas permite que a construção seja direta e restrita a 

poucas palavras.  

Existe a necessidade de fazer com que todas as áreas do modelo conversem entre si. 

Portanto, é importante que o Canvas esteja alinhado aos objetivos macro da organização.  

Após realizar as análises de ambiente externo e interno e o Business Model Canvas, é 

possível analisar e traçar estratégias para a organização. Para uma empresa que encontra-se 

em fase inicial, existe um grande valor em ter estratégias claras e alinhadas com as ambições 

do sócios e colaboradores. Potencializando os resultados e fornecendo suporte nas tomadas de 

decisões, tanto operacionais quanto estratégicas.  

No projeto desenvolvido na organização de educação, a empresa possui ambições 

comerciais e de expansão para novos mercados. A utilização do modelo permitiu que as 

decisões fossem baseadas no consenso entre os sócios e os resultados positivos.  

A partir dos dados apresentados, é possível concluir que o Business Model Canvas é 

uma ferramenta auxiliar que trabalha em sinergia com o desenvolvimento do planejamento 

estratégico da organização.  
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