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Um sistema online para a modelagem de negócios 

 

Resumo 

 

Este relatório apresenta o protótipo de um sistema online para ajudar 

empreendedores na modelagem de seus negócios. Trata-se da proposta de um 

aplicativo cliente-servidor que através de um banco de dados centraliza 

informações de Modelos de Negócios de diferentes tipos de empreendimentos. 

O objetivo é oferecer ao empreendedor uma ferramenta que disponibilize 

respostas preliminares as variáveis relacionadas ao seu negócio e assim ajudar 

na tomada de decisão no processo de desenvolvimento de seu projeto. 

 

Palavras Chave: desenvolvimento de negócios; modelo de negócios; 

empreendedorismo. 

 

Introdução 

 

Diante das atuais exigências de mercado por produtos e serviços 

inovadores, as organizações empresariais deparam-se com o desafio de atender 

e superar as expectativas de seus clientes. A utilização de metodologias 

eficientes, capazes de auxiliar o processo de modelagem de negócios, impõem-

se como um requisito fundamental para as empresas sobreviverem e 

prosperarem neste acirrado e competitivo cenário mercadológico.  

A revolução digital, a era do cliente, a globalização e a velocidade das 

mudanças em todas as áreas do conhecimento – educação, ciência, arte, 



 

tecnologia – vêm afetando diretamente o mundo dos negócios. A ciência da 

administração de empresas, que ganhou força a partir do início do século XX, 

vem precisando incorporar uma série de novos conceitos para atuar em meio a 

essas mudanças. 

A iniciativa mais recente e bem recebida pelos empreendedores, é a 

síntese de funções da empresa em um único quadro, resultado de estudos e 

experimentações realizadas por Alex Osterwalder e Yves Pigneur. Os conceitos, 

a forma de utilização e exemplos estão reunidos no livro Business Model 

Generation, lançado em 2010. O nome do livro foi mantido em inglês na 

publicação brasileira, com o subtítulo Inovação em Modelos de Negócios.  

A obra de Osterwalder e Pigneur auxilia o empreendedor a criar seu 

Modelo de Negócio utilizando o Canvas, um quadro como um guia de hipóteses 

a serem validadas. O Canvas é um espaço livre para imaginar o futuro negócio, 

com criatividade, permitindo-se pensar inovações que possam criar uma 

proposta de valor única. Desse mapa visual do negócio, o empresário é 

convidado a validar essas hipóteses junto aos clientes. Só depois das incertezas 

reduzidas com a validação das hipóteses é que se define o Modelo de Negócio, 

que será o insumo para o planejamento e execução. 

 

Modelando o seu negócio através do Canvas 

 

O Canvas é uma ferramenta para criação de Modelos de Negócios, que reúne 

nove blocos que compõem um empreendimento, agrupados em quatro questões 

que precisam ser respondidas. 

 

1. Vou fazer o que? Essa resposta será a sua proposta de valor. 

2. Para quem vou fazer? Aqui, estão incluídos três blocos: segmento de 

clientes; canais e relacionamento com clientes. 

3. Como vou fazer? Descubra quais são os recursos principais; as 

atividades e os parceiros principais. 

4. Quanto? Avalie quais e como serão obtidas as receitas e qual será a 

estrutura de custos para viabilizar o negócio. 

O propósito do Canvas é ajudar na organização das ideias, descobrir que 

cada bloco está relacionado aos demais e permitir que o empreendedor ajuste o  



 

modelo quantas vezes for necessário, até conseguir perceber o negócio como 

um todo. 

 

  Figura 1: O Canvas para a modelagem de negócios. (Fonte: Osterwalder e Pigneur, 2010) 

 

De acordo com Osterwalder e Pigneur, qualquer negócio é um sistema. 

Um sistema é a combinação de vários elementos, interconectados, de forma a 

constituir um todo organizado. Entende-se que um negócio é um sistema porque 

ele é constituído por várias partes ou funções e necessita de todas elas para ser 

bem-sucedido. 

O Modelo de Negócio nesse caso, é a possibilidade de visualizar a 

descrição do negócio, das partes que o compõem, de forma que a ideia sobre o 

negócio seja compreendida por quem lê. 

 

O protótipo de um sistema online para a modelagem de negócios 

 

A idealização da ferramenta 

 

Compreendida a importância do Modelo de Negócio para o 

desenvolvimento de um empreendimento. A questão que motiva a criação de 

uma ferramenta que auxilie o empreendedor para modelagem do seu negócio é  



 

 

 

a seguinte: E se as respostas básicas de um Modelo de Negócio já fossem 

entregues ao empreendedor? Isso o ajudaria no processo de criação do 

empreendimento? 

Visando ajudar o empreendedor nos primeiros passos da criação de seu 

Modelo de Negócio, desenvolveu-se um protótipo de um sistema online para a 

modelagem de negócios que disponibiliza as respostas preliminares das 

questões do Canvas do empreendimento almejado. Portanto, o principal objetivo 

deste sistema é responder para o empreendedor as variáveis básicas de seu 

negócio, evitando assim, retrabalho e a “reinvenção da roda”. 

É importante esclarecer que a ferramenta não pretende ser a solução 

definitiva para os empreendedores lançarem seus negócios, porém espera-se 

que sirva como um ponto de partida que ofereça informações elementares sobre 

a criação do negócio desejado, ou seja, o empreendedor não irá partir do zero 

no processo de planejamento de seu negócio.  

Assim compreendido, reitera-se a orientação de consultores da área de 

negócios: o empreendedor precisa e deve estar constantemente estudando 

todas as variáveis que cercam o seu negócio.  

 

EmpreendedorLAB.com – website de hospedagem do protótipo 

  

O protótipo do sistema online para a modelagem de negócios foi 

desenvolvido e hospedado no website EmpreendedorLAB 

(http://www.empreendedorlab.com), esse website foi criado em fevereiro de 

2017 e é administrado pelo autor com o propósito de ser o “laboratório” do 

empreendedor, onde interessados encontram conteúdos relacionados ao tema 

empreendedorismo. 

O protótipo da ferramenta está disponível na página Modelando o Seu 

Negócio que pode ser acessado em http://www.empreendedorlab.com/modelo-

de-negocios.  

Para o desenvolvimento do protótipo lançou-se como exemplo três 

Modelos de Negócios: 1) Plataforma de Compras Coletivas; 2) Criação de Arte 

Gráfica; 3) Food Truck. No protótipo apresentado estão respondidas as questões 

básicas do Canvas dos três Modelos de Negócios citados. 

http://www.empreendedorlab.com/
http://www.empreendedorlab.com/modelo-de-negocios
http://www.empreendedorlab.com/modelo-de-negocios


 

Abastecimento qualificado e contínuo do banco de dados 

 

Para a futura implementação da ferramenta, pretende-se através de 

parcerias com instituições de fomento e incentivo ao empreendedorismo, buscar  

contribuições de especialistas da área de negócios que possam colaborar com 

o abastecimento qualificado e contínuo do sistema através da inserção de dados 

de diferentes Modelos de Negócios, ou seja, a base de dados da ferramenta 

estará em constante expansão. 

As informações são armazenadas em um banco de dados relacional no 

servidor, trata-se de um banco de dados que contempla as respostas 

preliminares de um Canvas de determinado Modelo de Negócio. 

 

Interface do usuário 

 

Para a primeira versão do sistema desenvolveu-se um protótipo que 

contêm os seguintes elementos:  

- Uma caixa de busca para que o empreendedor pesquise pelo Modelo de 

Negócio de seu interesse; 

- Botões dos três negócios exemplificados, que posteriormente podem ser 

substituídos por categorias que agrupem segmentos de mercado; 

- Por fim, as questões e respostas do Canvas dos Modelos de Negócios 

exemplificados.  

   

 

Figura 2: Interface do usuário do sistema online para a modelagem de negócios. (Fonte: Autor) 



 

Analogia de projeto 

 

O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT oferece uma proposta 

semelhante ao intento deste projeto. O SBRT orienta na solução de problemas 

em produtos, mesmo que ele ainda não exista, é uma rede formada por 

instituições de grande reconhecimento nacional que fornece gratuitamente 

informações tecnológicas para melhorar a qualidade de produtos ou processo 

produtivo. 

O SBRT dispõe de um banco de informação formado por respostas e 

dossiês técnicos, em diversos segmentos de agronegócios, indústria e serviços, 

que podem ser acessados de imediato. Caso o usuário não encontre a 

informação que deseja, basta cadastrar uma solicitação. 

O SBRT atende demandas de empresários e empreendedores que 

necessitam de informações técnicas para aperfeiçoamento de produtos e 

processos, visando melhorar o desempenho de negócios. 

Mais informações sobre SBRT: http://sbrt.ibict.br/  

 

O futuro aprimoramento da ferramenta 

 

Como já salientado, o protótipo apresentado é a primeira versão de um 

sistema online para a modelagem de negócios. A seguir estão descritos alguns 

insights e sugestões de incrementos futuros para a ferramenta. 

 

Ampliação do Canvas: a partir da dissertação de mestrado do autor, que 

investigará as contribuições das metodologias de design para o desenvolvimento 

de Modelos de Negócios, espera-se a acrescentar mais variáveis ao processo 

de modelagem de negócios, que auxiliem os empreendedores a desenvolverem 

seus empreendimentos. 

 

Contribuições de especialistas: para que as informações 

disponibilizadas tenham relevância e qualidade, pretende-se através de 

parcerias com instituições de apoio ao empreendedorismo ampliar a base de 

dados com as contribuições de especialistas na área de negócios. A ideia é que 

http://sbrt.ibict.br/


 

respostas sobre diferentes Modelos de Negócios sejam inseridas no sistema 

continuamente. 

 

Fórum de discussão: por tratar-se de uma ferramenta online, pode-se 

lançar a disponibilização de um fórum de discussão para que os usuários-

empreendedores possam interagir através do intercâmbio de informações. 

 

Inserção de dados pelo usuário: para atender as necessidades e 

peculiaridades de cada Modelo de Negócio, será pertinente possibilitar ao 

usuário acrescentar informações que lhe sejam convenientes.  

 

Download do conteúdo: será conveniente ao empreendedor ter a 

possibilidade de baixar para seu dispositivo o Modelo de Negócio de seu 

interesse. 

 

Ambiente multimídia: para enriquecer o conteúdo ofertado, será 

interessante acrescentar vídeos, gráficos e outras mídias que contribuam para o 

conhecimento do empreendedor. 

 

Considerações Finais 

 

O processo de desenvolvimento de Modelos de Negócios é sistemático e 

realizado em etapas, como mostra a Figura 1. Todas as etapas geram um 

volume considerável de informações que devem ser observadas pelo 

empreendedor. 

Visando ajudar no processo de empreender, o protótipo de um sistema 

online para a modelagem de negócios pretende, a partir de um banco de dados 

que reúne as informações de diferentes Modelos de Negócios, contribuir para 

que empreendedores obtenham subsídios para a criação e desenvolvimento de 

seus negócios.  

 

 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2017. 


