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RESUMO

MILDEMBERG, André Henrique. Modelo de negócio de uma pequena
construtora de obras usando o “CANVAS” – Um estudo de caso. 2016. 48
folhas. Monografia de Especialização em Gerenciamento de Obras - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Cada vez mais o mercado está competitivo, as taxas de mortalidade de empresas
são alarmantes, principalmente no ramo da construção civil, contudo pode-se
minimizar esses efeitos negativos com um planejamento estratégico que direcionará
a empresa e fará com que seus representantes vejam antecipadamente os maiores
desafios que irão enfrentar. Isso, porém nem sempre é fácil de se desenvolver.
Utilizando o modelo “CANVAS” de negócio objetivou-se, através de estudos de caso,
elaborar estratégias de negócio e com os passos aplicados desenvolver um breve
guia para que empresas do ramo de construção civil tenham mais facilidade de
encontrar o respaldo necessário para desenvolver seu próprio planejamento
estratégico sem a necessidade de contratar especialistas no assunto.
Palavras-chave: CANVAS. Planejamento estratégico. Construtoras de pequeno
porte.

ABSTRACT

MILDEMBERG, André Henrique. Modelo de negócio de uma pequena
construtora de obras usando o “CANVAS” – Um estudo de caso. 2016. 48
pages. Monografia de Especialização em Gerenciamento de Obras - Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Increasingly the market is competitive, business mortality rates are alarming,
especially in the construction industry, however we can minimize those negative
effects with a strategic plan that will guide the company and provide their
representatives in advance to see the greatest challenges they will face. This
however is not always easy to develop. Using the model business generation
"CANVAS", through case studies, to develop business strategies and the applied
steps to develop a brief guide for construction companies in the industry have facility
to find the necessary support to develop their own strategic planning without the
need to hire experts.
Keywords: CANVAS. Strategic planning. Small builders.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma estratégia de negócio para a
criação de uma construtora de obras de pequeno porte.
1.1 PROBLEMA DA PESQUISA

O problema de pesquisa a ser tratado nessa monografia é: como montar
uma estratégia de negócio para uma construtora de pequeno porte utilizando
ferramenta simples e de fácil utilização?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é desenvolver uma estratégia de negócio para uma
construtora de pequeno porte localizada na cidade de Curitiba-PR, formada pela
sociedade de dois engenheiros civis, utilizando o modelo de geração de negócios
conhecido como “CANVAS”, proposto por (Osterwalder & Pigneur, 2011).

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos da pesquisa são:
a) Desenvolver uma estratégia de negócio para uma empresa de
construção civil de pequeno porte, na forma de um estudo de caso;
b) Gerar uma lista de dicas e sugestões de como desenvolver o modelo
de negócio “CANVAS” para construtoras de pequeno porte em geral.

1.3 JUSTIFICATIVA

Segundo o SEBRAE (2008) as micro e pequenas empresas são
responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil, no
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entanto estudos mostram que de cada cem novas empresas apenas setenta e três
sobrevivem aos primeiros dois anos de atividade, sendo que na construção civil esse
número cai para 62, sendo o menor entre os setores estudados que são a indústria,
o setor de serviços, o comércio e a construção civil.
No entanto esse mesmo estudo mostra também que o planejamento préabertura da empresa é um fator extremamente relevante, a média de tempo de
planejamento das empresas que permanecem abertas após um ano é de 14 meses
contra apenas 4 meses das empresas que encerram suas atividades nesse período.
Por esse motivo deu-se início a este trabalho, visando prover melhores
expectativas de prosperar para MPE’s do ramo da construção civil.
O motivo da escolha do modelo de negócios “CANVAS” (Osterwalder &
Pigneur, 2011) foi pela sua simplicidade de uso, de forma lúdica pode-se definir a
empresa em apenas uma página formada por nove quadros, que geram uma
percepção da empresa como um todo para qualquer pessoa que o veja, permitindose uma maior interação entre os profissionais que farão parte da construção deste
modelo de negócios e posteriormente para todos os interessados.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO

Antes de

desenvolver

um

plano

de

negócio

deve-se

ter

alguns

conhecimentos, habilidades e atitudes pré-definidos que o norteiem (saber construir,
2015).
Deve-se definir a estratégia geral de gerenciamento de obras ou
empreendimentos, temos duas linhas distintas que podem ser definidas como
“builder”, como executora final, e “constructor”, como gestor de terceirizados (saber
construir, 2015).
Outra definição a ser tomada é a definição quanto à estratégia de atuação
nas obras ou empreendimentos, ou seja, o sistema de relações contratuais que será
adotado para atender as necessidades do proprietário da obra. O desenvolvimento e
a execução de empreendimentos envolvem várias competências e habilidades de
diferentes tipos de profissionais, os envolvidos são o cliente, o projetista, o
construtor e o gerenciador, porém tem-se os casos onde ocorre a junção de alguns
desses profissionais, visando uma melhor performance no alcance dos objetivos
podendo vir a formar os projetistas-construtores, projetistas-gerenciadores e
gerenciadores-construtores (saber construir, 2015).
Temos alguns tipos de contratos pré-definidos, seriam eles o contrato de
arquitetura e engenharia, onde o proprietário tem duas relações contratuais, uma
com o projetista e uma com o construtor, que por sua vez terá diversos sub
contratados, o projetista/construtor (P/GO) onde se tem também duas relações
contratuais do proprietário, uma com o projetista gerenciador, que fara os projetos e
a gerência da obra, e um com o construtor, na modalidade de gerenciador de obra
profissional o proprietário terá três relações contratuais, com o projetista, com o
construtor e com o gerenciador, que irá ter apenas uma relação de trabalho com as
anteriores, porém não contratual e por fim temos o projetista construtor onde ocorre
apenas uma relação contratual para com o proprietário e o projetista/construtor fica
encarregado dos projetos, execução, gerenciamento e eventual operação (saber
construir, 2015).
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2.2 PLANO DE NEGÓCIO

Existem várias ferramentas de planejamento estratégico e modelos de
negócio.
Neste subitem serão apresentados alguns tipos de modelo de negócio que
existem na literatura, incluindo os que estão vinculados ao planejamento estratégico.
BPM - O BPM é uma abordagem de gerenciamento adaptável, desenvolvido
com a finalidade de sistematizar e facilitar processos organizacionais individuais
complexos, dentro e fora das empresas (venki, 2016). Sua aplicação tem como
principal vantagem a melhoria contínua dos processos o que permite que as
organizações sejam mais eficientes. Para que isso funcione é necessária uma
formalização dos processos da organização de forma a serem representados
através de uma linguagem comum de entendimento uniforme (Araujo, 2004).
O BPM tem como foco alcançar os objetivos das organizações, sejam elas
grandes ou pequenas, por meio de melhorias, gestão e controle de métodos,
técnicas e ferramentas para analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar
processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes
de informação (venki, 2016).

BIM - O principal objetivo desta última geração é a conjunção de dois grupos
de informações: as informações geométricas, que dizem respeito às características
espaciais do produto, tais como forma, posição e dimensões e as não-geométricas,
onde se incluem custo, resistência, peso, dentre outras características. Esta
conjunção, aliada a uma abordagem colaborativa de todo o ciclo de vida do
empreendimento, compõe a tecnologia BIM (Building Information Modeling). Na fase
de projeto, a tecnologia BIM, mais do que uma ferramenta para desenho, propicia ao
especialista a possibilidade de conceber um projeto construindo seu modelo
parametrizado, o que permite que visualize a volumetria, estime custos, quantifique
e qualifique o material aplicado, observando e ajustando conforto ambiental e outros
itens projetuais, facilitando assim a comunicação entre os diversos profissionais
integrantes do processo. As modificações e aperfeiçoamentos ao projeto são
processados automaticamente nas planilhas de custos, nas plantas baixas e
elevações da construção, permitindo um incremento significativo na qualidade da
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comunicação e, consequentemente, na qualidade do produto final: a edificação
(SOUSA, 2009).
CANVAS – Modelo desenvolvido por (Osterwalder & Pigneur, 2011) em
conjunto com quatrocentos e setenta consultores de quarenta e cinco países, tratase de uma ferramenta onde tem-se de maneira visual a representação de todos os
elementos de negócio que juntos contribuem na geração e manutenção da cadeia
de valor entre a empresa e o mercado, no subitem a seguir será explorado mais
sobre esse, que será o método escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa.
Com os avanços da tecnologia hoje estão disponíveis vários softwares e
aplicativos relacionados ao business plan entre eles um aplicativo possibilitando o
uso do modelo “CANVAS”, desenvolvido pelo SEBRAE.
Estudando as aplicações do modelo “CANVAS”, verifica-se que ele tem uma
grande aplicabilidade, principalmente em empresas de tecnologia como startups,
porém essa técnica pode ser utilizada em qualquer tipo de empresa, os exemplos
mostrados nos quadros 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 demonstram as aplicações desse
método para empresas no ramo da construção civil.

Quadro 2.2.1 – “CANVAS” para uma empreiteira de mão de obra.
Fonte: (Scapin, 2013).
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Quadro 2.2.2 – “CANVAS” para uma construtora.
Fonte: (Scapin, 2013).

Quadro 2.2.3 – “CANVAS” para um escritório de projetos.
Fonte: (Scapin, 2013).

Quadro 2.2.4 – “CANVAS” para uma incorporadora.
Fonte: (Scapin, 2013).
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2.3 O MODELO “CANVAS” COMO FERRAMENTA PARA PLANOS DE NEGÓCIO

O modelo desenvolvido por (Osterwalder & Pigneur, 2011) foi estruturado em nove
blocos conforme descrito a seguir:
1.Segmentos de clientes:
O segmento de clientes tem o objetivo de definir quais grupos de
pessoas ou organizações a empresa busca atender.
Mercados de massa, nichos de mercado, segmentado, diversificado e
plataforma multilateral são alguns exemplos de segmentos de
clientes.
A Figura 2.1 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Figura 1.1 – Modelo “CANVAS” quadro segmento de clientes.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

2.Proposta de valor:
A proposta de valor descreve o pacote de produtos e serviços com o
qual a empresa busca gerar valor para o seu segmento de clientes.
Algumas propostas de valor conhecidas no mercado são as propostas
de gerar novidades, melhorar o desempenho, personalização, fazer o
que deve ser feito, design, gerar status, preço competitivo, redução de
custo ou de risco, maior acessibilidade, melhor conveniência ou
usabilidade.
A Figura 2.2 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).
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Figura 2.2 – Modelo “CANVAS” quadro proposta de valor.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

3.Canais:
Os componentes de canais descrevem as maneiras com as quais a
empresa busca alcançar o seu segmento de clientes visando entregar
sua proposta de valor.
A Figura 2.3 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Figura 3.3 – Modelo “CANVAS” quadro canais.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

4.Relacionamento com clientes:
O componente de relacionamento com os clientes descreve os tipos
de relação que uma empresa busca estabelecer com seu segmento
de clientes.
A Figura 2.4 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).
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Figura 4.4 – Modelo “CANVAS” quadro relacionamento com clientes.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

5.Fontes de receita:
O componente fontes de receita representa as formas de ganho, ou
seja, como a empresa buscará obter renda a partir de seu segmento
de clientes.
A Figura 2.5 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Figura 5.5 – Modelo “CANVAS” quadro fontes de receita.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

6.Recursos principais:
O componente de recursos principais descreve os recursos
essenciais para que o negócio da empresa funcione.
A Figura 2.6 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).
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Figura 6.6 – Modelo “CANVAS” quadro recursos principais.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

7.Atividades-chave:
O componente de atividades chave descreve as principais ações a
serem realizadas pela empresa para que o modelo de negócio da
empresa funcione.
A Figura 2.7 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Figura 7.7 – Modelo “CANVAS” quadro atividades chave.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

8.Parcerias Principais:
O componente de parcerias principais descreve principalmente a rede
de fornecedores e os parceiros com os quais se pode obter algum tipo
de vantagem mútua, fazendo assim com que o modelo de negócios
da empresa funcione.
A Figura 2.8 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).
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Figura 8.8 – Modelo “CANVAS” quadro parcerias principais.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

9.Estruturas de custo:
A estrutura de custo descreve os custos principais de operação do
modelo de negócios da empresa.
A Figura 2.9 mostra a forma icônica de apresentação desse
segmento do “CANVAS” (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Figura 9.9 – Modelo “CANVAS” quadro estruturas de custo.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

A seguir é mostrado na figura 2.10 o quadro do “CANVAS” completo com as
denominações de cada quadro.
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Figura 10.10 – Modelo “CANVAS” quadro completo tridimensional.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Para que se possa trabalhar com o “CANVAS” ele se vê convertido em um plano
bidimensional, o que facilita sua utilização, podendo ser colocado em algum quadro
ou parede ou mesmo em uma bancada de trabalho, o quadro do “CANVAS”
bidimensional é mostrado abaixo na figura 2.11.

Figura 11.11 – Modelo “CANVAS” bidimensional.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

A figura 2.12 a seguir é mais uma representação do “CANVAS” bidimensional,
retirando-se as ilustrações e deixando apenas as denominações de cada quadro se
faz possível sua utilização.
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Figura 12.12 – Modelo “CANVAS” bidimensional retirando-se as gravuras.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Para que se possa desenvolver cada um dos quadros do “CANVAS”, (Osterwalder &
Pigneur, 2011) descrevem algumas técnicas a serem utilizadas, tais como:

- Insights dos clientes
Através de pesquisas de mercado, visa enxergar o modelo de negócios
pelos olhos dos clientes, de forma a incluir suas perspectivas ao se avaliar o modelo
desenvolvido.
Pode-se exemplificar as diferenças de uma empresa que tem como ponto de
partida suas próprias expectativas de uma que utiliza as expectativas do cliente
conforme tabela 2.1 mostrada a seguir:
Tabela 2.1 – Expectativas da empresa x expectativas do cliente.

Construção do Modelo de negócio centrado:
Na Organização
No Cliente

O que podemos vender?

Quais serviços nossos clientes
precisam e como podemos ajudar?
Quais são as aspirações de nossos
clientes e como podemos ajudá-los a
alcançá-las?
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Como podemos alcançar os Como nossos clientes preferem ser
clientes
com
mais atendidos? Como nós podemos nos
eficiência?
encaixar melhor nas suas rotinas?
Como podemos
dinheiro
com
clientes?

ganhar
Que relações nossos
nossos
esperam ter conosco?

clientes

Por quais valores nossos clientes
estão realmente dispostos a pagar?
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Nesta técnica usa-se o mapa da empatia do cliente, mostrado abaixo na
figura 2.13, para entrevista.

Figura 13.13 – Mapa da empatia.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

-Ideação
Trata-se de uma técnica onde o brainstorming é utilizado para se gerar um
modelo inovador de negócios, aqui o status quo deve ser abandonado, o processo
de ideação consiste em gerar a maior quantidade de ideias possível e depois
sintetizá-las de forma que convirjam para um modelo de negócios, assim como
ilustra a figura 2.14.
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Neste processo visa-se ter uma equipe bem diversificada, ou seja, de várias
áreas, de diferentes idades, diferentes culturas e experiências.

Figura 14.14 – Ideação: “geração e síntese”.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Pode-se gerar ideias inovadoras partindo de vários epicentros do “CANVAS”,
conforme mostra a figura 2.15 abaixo (Osterwalder & Pigneur, 2011).

Figura 15.15 – Epicentros de geração de ideias.
Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2011).

-Pensamento visual
Nesta técnica são utilizados desenhos, post-its

, diagramas e rascunhos,

TM

de forma a tornar mais tangíveis as ideias e permite discussões e alterações mais
claras.

-Protótipos
Os modelos de negócio gerados com a técnica de protótipos se tornam mais
tangíveis e facilitam a exploração de novas ideias. Mais utilizado no design de
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produtos do que na administração, por sua natureza mais tangível, possibilita
simulações mais dinâmicas com inserções de novos ramos de clientes ou
modificações de custos ou até mesmo possibilitando mais inovação. Deve-se
trabalhar inúmeros protótipos com os mais variados níveis de refino.
É muito importante nessa técnica utilizar a Atitude de Design,

-Contando histórias
Como o próprio nome diz, trata-se de uma técnica onde são utilizadas
narrativas para se discutir ideias do modelo de negócio, essa técnica ajuda a tornar
tangível o novo modelo, assim como para esclarecer dúvidas e motivar as pessoas.

-Cenários
A técnica de cenários tem como principal função guiar o processo de
desenvolvimento do modelo de negócios, no contexto de um design específico e
detalhado.
Pode-se ser usado para descrever tipos diferentes de clientes e também
para descrever ambientes futuros, possibilitando uma melhor reflexão sobre o
modelo e impulsionando inovações.

Processo de construção do Modelo de Negócios

O processo de construção de um modelo de negócios utilizando o
“CANVAS” tem cinco fases que que vão desde a concepção até o gerenciamento,
essas fases raramente são lineares, assim sendo algumas delas acabam ocorrendo
em paralelo, são elas:

-Mobilização
É a fase onde se reúne a equipe de design do modelo de negócios,
deve-se criar uma conscientização da necessidade desse modelo de negócio para o
sucesso da empresa, busca-se descrever a motivação por trás do projeto e
estabelecer uma linguagem comum para descrever, analisar e discutir os modelos
de negócio.
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Nesta fase ocorrem reuniões de brainstorming onde todos os participantes,
preferencialmente de várias áreas diferentes da empresa, de diversas formações
começam a gerar ideias em grande quantidade, o que interessa nessa etapa é a
quantidade, posteriormente serão descartadas as ideias menos prováveis e irá se
desenhando uma convergência para um protótipo de um modelo de negócio.

-Compreensão
É a fase onde ocorre a imersão, a fase de pesquisas e análises dos
elementos necessários para a construção do modelo de negócios. Deve-se coletar
informações sobre clientes, tecnologia e ambiente, estudar clientes potenciais e
identificar suas necessidades e problemas.

-Design
Nesta fase são geradas e testadas opções viáveis de modelos de
negócio, as informações e os ideais das fases anteriores devem ser transformados
em protótipos que possam ser testados e explorados.

-Implementação
A implementação se dá após ser selecionado o melhor modelo de
negócio desenvolvido pela equipe.

-Gerenciamento
Após a implementação deve-se adaptar o modelo de negócio de
acordo com as respostas obtidas em relação ao mercado. Deve-se configurar as
estruturas de gerenciamento de forma a monitorar, avaliar e adaptar ou transformar
continuamente o modelo de negócio.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 ESCOLHA DO MÉTODO DO ESTUDO DE CASO

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado a o método de estudos
de caso, uma vez que os objetivos da pesquisa visam um resultado prático e um
desenvolvimento mais elaborado de táticas e verificação de erros e dificuldades.
O método de estudos de caso, segundo Yin (2001), é uma estratégia de
pesquisa utilizada principalmente quando as questões centrais são “como” e “por
que”.
Segundo Araújo (2008), o

estudo de caso

explora ou descreve

acontecimentos complexos que envolvem simultaneamente diversos fatores.
O estudo de caso envolve um caso individual ou um grupo de casos, onde
adquire-se informações através da aplicação de um protocolo de coleta de dados.
De acordo com Yin (2001), os estudos de caso envolvem cinco elementos
importantes:
1.As questões de estudo;
2.As proposições;
3.Unidades de análise;
4.A lógica que une os dados às proposições;
5.Os Critérios para interpretar as descobertas.
A questão abordada pelo estudo de caso é o “como”, uma vez que o objetivo
da pesquisa é “Como definir um modelo de negócio o mais direto e objetivo
possível? ” (Yin 2001).
Neste estudo de caso foram convidadas quatro representantes de empresas
que se encaixavam nas características buscadas pelo pesquisador, buscou-se
trabalhar com as empresas participantes envolvendo-as em todas as etapas
buscadas na pesquisa, porém algumas não puderam chegar até o fim, o que não
impediu a conclusão dos estudos, porém diminuiu a diversidade buscada.
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3.2 PROCESSO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DO ESTUDO DE CASO

Para a aplicação do estudo de caso serão convidados os representantes de
quatro empresas do ramo da construção civil, todas localizadas na cidade de
Curitiba- PR, e já atuantes no mercado, sendo que uma delas será utilizada como
foco principal de estudo.
Será feita uma primeira reunião visando apresentar o método para os
participantes de maneira a dar subsídio para um desenvolvimento real e possível de
ser aplicado.
A apresentação será feita na forma de seminário com apresentação de
slides explicando cada quadro do “CANVAS” e as etapas de construção e
desenvolvimento do mesmo, no seminário também será apresentado, segundo
pesquisa bibliográfica realizada, alguns dos itens componentes de cada quadro mais
comuns para “CANVAS” utilizados para construtoras. Após o seminário, haverá duas
fases de desenvolvimento, na primeira será desenvolvido o “CANVAS” para
representar as empresas nos dias de hoje, será feito o preenchimento do protocolo
de coleta de dados, apresentado a seguir, para que a empresa principal do estudo
possa ser caracterizada como é nos dias de hoje e a aplicação da primeira das cinco
fases de desenvolvimento, a mobilização, onde será realizada uma reunião de
brainstorming para que os

participantes possam trabalhar como uma equipe

desenvolvendo o plano de negócio da empresa centro do estudo.
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Tabela 3.2.1 – Modelo de protocolo de coleta de dados – parte 1.

I) SEGMENTOS DE CLIENTES
-Para quem criamos valor?

-Quais são os nossos clientes mais importantes?

II) PROPOSTA DE VALOR
-Que valor proporcionamos aos clientes?

-Que problemas de nossos clientes estão sendo solucionados?

III) CANAIS
-Que meios preferem utilizar nosso segmento de mercado? (Ex: Loja física, virtual)

-Como estabelecer contato com os clientes?

IV) RELACIONAMENTO COM CLIENTES
-Que tipo de relacionamento cada segmento de clientes espera ter para manter sua preferência?

V) FONTES DE RECEITA
-Por qual valor os nossos clientes realmente estão dispostos a pagar?

-Como nossos clientes gostariam de pagar?

Fonte: (canvabrasil, 2016).
VI) RECURSOS CHAVE
-Que recursos físicos, humanos, intelectuais ou econômicos são essenciais?

-Coisas imprescindíveis?

VII) ATIVIDADES CHAVE
-O que devemos saber e fazer?

VIII) PARCERIAS CHAVE
-Quem são nossos parceiros e fornecedores fundamentais?

IX) ESTRUTURA DE CUSTO
-Quais são os custos mais importantes do modelo de negócio?

V) FONTES DE RECEITA
-Por qual valor os nossos clientes realmente estão dispostos a pagar?
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-Como nossos clientes gostariam de pagar?
Tabela 3.3.2 – Modelo de protocolo de coleta de dados – parte 2.

VI) RECURSOS CHAVE
-Que recursos físicos, humanos, intelectuais ou econômicos são essenciais?

-Coisas imprescindíveis?

VII) ATIVIDADES CHAVE
-O que devemos saber e fazer?

VIII) PARCERIAS CHAVE
-Quem são nossos parceiros e fornecedores fundamentais?

IX) ESTRUTURA DE CUSTO
-Quais são os custos mais importantes do modelo de negócio?

Fonte: (canvabrasil, 2016).

Na sequência será utilizado o protocolo de coleta de dados como check list
para que se possa ser feito o preenchimento dos quadros do “CANVAS” de cada
uma das outras empresas.
Completando-se esse preenchimento em forma de “rascunho”, cada
representante apresentará o resultado parcial obtido com o “CANVAS” desenvolvido.
Num segundo encontro serão aplicadas mais duas das cinco fases, a fase
da compreensão e do design, onde as empresas se revezarão como centro de
estudo e os outros representantes de empresas farão o papel de participantes da
equipe de desenvolvimento que está participando da reunião de brainstorming de
desenvolvimento daquele “CANVAS” de forma a chegar em um modelo definitivo,
utilizando-se a técnica de ideação.
Na segunda fase será feita uma reunião onde serão novamente aplicadas as
três primeiras fases de desenvolvimento do “CANVAS”, aliada à técnica de cenários
para projetar as empresas no próximo ano.
Nesta fase se buscará gerar planos não somente para o cenário futuro, mas
planos mais inovadores com diferenciais que elevem o potencial competitivo das
participantes.

34

4 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado em duas grandes fases. Na primeira fase,
quatro empresas receberam as instruções sobre o modelo de negócio “CANVAS” e
produziram um primeiro protótipo de sua estratégia de negócio, que foi então
revisado para representar os respectivos modelos de negócio de cada empresa para
o curto prazo, ou seja, para o primeiro ano do negócio. Uma segunda fase foi
realizada na sequência, apenas para uma das quatro empresas participantes da
primeira fase, visando a projeção das estratégias da empresa para o segundo ano
do futuro.

4.1 EMPRESAS PARTICIPANTES DO ESTUDO DE CASO PRIMEIRA E SEGUNDA
FASES

Foram convidados sete alunos do GEOB, os quais tinham empresas nos
mais diferenciados ramos da construção civil para que se houvesse diversidade nos
modelos “CANVAS” gerados, entre as especialidades das empresas haviam:
-Construtora de obras com recursos próprios;
-Construtora de obras com recursos de terceiros;
-Construtora de obras especializada em reformas;
-Construtora de obras secas (steel frame e drywall);
-Escritório de projetos;
-Empreiteira especializada em ar condicionado.
Era de ciência do autor que seria difícil reunir todas as empresas, o que se
confirmou quando o primeiro encontro foi realizado e apenas três convidados
compareceram.
A primeira empresa, Empresa 1, foco principal de estudo, é formada por dois
engenheiros civis, em funcionamento desde 2013 a empresa atua no ramo de
reformas e manutenções prediais, recentemente vem crescendo em volumes de
obra e já conta com sua primeira obra completa, uma residência que foi executada
desde a fundação.
A segunda empresa, Empresa 2, é formada por um casal, ele, um
engenheiro civil e ela, uma arquiteta, trabalham com projetos e execução de obras e
reformas de terceiros ou investidores, desenvolvem os projetos e os executam
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buscando assim excelência de comunicação e velocidade de resolução de
problemas, atualmente com algumas reformas em andamento e também obras
iniciadas desde a fundação.
A terceira empresa, Empresa 3, é formada por uma engenheira civil, focada
em obras residenciais de próprio investimento, no último ano estava sem atividade
devido à crise econômica pela qual o país está passando, atualmente está
retomando as atividades em obras pessoais, uma reforma de um apartamento de
veraneio e a construção de sua própria residência.
A quarta, Empresa 4, formada por dois engenheiros civis, sendo que um
sócio atua como quotista e o segundo atua na parte de projetos, planejamento e
obras.
Essa é a única empresa do estudo de caso ainda sem operação, com foco
em obras de steel frame, porém na forma de “montadora de residências”, onde seria
utilizado um barracão para pré-fabricar os componentes construtivos e apenas seria
feita a montagem in loco, buscando melhor qualidade e velocidade de obra.
A primeira empresa descrita, empresa principal deste estudo de caso, é a
única que participou da segunda etapa e gerou um “CANVAS” atual e um “CANVAS”
projetado para o próximo ano.

4.2 GERAÇÃO DO “CANVAS” (PRIMEIRA FASE)

Conforme previsto na metodologia a primeira fase da geração do “CANVAS”
envolveu:
1. Escolha e convite das empresas do estudo de caso (descritas no
subitem anterior);
2. Realização de workshop para a) apresentação do funcionamento do
“CANVAS” e b) desenvolvimento de uma versão inicial do “CANVAS”
das empresas participantes desta fase do estudo de caso.
O primeiro encontro ocorreu no dia 17 de março de 2016. Inicialmente foi
apresentado pelo autor uma sequência de slides (apêndice A) descrevendo os
quadros componentes do modelo “CANVAS” e outros exemplificando itens possíveis
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de se aplicar em cada um deles, específicos para construtoras, pesquisados pelo
autor, com o intuito de aguçar a criatividade dos participantes.
Na sequência deu-se início ao segundo momento do workshop, aplicando-se
a primeira das cinco fases do processo de construção do modelo de negócio
“CANVAS”, denominado mobilização, onde cada um dos participantes se fez parte
de cada uma das empresas estudadas.
Utilizou-se o protocolo de coleta de dados, apresentado no capítulo 3, para
facilitar o preenchimento dos quadros do “CANVAS”, o preenchimento do protocolo
de coleta de dados era obrigatório apenas para a empresa foco principal do estudo,
e o resultado da Empresa 1 é apresentado a seguir na tabela 4.1.
As demais empresas apenas utilizaram-se do protocolo de coleta de dados
como check list para um preenchimento mais assertivo do “CANVAS”.

Tabela 4.1.1 – Protocolo de coleta de dados preenchido – parte 1.

I) SEGMENTOS DE CLIENTES
-Para quem criamos valor?
Clientes pessoa física ou jurídica
-Quais são os nossos clientes mais importantes?
Clientes pessoa física ou jurídica, amigos ou indicados de amigos
II) PROPOSTA DE VALOR
-Que valor proporcionamos aos clientes?
Obras sem dor de cabeça, com preço justo e transparência na negociação
-Que problemas de nossos clientes estão sendo solucionados?
Necessidades de melhoria em sua residência ou empresa, sem dor de cabeça e com confiança
III) CANAIS
-Que meios preferem utilizar nosso segmento de mercado? (Ex: Loja física, virtual)
Site, facebook, indicações e cartões de visita
-Como estabelecer contato com os clientes?
Site, facebook, indicações e cartões de visita
IV) RELACIONAMENTO COM CLIENTES
-Que tipo de relacionamento cada segmento de clientes espera ter para manter sua preferência?
Acesso 24h com a diretoria
Fonte: (O autor, 2016).
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Tabela 5.1.2 – Protocolo de coleta de dados preenchido – parte 2.

V) FONTES DE RECEITA
-Por qual valor os nossos clientes realmente estão dispostos a pagar?
Etapas de obra concluídas com capricho e bom acabamento
-Como nossos clientes gostariam de pagar?
Em aportes durante a obra com uma parcela maior após conclusão
VI) RECURSOS CHAVE
-Que recursos físicos, humanos, intelectuais ou econômicos são essenciais?
Espertize e conhecimento, assim como homem hora dos sócios
-Coisas imprescindíveis?
Espertize e conhecimento dos sócios e softwares que auxiliem nos trabalhos
VII) ATIVIDADES CHAVE
-O que devemos saber e fazer?
Orçamento, execução, contratos, gerenciamento de obra e aquisição de materiais
VIII) PARCERIAS CHAVE
-Quem são nossos parceiros e fornecedores fundamentais?
Materiais de construção, indústrias e fábricas de materiais específicos, imobiliárias e projetistas
IX) ESTRUTURA DE CUSTO
-Quais são os custos mais importantes do modelo de negócio?
Compra de material, mão de obra terceirizada, contador
Fonte: (O autor, 2016).

Todas

as

empresas

foram

estudadas

individualmente,

onde

seu

representante gerava o seu “CANVAS” preliminar e este era posto em pauta, todos
os outros participantes discutiam e analisavam o modelo apresentado e se davam
ideias até que houvesse um consenso e se elegesse um modelo que melhor
representava aquela empresa, concluída essa etapa, a próxima empresa era posta
em análise e um após o outro foram sendo gerados os modelos.
Apesar dos representantes das quatro empresas desempenharem seus
papeis como participantes da criação de cada “CANVAS”, apenas dois foram
gerados de forma definitiva. Eles estão representados nos quadros 4.1 e 4.2 vistas
na sequência.
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PARCERIAS CHAVE

ATIVIDADES CHAVE

(Algumas atividades são
(São os atividades chave
terceirizadas e alguns recursos são necessárias para realizar e entregar
adquiridos fora do negócio)
o que foi proposto em cada
componente deste modelo)

-Lojas de material de
construção;

-Orçamento;

PROPOSIÇÕES DE
VALOR

RELAÇÕES COM
CLIENTES

SEGMENTOS DE
CLIENTES

(Objetiva resolver problemas dos
clientes e satisfazer as
necessidades destes clientes com
Proposições de Valor específicas.
Exemplos: preço, velocidade de
entrega, design, experiência do
cliente ao receber o serviço)

(relaçoes a serem estabelecidas e
mantidas com os clientes de cada
segmento)

(uma organização atende a um ou
mais clientes)

-Acesso direto do
cliente à diretoria,
disponível "24h" por dia.

-Dois representantes de -Gerenciamento de mão
de obra terceirizada;
-Transparência nas
indústrias(cimento e
negociações com
telhas);
-Aquisição de materiais. orçamentos abertos item
a item e trabalhando
-Imobiliária;
descontos conforme
RECURSOS CHAVE
CANAIS (ENTREGAS)
economia durante a
-Escritório de projetos
(São os ativos necessários para
(Quais os canais de comunicação,
obra;
de arquitetura.
oferecer e entregar os elementos
distribuição e vendas utilizados
descritos nas atividades chave
acima: fisicos, intelectuais,
humanos, financeiros, etc.)

-Olho do dono na obra.

-Os sócios:
relacionamentos,
orçamento e
gerenciamento de
obras.

-Pessoas físicas
amigos e seus
relacionamentos;
-Pessoas jurídicas
através de seus
relacionamentos com
amigos.

para realizar as entregas aos
clientes de cada segmento)

-Indicações
-Páginas na web e
redes sociais;
-Cartões de visita.

ESTRUTURA DE CUSTOS

FLUXOS DE RECEITAS

(Os elementos do modelo de negócio se desenvolvem sobre uma dada estrutura de custos) (O fluxo de receitas resulta do sucesso na realização e entrega das Proposições de Valor
aos clientes)

-Contador;
-Compra de materiais;
-Pagamento de mão de obra terceirizada.
-Sistema detalhado de orçamento em excel (uso de composições de custo
unitário, baseada na experiência da diretoria;
-Acompanhamento diário financeiro, em excel;
-Não há previsto e realizado nem por serviço, nem por material
(acompanhamento intuitivo e não registrado).

-Modelo de faturamento quinzanal junto ao cliente,
documentado por medições, faturado 30%, 50% ou 100%.

Quadro 4.5 – “CANVAS” gerado da Empresa 1.
Fonte: (O autor, 2016).
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PARCERIAS CHAVE

ATIVIDADES CHAVE

(Algumas atividades são
(São os atividades chave necessárias para
terceirizadas e alguns recursos são realizar e entregar o que foi proposto em
cada componente deste modelo)
adquiridos fora do negócio)

PROPOSIÇÕES DE

RELAÇÕES COM

VALOR

CLIENTES

CLIENTES

(Objetiva resolver problemas dos
clientes e satisfazer as
necessidades destes clientes com
Proposições de Valor específicas.
Exemplos: preço, velocidade de
entrega, design, experiência do
cliente ao receber o serviço)

(relaçoes a serem estabelecidas e
mantidas com os clientes de cada
segmento)

(uma organização atende a um ou
mais clientes)

-Planejamento
-Mão de obra
-Compra do terreno
-As necessidades
terceirizada
-Contratação de mão de obra
atendidas no pós obra,
-Materiais de construção
-Execução
para que se crie uma
-Produtos da fábrica
-Seguir uma linha de
confiabilidade.
-Imobiliarias
execução e não fugir do foco
-Dia específico para
no caso o comprador final.
visita em obra, para
-Atendimento direto com
-Utilização do acess para
acompanhamento.
o cliente pronto para
quantitavo.
resolver os problemas
RECURSOS CHAVE
CANAIS (ENTREGAS)
de pós obra com
(São os ativos necessários para oferecer e
(Quais os canais de comunicação,
qualidade e rapidez.
entregar os elementos descritos nas
distribuição e vendas utilizados
-Ajudar o cliente nas
atividades chave acima: fisicos,
para realizar as entregas aos
decisões de compra.
intelectuais, humanos, financeiros, etc.)
clientes de cada segmento)
-Mão de obra especializada

-Pessoal fisica que
seria o cliente final.
-Corretor

-Banner e
panfletos

-Gerente de obras

ESTRUTURA DE CUSTOS

SEGMENTOS DE

FLUXOS DE RECEITAS

(Os elementos do modelo de negócio se desenvolvem sobre uma dada estrutura de custos)

(O fluxo de receitas resulta do sucesso na realização e entrega das Proposições de Valor
aos clientes)

-Pagamento de mao de obra
-Materiais
-Custos com gerenciamento e controle

-Via financiamento bancário.

Quadro 4.6 – “CANVAS” gerado da empresa 3.
Fonte: (O autor, 2016).

Esse segundo encontro da primeira fase foi realizado no dia 28 de março de
2016 e nele compareceram os representantes de três das quatro empresas, que
deram continuidade aos trabalhos do estudo de caso.

O segundo encontro foi conduzido pelo autor com o acompanhamento do
orientador, um novo integrante foi convidado a participar, uma advogada com
experiência em construtoras, para que agregasse informações provindas de uma
outra área de formação.
Neste encontro foram abordados temas considerados diferenciais que
algumas construtoras utilizam em seu dia a dia, alguns exemplos foram contribuídos
pelo orientador e alguns dos próprios participantes, tais como:
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-Mostruário de acabamentos “padrão” para a personalização de projetos
sem custo adicional;
-Montadoras de residências, que trabalham com maior velocidade de
produção e menos desperdício, diminuindo custos e tempo de obra;
-Dias específicos de visita às obras, com agendamento prévio pela
construtora;
-Equipes de “faz tudo” extremamente especializadas e competentes,
contratadas da própria construtora.

Tais proposições foram abordadas com a intenção de aguçar a mente
criativa dos participantes de forma que se preparassem para a segunda fase e
buscassem inovações para o “CANVAS” de projeção da empresa para os próximos
doze meses.

4.3 DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA PARA O PRIMEIRO ANO (SEGUNDA
FASE)

Na segunda fase os representantes das empresas foram convidados a
utilizar os conhecimentos obtidos com os encontros anteriores para projetar seus
modelos de negócio para os próximos doze meses.
Foi-se posto em estudo a Empresa 1, foco principal do estudo de caso, e os
representantes de todas as empresas fizeram parte do processo construtivo e de
desenvolvimento do seu “CANVAS” para os próximos doze meses.
Ocorrendo a impossibilidade de novos encontros, as outras empresas
participantes não geraram seus modelos para os próximos doze meses, apenas
participaram do desenvolvimento inicial da Empresa 1.
A Empresa 1 continuou o processo criativo baseado nos conhecimentos
agregados nos encontros da fase anterior, e juntamente com o auxílio do orientador
e com a participação do segundo sócio da empresa chegou-se ao “CANVAS”
almejado para os próximos doze meses da empresa, apresentado em seguida, no
quadro 4.3
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PARCERIAS CHAVE

ATIVIDADES CHAVE

(Algumas atividades são
terceirizadas e alguns recursos são
adquiridos fora do negócio)

(São os atividades chave necessárias para realizar e
entregar o que foi proposto em cada componente deste
modelo)

-Gerenciamento de mão de obra
terceirizada;

-Lojas de material de
construção;
-Representantes de
indústrias(cimento e
telhas);

-Obras planejadas no msproject com
agendas semanais e aplicação do
ciclo PDCA.

-Imobiliária;

-Padronização de métodos
construtivos excenciais.

-Escritório de projetos
de arquitetura.

PROPOSIÇÕES DE
VALOR
(Objetiva resolver problemas dos
clientes e satisfazer as necessidades
destes clientes com Proposições de
Valor específicas. Exemplos: preço,
velocidade de entrega, design,
experiência do cliente ao receber o
serviço)

-Olho do dono na obra.

RELAÇÕES COM CLIENTES
(relaçoes a serem estabelecidas e mantidas com os
clientes de cada segmento)

-Relacionamento direto do cliente à
diretoria, agendando horários
específicos para atendimento e visitas
à obra;
-Feed backs documentados, semanal
ou diáriamente

SEGMENTOS DE
CLIENTES
(uma organização atende a um ou
mais clientes)

-Construção e
incorporação com
recurso próprio ou de
investidor

-Obras que proporcionam
bem estar na sua
utilização.

RECURSOS CHAVE
(São os ativos necessários para oferecer e entregar os
-Obras inteligentes, com
-Empreiteiros parceiros elementos descritos nas atividades chave acima: fisicos, aproveitamento de luz solar
intelectuais, humanos, financeiros, etc.)
trabalhando conforme
(para conforto e/ou
os procedimentos
-Os sócios: relacionamentos,
geração de energia),
estabelecidos pela
orçamento e gerenciamento de obras. reaproveitamento de água
empresa
da chuva.
-Equipe técnica e administrativa.

CANAIS (ENTREGAS)
(Quais os canais de comunicação, distribuição e vendas
utilizados para realizar as entregas aos clientes de cada
segmento)

-Networking.
-Páginas na web e redes sociais.
-Cartões de visita.
-Reconhecimento pelo mercado

ESTRUTURA DE CUSTOS

FLUXOS DE RECEITAS

(Os elementos do modelo de negócio se desenvolvem sobre uma dada estrutura de custos)

(O fluxo de receitas resulta do sucesso na realização e entrega das Proposições de Valor aos clientes)

-Estrutura administrativa e técnica.
-Compra de materiais.
-Vendas de imóveis
-Pagamento de mão de obra terceirizada.
-Sistema detalhado de orçamento e planejamento em software especíalizado.
-Corretagem.

Quadro 4.7 –“CANVAS” projetado para os próximos doze meses da Empresa 1.
Fonte: (O autor, 2016).

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS DE CASO

Analisando os resultados obtidos com os quadros “CANVAS” gerados pelas
empresas do estudo de caso e comparando-os entre si e também com os exemplos
encontrados na bibliografia, nota-se muita semelhança entre os planos de negócio
gerados para representar cada uma dessas empresas. Considerando as empresas
do estudo de caso, Empresa 1 e Empresa 3 e adotando o exemplo da bibliografia
para construtora como Empresa B, verifiquemos as análises a seguir:
1- Segmento de clientes: as três empresas buscam atender pessoas físicas
diretamente, mas também há a busca por atender pessoas jurídicas e até
mesmo o setor público, como a Empresa B;
2- Propostas de valor: neste item nota-se uma divergência de focos de
propostas de valor, variando do atendimento e suporte ao cliente,
verificados nas Empresas 1 e 3 e os métodos de execução, prezando
qualidade, prazo e custo, verificados na Empresa B. Pode-se também
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fazer a conexão entre a Empresa 1 e a Empresa B, considerando que a
proposta de “olho do dono na obra” da Empresa 1 consideraria também
como foco o bom andamento executivo prazo, custo e qualidade. Ainda
verifica-se na Empresa B a proposta de sustentabilidade na construção;
3- Canais: todos os “CANVAS” estudados preveem investimentos em
marketing, seja ele digital ou físico. Observa-se também, na Empresa 1 o
canal indicações, uma vez que por seu porte pequeno as indicações se
fazem mais fortes que sua logomarca;
4- Relacionamento com clientes: ainda que descritos de formas diferentes,
os relacionamentos com os clientes se dão de forma direta, fica-se
disponível para o cliente o tempo todo, podendo ele ligar para reportar
problemas ou para qualquer outro motivo;
5- Fontes

de

receita:

Com

exceção

da

Empresa

3,

que

busca

financiamentos bancários para execução dos seus empreendimentos, as
Empresas 1 e B buscam suas receitas através de contratos e medições
junto ao contratante;
6- Recursos principais: nota-se um mesmo recurso nas três empresas, que
é o profissional tecnicamente habilitado, o engenheiro, o gerente de
obras;
7- Atividades-chave: nesse quadro nota-se uma diferença entre as
empresas do estudo de caso, e a empresa da bibliografia. A Empresa B
denomina suas atividades-chave processos produtivos mais eficazes e
sustentáveis, baseados também nas práticas da construção enxuta,
ferramentas de modelagem e sistemas de contratação de pessoas o que
demonstra que a Empresa B não se encontra no mesmo patamar das
Empresas 1 e 3, que visivelmente são de menor porte. A Empresa 1, por
seu caráter exclusivo de prestadora de serviços, tem como atividades o
gerenciamento da mão de obra, os orçamentos e a aquisição de
materiais, enquanto a Empresa 3, por ser uma empresa que possui
empreendimentos próprios, agrega também a compra do terreno em
suas atividades;
8- Parcerias principais: nota-se que as empresas buscam as mesmas
parcerias como indústrias, lojas de material de construção, imobiliárias e
empreiteiras de mão de obra;
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9- Estrutura de custo: a empresa B, como citado anteriormente, aparenta
ser de um porte maior que as outras do estudo de caso, logo sua
estrutura de custo já leva em consideração a estrutura administrativa,
além do salário de funcionários próprios. O comum entre elas seria a
aquisição de materiais e o pagamento de mão de obra terceirizado, ainda
soma-se na Empresa 1 os sistemas de orçamentação e o contador.

Comparando os resultados obtidos, verificamos uma semelhança muito grande entre
os modelos gerados, mas mais que isso, verifica-se uma semelhança muito grande
com várias outras empresas de construção civil. Se fossem analisadas outras
empresas, talvez até empresas centenárias, verificaríamos que pouco se altera em
seus modelos, o que mostra a dificuldade de inovar no ramo da construção civil,
levando a uma maior competitividade entre empresas.
Por fim, analisando o “CANVAS” gerado para os próximos doze meses da Empresa
1, verifica-se uma intenção de crescimento e de melhorias, pode-se notar nas
atividades chaves uma intenção de padronização de métodos e também da
aplicação de técnicas mais apuradas de gerenciamento, nos recursos chave e na
estrutura de custo é apresentado uma intenção de se possuir uma equipe técnica e
administrativa, na estrutura de custo também tem-se a corretagem, alguns quadros
como o segmento de clientes e o fluxo de receitas foram alterados, buscando um
novo nível de empreendimentos, não mais reformas mas agora obras novas com
investimentos ou caixa próprio, e como receitas a venda desses empreendimentos.
A grande projeção de mudança, e o único item onde se verifica uma intenção de
inovação é o item de proposta de valor, onde a empresa passa agora a buscar obras
mais bem elaboradas, visando aproveitamento de recursos e a diminuição dos
custos de operação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 “CANVAS” DA EMPRESA DO ESTUDO DE CASO

O trabalho evidenciado nos capítulos anteriores foi desenvolvido de modo a
permitir o alcance dos objetivos específicos definidos no capítulo 1, comenta-se a
seguir a forma como tais objetivos foram entregues:
-Resultado 1 – O objetivo específico de “Levantar na bibliografia técnica a aplicação
do modelo “CANVAS” na geração de estratégias de negócios empresariais, e em
especial pesquisar aplicações

deste modelo para a geração de estratégias de

negócio em empresas de construção civil” foi desenvolvido e apresentado no
capítulo 2 revisão bibliográfica.
Pode-se citar como resultados relevantes o fato de já existirem muitas aplicações do
modelo “CANVAS” em pequenas e médias empresas brasileiras sem, entretanto,
existirem muitos exemplos para o âmbito da construção civil.
-Resultado 2 – O objetivo específico de: “Desenvolver uma estratégia de negócio
para uma empresa de construção civil de pequeno porte, na forma de um estudo de
caso” relatado no capítulo 4 e resultou no desenvolvimento de uma estratégia de
negócios para a construtora denominada Empresa 1. O capítulo 4 descreve com
detalhes a forma como tal estratégia foi desenvolvida;
-Resultado 3 - O terceiro objetivo específico, qual seja: “Gerar uma lista de dicas e
sugestões de como desenvolver o modelo de negócio “CANVAS” para construtoras
de pequeno porte” foi desenvolvido a partir da análise dos resultados dos diversos
momentos de criação e aprimoramento do “CANVAS” realizado nos estudos de
caso, a síntese das dicas é apresentada no próximo subitem.

O objetivo geral de “desenvolver uma estratégia de negócio para uma
construtora de pequeno porte localizada na cidade de Curitiba-PR, formada pela
sociedade de dois engenheiros civis, utilizando o modelo de geração de negócios
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conhecido como “CANVAS” foi atendido através dos resultados das duas entregas
relatadas anteriormente.

5.2 DICAS E DIFICULDADES

Durante o desenvolvimento do estudo de caso foram observadas algumas
dificuldades encontradas pelos participantes, tais dificuldades estão colocadas a
seguir, juntamente com algumas dicas que facilitaram os trabalhos aplicados a
empresas do ramo da construção civil.
A) O modelo “CANVAS” mostra-se de fácil utilização e o livro Business Model
Generation exemplifica as etapas necessárias, de maneira bem lúdica e “passo a
passo”, para a construção de uma estratégia de negócio bem-sucedida, no
entanto temos a particularidade do uso na construção civil, por isso as dicas
sobre geração de estratégias de negócio para construtoras:
1. Qualificar a empresa de acordo com os requisitos apresentados no capítulo 2,
subitem 2.1, pois sem isso a dificuldade de se identificar as atividades chave,
recursos principais, estrutura de custo e fontes de receita são muito altas;
2. Buscar ser uma empresa especialista, e não generalista, empresas muito
especializadas em um único tipo de serviço poderiam vir a gerar estratégias
de negócio mais inovadoras e competitivas no mercado;
3. Estudar novas tecnologias e verificar a aceitabilidade dessas tecnologias,
para que se possa buscar o fator de inovação na estratégia de negócio
gerada.

B) A grande dificuldade observada durante o estudo de caso em se gerar uma
estratégia de negócio para uma construtora foi a inovação, ou o diferencial, podese aplicar pequenas mudanças, oferecer pequenas vantagens, porém no final a
estratégia gerada não é muito diferente de uma empresa que poderia ter sido
concebida a vários anos atrás.
Durante o estudo de caso buscou-se sanar esse problema com os exemplos citados
no capítulo 4, subitem 4.2, buscando gerar ideias de inovação. O resultado mostrado
no quadro 4.3 do subitem 4.3 demonstra essa que essa busca foi alcançada.
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6 COMENTÁRIOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Por fim conclui-se que o objetivo geral de desenvolver uma estratégia de
negócio para uma construtora de pequeno porte foi atingido e o modelo se mostra
usual e verdadeiro, o modelo gerado poderia ser exposto em um local do escritório
onde todos pudessem ver e através disso compreender o funcionamento e objetivos
da empresa, ou mesmo para saírem da zona de conforto e pensar continuamente
em melhorias. Assim como o objetivo geral foi atingido, também foram os objetivos
específicos de desenvolver uma estratégia de negócio para uma empresa de
construção civil de pequeno porte, na forma de um estudo de caso, apresentada no
capítulo 4 onde foram geradas estratégias para duas empresas participantes do
estudo de caso e por fim o objetivo de gerar uma lista de dicas e sugestões de como
desenvolver o modelo de negócio “CANVAS” para construtoras de pequeno porte
que são apresentadas no capitulo 5 na forma de dicas e logo abaixo, na forma de
sugestões para estudos futuros.
Conforme verificado no capítulo 2 existe pouco material utilizando o
“CANVAS” como estratégia de negócio para empresas de construção civil, buscouse complementar o uso desse modelo para o uso específico de construtoras, porém
muito ainda pode-se ser explorado.
Para futuros estudos na área o autor sugere a integração de participantes
“de fora da caixa”, ou seja, profissionais de áreas completamente diferentes para se
buscar uma visão diferenciada e inovadora na geração do “CANVAS”, buscar novas
técnicas de geração de ideias e também a elaboração de protótipos de estratégias
de negócio buscando gerar empresas que utilizem materiais ou técnicas mais
inovadoras, protótipos de estratégias de negócio buscando gerar empresas com
múltiplas possibilidades como por exemplo proteção contra crise ou contra mercado
muito aquecido.
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APÊNDICE A - Slides do workshop

