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situação de uso
analisar o ambiente interno

dificuldade
alta

tempo
1h30 min

O QUÊ?

O Canvas de Modelo de Negócio (CMN) 
gera um painel que descreve o que a 
organização faz para criar, entregar 
e capturar valor. Também pode ser 
utilizado no planejamento da proposta 
para torná-la real. O CMN permite 
gerar diálogos estruturados entre os 
planejamentos estratégico e gerencial 
da organização, ao demarcar todas as 
partes cruciais do negócio, definindo 
como elas se relacionam e quais os 
desafios de cada uma. Por meio dessa 
ferramenta, os colaboradores podem 
identificar novas oportunidades, 
enquanto se tornam mais eficientes ao 
visualizar os potenciais prós e contras 
do modelo de negócio.

POR QUÊ?

Os elementos do negócio divididos 
em forma de blocos encorajam novas 
perspectivas e ideias de como tais peças 
se encaixam. Essa estrutura também 
auxilia a manter as discussões entre 
os participantes focada e de comum 
entendimento, já que o conceito do CMN 
pode ser aplicado para qualquer tipo de 
empresa – e é bastante difundido por 
todo o mundo.

COMO?

O exercício consiste em preencher 
todos os quadrantes do Canvas com os 
aspectos-chave de cada bloco. O início 
do exercício dependerá de como o seu 
negócio foi pensado. Caso tenha sido, 
antes de tudo, identificada a dor do 
cliente, começa-se pelo segmento 
do consumidor. Se a proposta de 
valor surgiu antes, então é por 
ela que se começa. 

»  ver conceito teórico no capítulo 6.0
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1. inicie o preenchimento do Canvas 
usando post-its que respondam 
às questões-chave do bloco. Seja o 
mais sucinto e específico possível.

2. segmentos de clientes: para quem 
estamos criando valor? Quem são 
nossos clientes mais importantes?

3. proposta de valor: qual valor 
nós entregamos ao cliente? 
Quais problemas do nosso 
consumidor estamos ajudando a 
solucionar? Quais necessidades 
estamos satisfazendo? Qual 
conjunto de produtos e serviços 
estamos oferecendo a cada 
segmento de clientes?

4. canais: mediante quais canais 
o nosso segmento de clientes 
quer ser alcançado? Como os 
canais estão integrados? Quais 
são mais efetivos em termos 
de custo? Como nós podemos 
integrá-los à rotina dos clientes?

5. relacionamento com os clientes: 
que tipo de relacionamento cada 
segmento de clientes espera que 
seja estabelecido? Qual o custo 
dele? Como está integrado ao 
resto do modelo de negócio?

6. fontes de receita: por qual 
valor nossos consumidores estão 
dispostos a pagar? Para o que 
eles atualmente pagam? Como 
eles pagam? Como eles preferem 
pagar? Quanto cada receita 
contribui para as receitas globais?

7. principais recursos: quais os 
principais recursos que a nossa 
proposta de valor necessita? 
E os canais de distribuição? 
Relacionamento com os 
clientes? Fontes de receita?

8. principais atividades: quais as 
principais atividades que a nossa 
proposta de valor necessita? 
E os canais de distribuição? 
Relacionamento com os 
clientes? Fontes de receita?

9. principais parceiros: quem são 
os nossos principais parceiros? E os 
fornecedores-chave? Quais recursos-
-chave estamos adquirindo de 
nossos parceiros? Quais atividades-
chave nossos parceiros executam?

10. estrutura de custos: quais são 
os custos mais importantes em 
nosso modelo de negócios? Quais 
atividades-chave são as mais 
caras? Quais recursos-chave 
são os mais caros?

QUANDO VOCÊ DEVE USAR: o Canvas Modelo de Negócio (CMN) é o ponto de partida para o diagnóstico do 
plano de negócios. Com ele, todos os participantes conseguem identificar claramente qual é o atual estado da 
organização e, desse entendimento comum, avançar para quais oportunidades de inovação podem ser exploradas.
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PRINCIPA IS 
PA RCEIRO S

ES T RU T UR A 
DE CUS TO S

FON T ES 
DE RECEI TA

PRINCIPA IS 
AT I V IDA DES

PRINCIPA IS 
RECURSO S

CA N A IS

PROP O S TA S 
DE VA LOR

REL ACION A MEN TO 
COM CL IEN T ES

SEGMEN TO 
DE CL IEN T ES

Faça você 
mesmo

essa é a hora de 
transformar 
a teoria em um 
exercício prático.

reproduza este 
canvas em uma lousa 
ou quadro negro.

se desejar, use post-its  
de cores diferentes  
para priorizar ideias  
ou diferenciar as  
notas de cada um  
dos participantes.

se preferir, use um 
aplicativo digital  
de lousa como o 
miro ou o mural.

use post-its para 
colocar notas de 
ideias e insights.

todo mundo que 
está participando da 
atividade deve dar a 
sua opinião.

ao final da atividade, 
discuta brevemente 
sobre as descobertas 
do grupo e parta para  
o próximo exercício.
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