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RESUMO 

O projeto “Nossa praia para todos – um banho de dignidade” é uma iniciativa da empresa 

DAS Quinto, que tem como objetivo levar pessoas com necessidades especiais para tomar 

banho de mar, tal experiência para muitos é algo relativamente comum e simples, entretanto 

para esse público em especial promove auto estima e autonomia além de provocar uma 

sensação indescritível de prazer. Este projeto foi financiado por uma prefeitura municipal, no 

entanto atualmente encontra-se paralisado devido à falta de um financiador. Paralelamente, 

modelo de negócio vem sido bastante utilizado na literatura como um mecanismo para 

entender o funcionamento de empresas ou projetos. O projeto a seguir, buscou trazer, através 

da ferramenta de modelo de negócio, alternativas que auxiliem a retomada das atividades do 

projeto Nossa praia para todos – um banho de dignidade.  

 

Palavras-chave: Modelo de negócio, Canvas, Negócios sociais, Negócios inclusivos, 

Empreendedorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Nossa praia para Todos – Um banho de dignidade project is an initiative of the DAS Quinto 

company which aims to bring special people to go to the beach. This activity for many people 

it is common and simple, However for this kind of public promotes self-esteem and autonomy 

as well as causing indescribable feeling of pleasure. This project was funded by municipal 

government, in spite of currently is stalled due to lack of funding At the same time, the 

business model has been widely used in the literature as a mechanism to understand the 

logical operation of the companies. the project below, sought to bring through the business 

model tool, alternatives that help the resumption of Nossa praia para todos – Um banho de 

dignidade project’s activities.    

 

Key-words: Business model. Canvas. Social Business. Inclusive Business. 

Entrepreneuship 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO 

A empresa DAS Quinto Comunicação Visual ME, nome fantasia “D+”, foi fundada em 

novembro do ano de 2007 no município de Cabo Frio, inicialmente para suprir as demandas da 

empresa Maramar Aquacultura Comércio Importação e Exportação LTDA, a Maramar, em 

comunicação visual e impressão digital. Começou suas atividades em uma área compartilhada com 

essa empresa, para poder reduzir seus custos e atender seu cliente de maneira eficaz. 

No início do ano de 2008, as demandas da empresa Maramar não estavam sendo suficientes 

para ela atuar como único cliente da D+. Assim, optou-se por alugar um ponto comercial no centro da 

cidade de Cabo Frio para atender novos clientes.  Aproximadamente um ano após sua inauguração, a 

empresa D+ praticamente havia dobrado seu faturamento, pois o mercado de comunicação visual 

estava muito aquecido, devido ao fato do alto consumo de material gráfico por causa as eleições 

municipais.  

Em uma fase após as eleições, a atividade de comunicação visual começou a ficar muito 

concorrida devido ao alto crescimento do número de empresas prestando semelhantes serviço. A 

queda no faturamento, nas eleições de 2012, serviu para evidenciar a necessidade de buscar novas 

maneiras de se diferenciar devido a competitividade do mercado. Assim, a DAS Quinto começou a 

buscar novas oportunidades de negócios. 

Após uma visita a feira Reatech em São Paulo, uma feira internacional de tecnologias em 

reabilitação, inclusão e acessibilidades, pôde-se perceber o tamanho e a importância social e 

econômica deste nicho de mercado. Dentre as diversas oportunidades de negócios encontradas nesta 

feira, a que mais chamou a atenção da empresa foram as cadeiras anfíbias que permitem as pessoas 

com limitação motora caminhar sobre as areias das praias. 

Paralelamente, o governo estadual através da Fundação de Aparo a Pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro, FAPERJ, lançava uma chamada para o edital específico para tecnologias assistivas, no 

qual sua contemplação foi fator decisivo para viabilização financeira deste projeto, tornando-o 

realidade e consequentemente, pode ser apresentado para a Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

(PMCF) que comprou a prestação deste serviço.  
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Neste contexto, foi preparado a formatação inicial do projeto Nossa Praia para Todos - Um 

Banho de Dignidade, que tem como objetivo principal permitir as pessoas com necessidades 

especiais caminharem pelas areias das praias e tomarem banho de mar. Assim, evidenciou-se a 

possibilidade que uma empresa pode, além de gerar lucros, promover impacto social.  

Esse projeto foi realizado no início do ano de 2013 nas praias de Cabo Frio, quando a 

Prefeitura municipal terceirizou a prestação deste serviço. Atualmente, o contrato com a PMCF 

venceu, comprometendo a sustentabilidade financeira do projeto, deste modo buscam-se novas 

maneiras de retornar o projeto nesta cidade. Adicionalmente, negociações com municípios vizinhos 

como Macaé, Rio das Ostras e Búzios foram feitas, mas não foram eficazes, por causa de grandes 

barreiras burocráticas. Neste sentido, se torna necessário e motivador estudar novas maneiras para 

retornar à sustentabilidade financeira do projeto.  

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O município de Cabo Frio, através do processo de carta convite, comprou a prestação deste 

serviço. No entanto, na data presente, este contrato encontra-se vencido, comprometendo a 

sustentabilidade financeira do projeto. Nos últimos meses, houve uma redução nas cotas de royalties 

repassadas para o município, que tem sua maior receita oriunda das cotas pagas pela extração de 

petróleo em suas águas. Por esse motivo, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio expos que não há 

previsão para retornar com a execução do projeto de acessibilidade na praia.  

Assim, o negócio em estudo vem encontrando grandes barreiras para se tornar sustentável e a 

dificuldade de encontrar investidores que financiem sua prática foi evidenciada após o encerramento 

do contrato com a prefeitura de Cabo Frio e a busca por novas prefeituras.  

Por esse motivo, este projeto final de curso se propõe investigar a sustentabilidade 

econômica-operacional do negócio buscando propor alguma alternativa que possibilite a volta da 

execução do projeto.  

1.3 OBJETIVOS DO PROJETO 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste projeto é elaborar modelos de negócio alternativos para o projeto Nossa 

Praia para Todos – Um banho de Dignidade – para que possibilite a retornar suas atividades e se 

torne sustentável também financeiramente. 
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Objetivo Específicos  

Para atingir o objetivo geral, será necessário o cumprimento dos seguintes objetivos 

específicos:  

 Analisar o estado da arte sobre modelo de negócio e suas aplicações. 

 Realizar a modelagem da situação atual do negócio. 

 Levantar aspectos críticos do modelo de negócios e seu impacto nos resultados atuais. 

 Analisar e avaliar oportunidades de melhoria no modelo de atual. 

  Proposição de modelos de negócios alternativo para que conduza a sustentabilidade 

financeira do projeto. 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) mais de um bilhão de 

pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência. No Brasil foi registrado, pelo Censo 

(2000), aproximadamente 24,5 milhões de pessoas que se declararam ter algum tipo de incapacidade 

ou deficiência, sendo deste total, 27% com deficiência física ou motora.   Paralelamente, de acordo 

com IBGE (2000) o número de pessoas com algum tipo de deficiência no Rio de Janeiro é de 

aproximadamente 5.200.000 habitantes, sendo, deste total, 23 % que apresenta algum tipo de 

deficiência motora.  

A inclusão desta parte da população na sociedade é obrigação do poder público. A 

Constituição Federal Brasileira, através da Lei Nº 7.853, prevê o direito do cidadão portador de 

deficiência o exercício dos direitos sociais e individuais, sendo evidenciado no capítulo I desta lei, no 

artigo 2º, o direito de lazer esporte, turismo e outras formas de bem-estar-social. Adicionalmente, 

Mazzotta e D’Antino (2011) afirmam que a inclusão social se caracteriza como a “participação ativa 

nos vários grupos de convivência social”. Deste modo, percebe-se a importância dos diversos grupos 

de convivências como: cultura, esporte e lazer para todas as pessoas. 

O município de Cabo Frio, localizado a aproximadamente 150 quilômetros (Km) da cidade do 

Rio de Janeiro e fazendo fronteira com os municípios de Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, é 

conhecido por suas formosas praias com águas transparentes e areias brancas. Sua principal praia é a 

praia do Forte com 7,5 Km de extensão, onde é localizado um dos principais pontos turísticos da 

cidade, o Forte São Mateus. Segundo site da prefeitura, esta cidade recebe aproximadamente um 
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milhão de turistas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro que desfrutam das belezas naturais das 

praias desta região e movimento a economia local.  

Neste cenário, percebe-se que simples tarefa de caminhar pela areia da praia e tomar banho de 

mar não representa dificuldade para a maioria das pessoas, porém os portadores de necessidades 

especiais e pessoas com baixa mobilidade enfrentam barreiras difíceis de serem superadas devido as 

suas limitações físicas de locomoção. Assim, surgiu o projeto Nossa Praia para Todos – Um Banho 

de Dignidade-, para preencher essa lacuna e possibilitar a esse público momentos de lazer ao 

desfrutarem das principais atrações turísticas dos nossos municípios, as praias.   

Simultaneamente, o termo modelo de negócio tem sido bastante discutido na literatura de 

gestão empresarial nos últimos anos como uma importante ferramenta para entender os mecanismos 

de funcionamento do seu negócio. Em uma busca superficial em periódicos encontramos 

aproximadamente 6.820.000 resultados. 

Segundo Ferreira (2005), o tema ganhou popularidade com a utilização do termo em negócios 

para internet. Embora haja alta ocorrência do tema, não se encontra uma única e real definição para 

este termo. Entretanto há pontos considerados importantes para a formulação do conceito. 

Para Lumpkin (2004) modelo de negócio é um conjunto de pressuposto de como a empresa 

cria valor e gera lucro em um ambiente de alta competitividade. Neste mesmo sentido, em 2004, 

Alexander Osterwalder define modelo de negócio como a maneira que a empresa cria entrega e gera 

valor, e esse conceito se difunde no meio empresarial quando em 2010 ele lança o livro Business 

Model Gerenation, propondo uma ferramenta para auxiliar na criação e desenvolvimento do modelo 

de negócio.  

Assim, Magretta (2002) define que um modelo de negócio é a história que explica como uma 

organização funciona, e acrescenta que toda organização bem-sucedida necessita de um modelo de 

negócio sadio. Paralelamente, Dai e Kauffman (2002) afirmam que o entendimento do modelo de 

negócio é necessário para manter uma empresa atuante e sustentável.  

É dentro deste contexto, que o entendimento do modelo de negócio do projeto Nossa 

Praia para Todos – UM BANHO DE DIGNIDADE – torna-se essencial, pois através do 

estudo do modelo de negócios poderemos buscar soluções alternativas e sustentáveis 
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para viabilizar o retorno do projeto em Cabo Frio e cidades praianas vizinhas e garantir 

sua sustentabilidade 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

O modelo de negócio canvas segundo Osterwalder (2009) é uma ferramenta que ajuda o 

empreendedor a demonstrar como que uma empresa cria, entrega e recebe valor, ou seja, analisa qual 

é a lógica de funcionamento do negócio. A importância dessa ferramenta vem sido percebida com a 

sua utilização em vários programas de incubação de empresas, aceleração de empresas, e rodadas de 

apresentações de negócios para investidores anjos.  Devido à grande importância desta ferramenta e a 

motivação pessoal do autor em utiliza-la, esse projeto busca solucionar o problema da investigação 

de sustentabilidade econômica-operacional do negócio por meio desta ferramenta. 

 As conclusões limitam-se somente as condições de contorno desta empresa e a proposta de 

valor estabelecida. Desta maneira, provavelmente os resultados não poderão ser replicados sem as 

devidas adaptações. 

1.6 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentado o processo de pesquisa que será utilizado para a realização do 

projeto em questão. O projeto será construído em 5 grandes etapas como é demonstrado na Figura 1 

abaixo. Cada etapa será explicada de forma a facilitar o entendimento do processo como um todo. 

 

Figura 1 Macro visão da metodologia 

Fonte: O autor 
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1.6.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O levantamento o bibliográfico é uma das etapas mais importantes deste projeto final de curso 

pois é ela que vai dar suporte para a construção do restante do projeto. Para o levantamento 

bibliográfico de referências relevantes para o estudo, serão utilizadas as seguintes fontes de pesquisas 

em periódicos em portais como Periódicos Capes, Scopus, Scielo e Web, além de consulta com 

especialistas que possam contribuir com o estudo.  

Esse levantamento será composto pelo estudo dos seguintes temas: 

 Estudo sobre modelagem de negócios e principais métodos existentes. 

Inicialmente, serão estudados os métodos e ferramentas utilizados pelos principais autores 

sobre modelagem de negócio e com isso será definido o método mais atraente para a modelagem do 

projeto em questão.  

 Estudo sobre negócios sociais e inclusivos. 

Esta etapa tem como objetivo o entendimento da caracterização de um negócio social e 

inclusivo, pois se este projeto tiver essas características, o modelo de negócio social e inclusivo 

poderá servir de base para a proposição do modelo de negócio ao projeto. 

 Parcerias Público Privadas (PPP)  

Será estudado se o projeto enquadra neste modelo de parceria, pois este tipo de parceria traz 

grandes benefícios que poderão ser aproveitados. 

 Modelo de compras dos órgãos públicos. 

O principal objetivo desta fase é o entendimento dos principais métodos de compra pública 

pois com isso facilitará a análise do modelo de negócio atual, o qual tem como cliente uma prefeitura. 

 Incentivo a Projetos Sociais  

Esta etapa consiste em entender quais são e que incentivos existem para projetos com esse 

gênero. Assim, possibilitará perceber se o projeto em estudo se enquadra em alguma linha de apoio e 

se é interessante gozar desses incentivos. 
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1.6.2 MODELAGEM DO PROJETO ATUAL 

 A etapa de modelagem do projeto tem como objetivo modelar a situação real em que o 

projeto se encontra, assim será possível entender a atual lógica do mesmo. Para isso, poderá ser feito 

um estudo exploratório em campo com os gestores da empresa ou por meio de entrevistas.  

1.6.3 ANÁLISES DA SITUAÇÃO ATUAL DO MODELO DE NEGÓCIOS 

Após ter sido modelado a situação atual do projeto e terem sido escolhidas as ferramentas 

para análise do modelo, resultado da etapa 1.6.2, será feita a análise das limitações desta situação, 

para servir de base para a nova proposta de modelo de negócio.  

1.6.4 PROPOSIÇÃO DE UM NOVO MODELO DE NEGÓCIOS  

Com as respostas do item anterior e a metodologia já escolhida será proposto um novo 

modelo de negócio como alternativa para garantir sustentabilidade do projeto. 

1.6.5 ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIO PROPOSTO 

Serão feitas análises de acordo com as ferramentas estudas e de preferência na mesma métrica 

da análise no item 1.6.3. 

1.6.6 CONCLUSÃO DO TRABALHO 

Por fim, para concluir este projeto espera-se verificar se o desenvolvimento do trabalho foi 

realizado como o planejado e se os resultados encontrados alcançaram os objetivos propostos na 

introdução. 

1.7 DIVISÃO DO ESTUDO 

Além do presente capítulo, no qual se apresentam o histórico com as considerações iniciais da 

empresa, a justificativa do estudo, os objetivos da pesquisa, a delimitação do estudo, metodologia e a 

divisão do estudo, este trabalho será composto por mais 3 capítulos. 

No capítulo 2, será realizada uma revisão bibliográfica, iniciando pelo conceito de negócios 

sociais e inclusivos, seguido pelo estudo do mecanismo de compras públicas e fechando com 

metodologias de modelagem de negócios assim como ferramentas para ajudar na análise do modelo 

de negócios. Adicionalmente, será estudado a Lei Rouanet e a Lei 1954/1992, para saber se o projeto 

poderá receber algum incentivo oriundo desta legislação. 
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O capítulo 3 será composto pela escolha da metodologia, a modelagem da situação atual do 

negócio, sua análise de acordo com as ferramentas estudadas na revisão bibliográficas e a proposição 

de alternativas de modelo de negócios e suas análises. No capítulo 4, conclusão do trabalho junto 

com uma possível sugestão para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, será elaborado a parte de revisão bibliográfica e fundamentação teórica do 

estudo. 

2.1 EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

A definição de empreendedorismo varia de autor para autor, porém seus conceitos convergem 

para uma definição mais ampla, aquele que assume riscos e começa algo novo. Neste mesmo sentido, 

Richard Cantillon (1755) afirma que empreendedores são pessoas que correm riscos porque investem 

o seu próprio dinheiro em algum negócio ou projeto. Posteriormente Schumpeter (1988 apud Moreira 

2003, p.2) afirma que “a essência do empreendedorismo está na percepção e aproveitamento das 

novas oportunidades no âmbito dos negócios”. Assim, Drucker (2002) define empreendedorismo 

como o ato de inovação envolvendo recursos existentes que possuem capacidade de produção de 

riqueza do novo. 

Por outro lado, o termo empreendedor social está ligado ao impacto social que seus esforços 

podem gerar e não nas vendas. Ou seja, a capacidade de impactar o maior número de pessoas com o 

seu projeto, assim, o seu sucesso está ligado com a melhoria da qualidade de vida dos seus 

beneficiários (NETO, 2002). 

2.1.1 Negócio Social 

Dentro do tema de negócios sociais há duas principais vertentes que conduzem definições 

sobre o assunto, basicamente podemos diferencia-las em um aspecto, a distribuição de renda. Por um 

lado, existem os estudiosos que apoiam a distribuição de lucros entre os acionistas, por outro lado, 

existem os estudiosos que acreditam que todo o lucro deve ser reinvestido na empresa.  

Seguindo a primeira vertente do professor Muhammad Yunus, ganhador do prêmio Nobel da 

Paz em 2006, afirma que o objetivo do negócio social é o impacto social, ou seja, são empresas que 

têm a única missão de solucionar um problema social, são autossustentáveis financeiramente e não 

distribuem dividendos (Yunus, 2007, p.120-125). Neste sentido, essas empresas podem gerar receitas 

através de métodos tradicionais de venda de produto ou prestação de serviços além disso, o investidor 

que segue essa linha poderá recuperar o dinheiro investido, no entanto, o lucro gerado deverá ser 

totalmente reinvestido na empresa com objetivo de aumentar o impacto social causado pela mesma. 

Assim, o sucesso do negócio é medido pelo impacto gerado e não pelo lucro obtido. 
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Por outro lado, seguidor da segunda vertente, Chu e Hart (2008) afirmam que os lucros 

gerados a partir dos negócios sociais devem ser repartidos entre os acionistas de forma a facilitar os 

investimentos nesse tipo de negócio e aumentar o número de praticantes nesse setor de forma a 

aumentar o impacto gerado. Adicionalmente diz que o desconforto causado em receber lucro desse 

público é algo cultural, e afirma que isso está ligado ao fato do lucro ser tratado como aspecto de 

ganância e serviços aos pobres como auto sacrifício.  

Segundo Chu (2008), existem quatro aspectos que as iniciativas que querem realmente mudar 

o mundo precisam seguir: prover escala massiva, ter permanência por gerações e por fim ter eficácia 

e eficiência contínua ou seja, ser melhor e mais barato a cada dia. Neste sentido, ele acredita que 

Organizações não governamentais (ONG’s), agencias de filantropia e responsabilidades social não 

conseguirão realmente mudar o mundo, pois as iniciativas que estabelecem agem nos sintomas dos 

problemas e não seguem os quatro aspectos proposto por ele. No entanto, a única maneira que ele 

acredita conseguir mudar o mundo é através criação de negócios. Entretanto, não através de uma ação 

isolada de uma empresa dado que elas normalmente nascem, prosperam e morrem, mas sim, na 

criação de uma indústria desse setor.  

Na literatura, por se tratar de um modelo de negócio novo, não se encontra uma definição 

específica sobre o tema na literatura, porém algumas organizações vêm colaborado para a criação de 

um conceito, o quadro 1 abaixo expõem essas definições. 

Quadro 1 Definições de negócios sociais 

Nomenclatura Autor/ Instituição Definição 

 

Negócios de 

impacto Social 

 

Artemísia (2011) 

São empresas que oferecem, de forma intencional, 

soluções escaláveis para problemas sociais da 

população de baixa renda. 

 

Negócios Sociais  

 

Yunus (2007) 

Negócios sociais são empresas que tem a única 

missão de solucionar um problema social, 

autossustentáveis financeiramente e não distribuem 

dividendos  
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Social Business 

 

Grammen Bank (2006) 

Um negócio social opera em benefício da satisfação 

das necessidades sociais que permitem que a 

sociedade funcionar de forma eficiente. 

 

Negócios 

Inclusivos 

 

Avina (2010) 

São iniciativas economicamente rentáveis e ambiental 

e/ou socialmente responsáveis que utilizam os 

mecanismos do mercado para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas de baixa renda, estimulando sua 

participação em todas as fases da cadeia de valor. 

Fonte: O Autor. 

2.1.2 Negócio social no Brasil  

No Brasil o termo negócios sociais ainda é recente e surgiu com a Artemísia (2011), uma 

organização preocupada em desenvolver pessoas com capacidade no segmento. Desta forma, 

Artemísia (2011, p.78) define o conceito como “empresas que oferecem, de forma intencional, 

soluções escaláveis para problemas sociais da população de baixa renda”.  Assim, os negócios sociais 

visam atender a base da pirâmide social, entretanto, o impacto social não é o único objetivo deste 

negócio, pois além disso, é necessário a geração de lucro para ser reinvestido.  

2.1.3 Negócios social e inclusivo 

Lairu e Strandberg (2009, p.48) define negócio inclusivo como "uma iniciativa de negócio, 

sem perder de vista o objetivo final de gerar lucros, ajudando a superar a pobreza, incorporando os 

cidadãos de baixa renda na cadeia de valor, em uma proporção de benefício para todas as partes". 

Neste mesmo sentido, Oliveira e Vasconcellos (2011) afirmam que as atividades propostas pelos 

negócios sociais são alternativas para solucionar problemas sociais, lucrativas e geram alta 

transformação social na região em que atua.  

Por fim, pode-se definir negócios sociais e inclusivas como iniciativas financeira, econômica 

e ambientalmente sustentáveis, que se utilizam de mecanismos de mercado para melhorar a qualidade 

de vida de pessoas com maior vulnerabilidade social.  
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2.2 COMPRAS PÚBLICAS 

2.2.1 Definição  

O sistema de compras públicas brasileiro é regulamentado pelas normas instituídas pela Lei nº 

8.666 de 21 de junho de 1993. Pelo disposto nesta Lei, são consideradas cinco modalidades de 

licitação: concorrência; tomada de preços; convite; concursos; leilão. Além dessas cinco modaliddes, 

o governo federal, através da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, instituiu a sexta modalidade de 

licitação denominada pregão. 

A licitação é de grande importância na gestão pública, pois é através desse processo que são 

feitos os contratos de prestação de serviços ou vendas para o setor público. Esse procedimento legal, 

é isonômico, ou seja, todos os participantes, sem discriminação, tem chances iguais na concorrência, 

prevalecendo apenas as suas propostas.Neste mesmo sentido, a participação em licitações é dada a 

quaisquer interessados que tenham condições de assegurar o futuro cumprimeto do contrato a ser 

celebrado (ALEXANDRINO, 2010). Os participantes das licitações, geralmente, são os donos das 

empresas, que através do edital de chamada para a licitação, passam por diferentes etapas até ter o 

êxito da vitória, onde recebem o direito da prestação do serviço ao órgão público. 

Para Junior (1999) é importante ressaltar que há exigências específicas de procedimento em 

cada uma dessas modalidades de licitação. Neste mesmo sentido, o estudo de Karjalainen e 

Kemppainen (2008), apresenta que os Micros e Pequenos Empresários (MPE’s) enfrentam grandes 

barreiras no processo de negociação com o poder público, por causa do alto nível de exigências nas 

licitações. Adicionalmente, Erridge e Hennigan (2002) apontam que alta complexidade das 

documentações, o tempo e os custos envolvidos para preparar a oferta do serviço para o poder 

público, são empecilhos enfrentados pelas MPE’s no processo de licitação. 

2.2.2 Parcerias Público Privada (PPP) 

A literatura internacional define que as parcerias entre o setor privado e o setor público são 

ditas como parceria público privada. De forma ampla entende-se como pagamentos sistemáticos que 

o setor público faz a empresas privadas em troca de um serviço. (PEREIRA,2008, p.207). 

Parcerias Público-Privadas (PPP) têm sido amplamente utilizadas nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento na entrega de vários tipos de projetos, que vão desde a construção de estradas, 
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sistemas de transporte ferroviário a centros de saúde e escolas. Esse modelo de parceria geralmente é 

aplicado a contratos de longa duração. 

A definição acima difere do conceito brasileiro de PPP estipulado pela legislação nacional 

(LEI Nº 11.079 de dezembro de 2004). Essa legislação define PPP apenas como sendo projetos que 

tem a viabilidade econômica e não tem viabilidade financeira, ou seja, projetos que precisem de 

subsídios governamental, tendo como valor mínimo de contrato o valor de R$20 milhões e ter tempo 

mínimo de contrato de 5 (cinco) anos. 

2.2.3 Modalidade de licitações 

Conforme a Lei n.º 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, as licitações se classificam em diferentes 

modalidades, Oliveira (2008) apesenta elas resumidamente da seguinte forma na Quadro 2: 

 

Quadro 2 Modalidades de licitações 

Modalidades Definições 

                        

Concorrência 

“É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. ” 

                               

Tomada de preços 

“É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. “ 

 

                                

Convite 

“É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia 

do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

”  
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Concurso 

“É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias. “ 

 

Leilão 

“Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 

venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 

legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 

imóveis previstos no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação. ”  
 

 

Pregão 

É a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns 

qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo 

fornecimento é feita por meio de proposta e lances em sessão pública.   

Fonte: Adaptado de Oliveira (2008). 

2.3 MODELAGEM DE NEGÓCIO 

2.3.1 Definição  

Timmers (1998) compreende modelo de negócios como uma arquitetura do produto ou 

serviço, incluido uma descrição dos autores do negócio e os potenciais benefícios para eles, além da 

descrição das diversas fontes de receitas. Por outro lado, Linder e Cantrell (2000) entendem modelo 

de negócios como uma organização lógica para criação de valor. Neste mesmo sentido, Rappa (2001) 

acredita ser um método de fazer negócios pelo qual uma empresa pode se sustentar, ou seja, gerar 

receitas. 

Para Lumpkin (2004) modelo de negócio é um conjunto de pressuposto de como a empresa 

cria valor e gera lucro em um ambiente de alta competitividade. Em 2004, Alexander Osterwalder 

define modelo de negócio como a maneira que a empresa cria entrega e geral valor, e esse conceito se 

difunde no meio empresarial quando em 2010 ele lança o livro Business Model Gerenation, propondo 

uma ferramenta para auxiliar na criação desenvolvimento do modelo de negócio (Osterwalder, 2004).  
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2.3.2 Modelo de negócio Canvas  

Osterwalder e Pigneur (2011) criaram uma ferramenta para demonstrar como as empresas 

criam entregam e recebem valor. Essa ferramenta teve grande aceitação pelo público devido a sua 

fácil compreensão e clareza nos objetivos. Adicionalmente, esta ferramenta já foi testada em todo 

mundo e inclusive em grandes empresas como IBM e Deloitte. 

Esta ferramenta propõe a criação de nove blocos, como mostra a Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 Blocos do modelo de negócio Canvas 

Fonte: Adaptado de Business Model Generation – Osterwalder e Pigneur 2010 

Assim segue cada bloco especificado: 

Segmentos de Clientes 

Para Osterwalder (2011) uma empresa sem clientes não sobrevive, atender da melhor 

maneiras seus clientes é vital para o sucesso de uma organização. Assim, a definição clara de quem é 

o seu cliente é muito importante. Os clientes devem ser agrupados e segmentados de acordo com suas 

necessidades comuns, ou seja, de acordo com os problemas que eles querem ter resolvidos. Uma 
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empresa pode ter diferentes tipos de segmentação de clientes, porém é importante decidir quais 

priorizar. Assim, pode-se sugerir como segmentos de clientes os seguintes tipos: 

 Mercado em massa: Neste tipo de seguimentos não há distinção entre diferentes 

clientes. As propostas de valor, canais de distribuição e relacionamentos com clientes 

se concentram em um grande grupo de clientes com necessidades e problemas muito 

semelhantes.   

 Nicho de Mercado: Visa atender a segmentos específicos de clientes especializados. 

As propostas de valor, canais de distribuição e relacionamentos com clientes são todos 

adaptados às exigências específicas de um nicho de mercado específico. 

 Segmentado: Nesse segmento, a distinção é feita nas necessidades e problemas mesmo 

que essas sejam pouco diferentes entre os clientes.  

 Diversificada: Esse tipo de segmento os clientes são distinguiveis por necessidades e 

problemas um pouco diferente. Isto tem implicações para os outros blocos de 

construção do modelo de negócio, como a Proposta de Valor, Canais de Distribuição, 

Relacionamento com o Cliente, e Fluxos de Receita.  

 Plataforma multilateral: Uma plataforma multilateral é um modelo de negócio que 

serve a dois ou mais segmentos de Clientes interdependentes, necessários para que a 

empresa funcione. 

Proposta de Valor 

Para Osterwalder (2011) a proposta de valor é a razão pelo qual os seus clientes querem ser 

atendidos pela sua empresa. Assim deve-se ser entendido como um conjunto de benefícios que a 

empresa oferece para seu cliente. Uma empresa pode ter mais de uma proposta de valor, sendo que 

cada proposta vai atender uma determinada necessidade de um específico segmento de mercado. 

Além disso, ela pode ser tanto tangível como intangível. Em suma, ela busca responder uma série de 

perguntas, como: Qual valor entregamos ao cliente? Que necessidades estamos satisfazendo? Quais 

problemas estamos resolvendo.  
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Canais de Distribuição 

Osterwalder (2011) define que canais de distribuição são como as empresas se conectam com 

seu cliente, ou seja, é uma ponte de interface da empresa com os clientes. Esses canais desempenham 

um papel importante na experiência com o cliente. Através deles que as empresas se comunicam e 

levam suas propostas de valor até seu cliente. Deste jeito algumas perguntas podem ajudar a definir 

esses canais: 

Quais são os canais preferidos e ideais para fazer chegar nosso produto até os clientes? Qual 

que é a cadeia logística a desenvolver e controlar? Quais são os mais eficientes e os canais de menor 

custos? 

Além disso, ele afirma que encontrar a combinação certa de canais para satisfazer seus 

clientes é algo crucial para trazer a proposta de valor.  

Relacionamento com o cliente 

Aqui Osterwalder (2011) descreve-se o tipo de relacionamento que a empresa quer ter com 

cada segmento de clientes, assim pode ser desde um relacionamento personalizado e customizado até 

um relacionamento completamente imparcial e automatizado. Assim existem algumas perguntas que 

ajudam a definir esse tipo de relacionamento, são elas: 

Como será o nosso relacionamento com os nossos clientes? Que tipo de relacionamento 

espera e deseja dos nossos clientes? Como será integrado junto ao resto do nosso modelo de negócio? 

Pode-se distinguir várias categorias de Relacionamento com o Cliente, que podem co-existir 

em relação de uma empresa com um segmento de clientes em particular: 

 Assistência pessoal: Esta relação é baseada na interação humana. O cliente pode se 

comunicar com um representante do cliente real para obter ajuda durante o processo 

de venda ou após a compra seja concluída. Isso pode acontecer no local no ponto de 

venda, através de call centers, por e-mail ou através de outros meios. 

 Assistência pessoal dedicada: Este relacionamento envolve a dedicar um representante 

do cliente especificamente para um cliente individual. Ele representa o tipo mais 

profundo e íntimo de relacionamento e, normalmente, se desenvolve ao longo de um 

longo período de tempo.  
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 Auto-serviço: Nesse tipo de relacionamento, uma empresa não mantém nenhuma 

relação direta com os clientes. São fornecidos todos os meios necessários para que os 

clientes se ajudem. 

 Serviços automatizados: Este tipo de relacionamento mistura uma forma mais 

sofisticada de auto-atendimento com processos automatizados. Serviços 

automatizados podem reconhecer os clientes individuais e as suas características, e 

oferecer informações relacionadas a pedidos ou transações.  

 Comunidades: Cada vez mais, as empresas estão utilizando comunidades de usuários 

para se envolver mais com os clientes e facilitar as ligações entre os membros da 

comunidade. Muitas empresas mantêm comunidades online que permitem aos 

usuários a troca de conhecimentos e resolver problemas uns dos outros. As 

comunidades também podem ajudar as empresas a compreender melhor os seus 

clientes.  

 Co-criação: Mais empresas estão indo além da tradicional relação cliente-fornecedor 

para co-criar valor com os clientes. É comum algumas empresas envolverem seus 

clientes para ajudar com o projeto de produtos novos e inovadores. 

Fontes de receita 

As fontes de receitas para Osterwalder (2011) são todas as entradas financeiras geradas por 

cada segmento de clientes. Para defini-la a empresa deve questionar o quanto cada segmento de 

cliente está disposto a pagar pelos seus produtos ou serviços. Adicionalmente, existem várias formar 

de gerar receitas. 

 Vendas de ativos: O fluxo de receitas mais amplamente compreendida deriva da venda 

de direitos de propriedades de um produto físico. 

 Taxa de utilização: É o preço cobrado pela utilização de um determinado serviço. 

Assim, quanto mais usa-se o serviço mais deve-se pagar pelo mesmo. Este modelo é 

muito utilizado em locadoras de filmes e empresas de telefonia.  

 Empréstimo/Aluguel: Esse fluxo de receita é criado através da concessão temporária 

do direito exclusivo de utilizar um determinado ativo por um período fixo, em troca de 
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uma taxa. Para o credor isso proporciona a vantagem de receitas recorrentes. 

Locatários ou arrendatários, por outro lado, aproveitam-se dos benefícios de incorrer 

em despesas apenas por um período limitado, em vez de suportar os custos totais de 

propriedade. 

 Publicidade: Fluxo de receita resultante de taxas para a publicidade de um 

determinado produto, serviço ou marca.  

 Taxa de Inscrição: Esta receita é gerada com a venda contínua de acesso a um 

determinado serviço. Exemplo, a assinatura online de uma revista, que permite seus 

clientes tem acesso as notícias em troca de uma assinatura mensal. 

 Preços Dinâmicos: Os preços dependem da função e quantidade comprada. 

 Preços-fixos: São preços pré-definidos baseados em variáveis estatísticas.  

Recursos principais 

Para Osterwalder (2011) os recursos são os ativos mais importantes da empresa. Assim, 

possibilitam as empresas a criarem e oferecerem sua proposta de valor, alcançarem novos mercados e 

manter relações com os segmentos de clientes além de obterem receitas através deles. Os recursos 

chaves podem ser terceirizados ou próprios, dependendo da estratégia da empresa. Podem ser 

definidos da seguinte forma: 

 Físico: Esta categoria inclui os ativos físicos, tais como fábricas, edifícios, veículos, 

máquinas, sistemas, sistemas de ponto-de-venda, e as redes de distribuição. 

 Intelectual: Recursos intelectuais, tais como marcas, conhecimento proprietário, 

patentes e direitos autorais, parcerias e bases de dados dos clientes são componentes 

cada vez mais importantes de um modelo de negócio forte. Recursos intelectuais são 

difíceis de desenvolver, mas quando criado com sucesso pode oferecer um valor 

substancial.  

 Humano: Toda empresa necessita de recursos humanos, porém em certos modelos de 

negócios as pessoas são particularmente importantes, como no caso de indústria de 

mídia e indústria criativa de conhecimento intensivo. 
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 Financeiro: Alguns modelos de negócio requerem recursos financeiros ou garantias 

financeiras, tais como caixa, linhas de crédito, ou uma gama de opções de ações para a 

contratação de funcionários-chave. 

 

Atividades chaves 

As atividades chaves, Osterwalder (2011) define como as atividades mais importantes que a 

empresa deve executar para trabalhar com sucesso. Deve-se procurar responder as seguintes 

perguntas:  

Quais as principais atividades que exigem nossa proposta de valor, nossos canais de 

distribuição, relacionamento com o clientes e fontes de receita?  

As atividades chaves podem ser classificadas da seguinte forma: 

 Produção: Que são as atividades chaves que interagem com a criação e fabricação e 

entrega de um produto ou serviço. 

 Resolução de Problemas: Esse grupo está ligado a empresas de consultoria e hospitais. 

São atividades que propõem soluções personalizadas para cada cliente. 

 Plataforma/Rede: São modelos de negócios projetados com uma plataforma como um 

recurso fundamental. Redes, plataformas de correspondência, software, e até mesmo 

as marcas podem funcionar como uma plataforma. 

Parcerias principais 

Para Osterwalder (2011) as empresas formam parcerias por muitas razões, e cada vez mais 

estas parcerias tem se tornado comum nos modelos de negócios afim de otimizar seus modelos de 

negócios, reduzir o risco, ou adquirir recursos. É possível distinguir quatro tipos diferentes de 

parcerias: 

 Alianças estratégicas entre não concorrentes; 

 Parcerias estratégicas entre concorrentes; 
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 Associação de duas empresas para desenvolver novos negócios; 

 Relações comprador-fornecedor para garantir o abastecimento confiável 

A formação de parcerias pode ter motivações como: 

 Otimização e economia de escala: A forma mais básica de relação de parceria ou 

relação comprador-fornecedor é projetada para otimizar a alocação de recursos e 

atividades. É ilógico para uma empresa possuir todos os recursos ou realizar qualquer 

atividade por si só.  

 Redução de risco e incerteza: As parcerias podem ajudar a reduzir o risco em um 

ambiente competitivo, caracterizado pela incerteza. Não é incomum para os 

concorrentes formar uma aliança estratégica em uma área e competir em outra. 

Estas atividades também podem ser optadas por serem terceirizadas.  

Estrutura de Custo 

Esse bloco descreve todos os custos relacionados as atividades chaves, recursos chaves e 

parcerias estratégicas, que são responsáveis para proporcionar as fontes de receitas. 

Osterwalder (2011) sugere que seja feita as seguintes perguntas para a construção deste bloco: 

Quais os custos mais importantes do nosso modelo de negócio? Quais os recursos-chaves são 

os mais caros? Que atividades chaves são as que necessitam de maiores recursos financeiros. Assim, 

esses custos podem ter as seguintes características: 

 Os custos fixos: são os custos que se mantêm constantes apesar do volume de bens e 

serviços produzidos.  

 Os custos variáveis: são os custos que variam proporcionalmente com o volume de 

bens ou serviços produzidos.  

 Economias de escala: são vantagens obtidas a partir da expanção da produção. 

 Economias de escopo: são vantagens obtidas a partir de um escopo maior de 

operações.  
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2.4 PADRÕES DE MODELO DE NEGÓCIO 

Osterwalder e Pigneur (2010) explica alguns modelos de negócios que tem características 

similares, estes padrões são embasados por conceitos importantes da literatura da administração e são 

facilmente comparáveis e podem ser replicados a outras realidades. Deste modo os padrões incluem:  

2.4.1 Modelo de negócio desagregado (Unbundling)  

O conceito de corporação “desagregada” nasce da compreensão que há três tipos 

fundamentalmente diferentes de negócios: negócios de relações com o cliente, negócios de inovação 

de produtos e negócios de infraestruturas (HAGEL e SINGER, 1999). Cada tipo tem seus 

imperativos econômicos, competitivos e culturais diferentes. Os três podem coexistir dentro de uma 

organização, mas, idealmente, são entidades separadas para evitar conflitos de interesse 

(OSTERWALDER, 2010). Similarmente Treacy e Wiersema (1995) sugerem que as empresas devam 

se concentrar em uma das três disciplinas de valor: excelência operacional, liderança do produto ou 

intimidade com o cliente. 

2.4.2 Modelos de negócio Cauda Longa   

O segundo modelo é utilizado por grandes empresas como a empresas como a lulu.com 

empresa que radicalizou o modelo de publicação centrado no best-seller, permitindo qualquer pessoa 

a publicar livros em sua plataforma e a Lego que em 2005 quando lançou a Lego Factory uma loja 

que permitia os clientes a montarem seus próprios kits LEGO. Este modelo consiste em vender 

menos de mais, ou seja, concentrar em oferecer um grande número de produtos de nicho, cada um 

deles baixa frequência de venda, mas que no seu total, geram alta receita (OSTERWALDER, 2010, 

p.67).   

2.4.3 Modelo de negócio Multilaterais  

As plataformas multilaterais, conhecidas pelos economistas como mercados multilaterais, são 

um importante fenômeno para o mundo dos negócios (OSTERWALDER 2010, p.78). Essas 

plataformas unem dois ou mais grupos distintos e interdependentes de clientes, gerando valor como 

intermediarias (KATZ e SHAPIRO, 1985, p. 424-440).  

Segundo Osterwalder e Pigneur (2010), o valor gerado por um lado da plataforma para um 

determinado grupo de usuários, depende substancialmente do número de usuários do outro lado. 
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Assim, muito das vezes pode-se não cobrar de um determinado grupo de clientes afim de atrai-los e 

oferece-los a outro segmento.  

2.4.4 Modelo de negócio Aberto 

Este padrão refere-se a abertura do processo de pesquisa de uma companhia para grupos de 

fora da organização. Baseia-se no argumento que uma organização pode-se criar mais valor quando 

integram seus conhecimentos, propriedades intelectuais e produtos externos ao seu processo de 

inovação (OSTERWALDER, 2010, p110).  

Para Chesbrough (2006), este padrão pode ser usado pelas organizações para criar capturar 

valor através de um recurso chave ou até mesmo da utilização de um ativo que outra organização 

detém. A figura 3, ilustra esse comportamento:  

 

Figura 3 Modelo de negócio aberto 

Fonte: Adaptado de Business Model Generation –Osterwalder e Pigneur 2010 

2.4.5 Modelo de negócio grátis 

Neste modelo pelo menos um segmento de cliente se beneficia continuamente de um produto 

ou serviço gratuitamente. Este modelo utiliza desta estratégia como forma de atrair o usuário, para 

mais tarde tentar converte-lo em usuários pagantes, oferecendo mais recursos ou benefícios 

(premium). Por isso, também é conhecido como Freemium, resultante da junção das palavras Free + 

Premium.  
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Osterwalder (2010) explica que há diversões padrões que é possível integrar negócio grátis. 

Alguns padrões Grátis tradicionais são bem conhecidos, como publicidade, outros com o modelo 

chamado Freemium, que fornecem serviços básicos sem custo e serviços premium com taxas.  

2.4.6 Resumo dos padrões  

De forma a sintetizar as informações o Quadro 3 abaixo criado por Osterwalder (2010) 

resume o contexto, desafios, lógicas e a solução de cada um dos modelos apresentados anteriormente. 

Quadro 3 Padrões de modelo de negócio 

Desagregados Cauda longa Plataforma Multilaterais Aberto Grátis

Contexto

Um modelo integrado combina 

gerenciamento de 

infraestrutura, inovação de 

produto e ralacionamento com o 

cliente sob o mesmo teto

A proposta de valor visa 

apenas os clientes mais 

lucrativos

Uma proposta de valor se 

direciona a um Segmento 

de Clientes

Recursos de P&D e atividades chaves 

são concentrados dentro da empresa:

Ideias são inventadas apenas 

internamentes 

Resultados são explorados apenas 

internamentes

Uma proposta de valor de 

alto custo é oferecida 

apenas para clientes pagos

Desafios

Os custos são mais altos. 

Diversas culturas organizacionais 

conflitantes estão combinadas 

em única entidade, resultando 

em compensações 

desnecessárias

direcionar a segmentos 

menos lucrativos com 

propostas de valor 

específica e muito caro

Aempresa não consegue 

adquirir novos clientes 

potenciais que estejam 

interessados em acessar a 

base de clientes existente 

O P&D é caro e a produtivade esta 

caindo
O alto preço afasta clientes

solução

O negócio esta desagregado em 

3 modelos separados, porém 

complementares, lidando com: 

Gerenciamento de Infraestrutura 

Inovação de produto 

Relacionamento com cliente

A proposta de valor nova ou 

adicional visa um número 

maior de segmentos de 

clientes historicamente 

menos lucrativos e de nicho 

- que, quando agregados 

são lucrativos

Uma proposta de valor que 

dê acesso a um Segmento 

de Cliente existente da 

companhia é adicionada 

(ex. Um farbricante de 

consoles para jogos fornece 

aos desenvolvedores de 

software acesso aos seus 

úsuarios

Recursos e Atvidades de P&D internas 

são alavancadospela utilização de 

parceiros externos. Resultados de P&D 

internos são oferecidos como proposta 

de valor para Segmentos de clientes 

interessados.

Diversas propostas de valor 

são oferecidas a diferentes 

Segmentos de Clientes com 

diferentes Fontes de 

Receitas, um deles livres de 

custos.

Lógica

Melhorias nas ferramentas de 

gerenciamento e TI permitem 

separar e coordenar diferentes 

modelos de negócios com custo 

mais baixo, eliminando assim as 

compensações indesejadas

Melhorias em TI e no 

gerenciamento de 

operações permitem 

fornecer Propostas de Valor 

adequadas a um grande 

número de novos clientes 

com custo baixo

Um intermediário operando 

uma plataforma entre dois 

ou mais segmentos de 

clientes adiciona fontes de 

receita ao modelo inicial 

Obter P&D de fontesexternas pode ser 

menos dispendioso resultando em 

prazos mais curtos para entrar no 

mercado. Inovações não exploradas 

tem potencial para gerar mais receita 

quando comercializadas

Segmentos de clientes não 

pagantes,para atrair o maior 

número possível de 

usuarios

Exemplos
Bancos Privados

Compania celular

Lego 

Industria editorial 

(lulu.com)

Google

Apple

ipod

itunes

Procter & Gamble

Innocentive

Jornal Metro

Flickr

Gillette

Modelos de negócios

Fonte: Elaboração própria com base em "Business Model Generation Alexander Osterwalder & Pigneur 2010
 

Fonte: Adaptado de Osterwalder (2010, p.115). 

2.5 FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE MODELO DE NEGÓCIOS 

Analisar a consistência do seu modelo de negócio é crucial, mas observar seus componentes 

em detalhes também pode revelar interessantes caminhos para o sucesso. Na literatura não existe uma 

ferramenta específica para avaliar o modelo de negócio, porém existem algumas ferramentas que nos 

ajudam a analisa-los de forma mais detalhada.  



 

38 

2.5.1 Matriz SWOT 

Essa ferramenta foi criada em Harvard Business School, por dois professores para estudar a 

competitividade de uma organização. A SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a 

estratégica da organização no ambiente em que ela está inserida (MCCREADIE, 2008). Neste 

caminho Kotler (2000), afirma que “a análise SWOT é a avaliação das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças” e que está matriz pode ser aplicada a diversos assuntos. Deste modo, a 

matriz SWOT propõe analisar a empresa sobre quatro aspectos:  

 Strenghts (Forças) 

As forças são fatores internos que a empresa pode controlar. Matos e Almeida (2007) 

afirmam que as forças são recursos e habilidades internas da organização para 

explorar as oportunidades e reduzir as ameaças. Esses fatores, devem ser explorados 

ao máximo para garantir sua posição no mercado. Neste mesmo sentido, Martins 

(2007) afirma que as forças são os aspectos mais positivos que a empresa tem em 

relação ao seu produto ou serviço. 

 Weaknesses (Fraquezas) 

As fraquezas são os pontos internos negativos de uma organização. Eles devem ser 

superados para evitar uma falência. Martins (2007) diz que esses aspectos podem ser 

controlados pelas empresas e são relevantes no planejamento estratégico.  

 Oportunities (Oportunidades) 

As oportunidades são aspectos externo de uma organização que podem influenciá-la, 

estão atrelados ao ambiente que ela está inserida. Deste jeito é necessário um 

monitoramento em busca das condições externas que podem favorecê-las se utilizadas 

corretamente. São condições e fenômenos externos atuais que podem contribuir para 

atingir os objetivos estratégicos (CALLAES, BOAS, GONZALES, 2006) 

 Threats (Ameaças) 

Por fim, as ameaças são fatores do ambiente externo que impactam negativamente as 

organizações. Callaes (2006) afirma que esses aspectos externos, ameaças, podem 
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prejudicar os objetivos estratégicos da empresa. Portanto, devem ser analisados no 

planejamento estratégico da empresa, para tentar minimizá-los.  

Assim percebemos a ilustração da Matriz SWOT na Figura 4 a seguir: 

 

Figura 4 Matriz SOWT 

  Fonte: Adaptado de Kotler (2000). 

Notamos que as Forças e Fraquezas são aspectos internos de uma organização. Já as 

Oportunidades e Ameaças são aspectos externos e mais difíceis de serem controlados. Para 

Chiavenato e Sapiro (2003) sua função é fazer uma relação entre oportunidades e as ameaças 

externas a companhia com seus aspectos internos fortes e fracos. 

2.5.2 Análise SWOT no contexto do Business Model Canvas 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), a Matriz SWOT é uma ferramenta bastante utilizada, 

para analisar a situação estratégica da organização, e é bastante atraente devido sua simplicidade. No 

entanto, apenas com a sua utilização pode nos levar a resultados muito amplos, desta forma, ele 

sugere para aumentar o detalhamento das respostas obtidas através da Matriz, combinando-a com o 

quadro de modelo de negócios canvas. Assim, aplicando-a aos nove blocos proposto no canvas e 

avaliada com uma métrica de 1 (um) a (10) dez pode-se chagar a resultados mais claros e 

significativos como mostra a Figura 5 abaixo.    
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Figura 5 Canvas combinado com a matriz SOWT 

       Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2011, p.216). 

Osterwalder e Pigneur (2011) propõem diversas perguntas para auxiliar na avaliação das 

forças, fraquezas e oportunidades e ameaças. Como mostra o Quadro 4 abaixo: 

Positivos

Receita

Positivos

Custos

Positivos

Beneficiamos de economias de escala?

Incorrermos em despesas elevadas antes de recolhemos as receitas?

Não cobramos por aquilo que os clientes estão dispostos a pagar?

Os nossos mecanismos de preço deixam em cima da mesa valor que o cliente está disposto a pagar?

Os nossos custos são previsíveis?

A nossa estrutura de custos está ajustada para o nosso modelo de negócio?

As nossas operações são eficientes para o respectivo custo?

Negativos

 As nossas margens são baixas? 

 As nossas receitas são imprevisíveis? 

As nossas fontes de receita são transacionais e com pouca e repetição de compra?

Dependemos de uma única fonte de receita?

A sustentabilidade das nossas fontes de receita é questionável?

Temos fontes de receita recorrentes e repetição de compra frequentes? 

As nossas fontes de receita são diversificadas? 

 As nossas fontes de receita são sustentáveis? 

 Recolhemos as receitas antes de incorrermos em despesas? 

 Cobramos por aquilo que os clientes estão dispostos a pagar? 

Os nossos mecanismos de preço capturam a totalidade do valor que o cliente está disposto a pagar?

As nossas propostas de valor e as necessidades do consumidor estão desalinhadas?

 As nossas propostas de valor não têm efeitos de rede?

 Não existem fortes sinergias entre os nossos produtos e serviços? 

 Temos queixas frequentes?

Beneficiamos de margens robustas? 

As nossas receitas são previsíveis?

Proposta de Valor 

As nossas propostas de valor estão bem alinhadas com as necessidades do consumidor?

 As nossas propostas de valor têm fortes efeitos de rede? 

 Existem fortes sinergias entre os nossos produtos e serviços? 

 Os nossos clientes estão muito satisfeitos?

Negativos
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Avaliação dos Recursos Chaves

Positivos

Avaliação das atividades chaves 

Positivos

Avaliação do Segmento do Consumidor

Positivos

Negátivos

Estamos falhando em conseguir novos clientes

Número de clientes que deixam de ser é baixo?

A base de clientes está bem segmentada?

Estamos continuamente a adquirir novos clientes?

A base de clientes não esta segmentada?

Equilíbrio entre o que é feito dentro de portas e o que é subcontratado é ideal?

Negativos

Executamos de forma ineficiente as tarefas chave?

As nossas tarefas chave são fáceis de copiar?

A qualidade de execução é baixa?

Executamos demasiadas ou poucas tarefas dentro de portas?

As necessidades de recursos são imprevisíveis?

Existem dificuldades em disponibilizar recursos chave na quantidade certa e no momento exato?

Executamos eficientemente tarefas chave?

As nossas tarefas chave são difíceis de copiar?

A qualidade de execução é elevada?

Os nossos recursos chave são difíceis para os concorrentes replicarem?

As necessidades de recursos são previsíveis?

Disponibilizamos recursos chave na quantidade certa e no momento exato?

Negativos

Os nossos recursos chave são fáceis de replicar?

Negativos

Os nossos custos são imprevisíveis?

A nossa estrutura de custos e o nosso modelo de negócio estão desajustados?

As nossas operações não são eficientes para o respectivo custo?

Não beneficiamos de economias de escala?

 

Quadro 4 - Questionário para avaliação do modelo de negócio. 

Fonte: Adaptado de Osterwalder, (2011). 

Essas perguntas servem de base para avaliar se o modelo poderá sobreviver no ambiente atual e 

futuro. 

2.5.3 Modelos das Quatros Ações 

 O modelo da Quatros Ações foi criado por Kim e Mauborgner (2005) e consiste na realização 

de 4 perguntas chaves para compor a sua proposta de valor: 

 Quais atributos podem ser reduzidos bem abaixo dos padrões do mercado? 

 Que fatores você pode eliminar que sejam motivo de concorrência no seu setor? 
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 Que fatores devem ser elevados bem acima dos padrões de mercado? 

 Quais fatores devem ser criados que a indústria nunca tenha oferecido? 

Com as respostas oriundas da aplicação desta ferramenta, permite-se analisar de maneira 

ampla o mercado e identificar os fatores que agregam valor para os usuários além de possibilitar 

eliminar os fatores que aumentam os custos e não são percebidos pelos clientes, não aumentando a 

satisfação dos mesmos.  

2.5.4 Demonstração de Resultado do Exercício 

 A Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) é uma importante ferramenta para 

entender aspectos financeiros da empresa. Para Hoji (2010, p.266) “uma demonstração contábil 

apresenta o fluxo de receitas e despesas, que resulta em aumento ou redução do patrimônio líquido 

entre duas datas. ”.  

Para Quintana (2009, p47) “as demonstrações têm como principais objetivos: demonstrar e 

avaliar a situação econômica e financeira da empresa; atender o previsto na legislação; e servir como 

instrumento de informação para terceiros. ”. Neste sentido, ela é uma importante ferramenta para 

tomada de decisão, pois através de indicadores de desempenho gerados a partir dela, pode-se analisar 

tendências que possam necessitar de uma ação em caso de resultado negativo, ou manutenção em 

caso de resultado positivo.  

2.6.LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS 

A Constituição Federal trata especificamente o esporte e a cultura como um dever do Estado 

nos artigos 215 ,216 e 217. Neste contexto, a união do setor público e privado estimulam tais áreas. 

Assim, pessoas físicas e jurídicas podem gozar do direito de destinar parte de sua contribuição 

tributaria devidos ao Estado para investir no esporte e cultura.  

Desta maneira a constituição federal instituiu três meios para empregar estes recursos:  

2.6.1 Lei 8.313/1991 de Incentivo à Cultura 

A Lei federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, número 8.313 de 23 de 

dezembro de 1991 é a Lei que institui as políticas públicas para a cultura nacional. Esta Lei tem como 

principal objetivo incentivo fiscal, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, que desejam 
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apoiar financeiramente projetos com sentido cultural. As pessoas físicas legitimadas para fazer parte 

deste benefício que a Lei proporciona são: artistas, produtores e técnicos da área cultura. E as pessoas 

jurídicas legitimadas são: autarquias, fundações e pessoas jurídicas de direito privado, desde que 

natureza cultural.  

As propostas culturais, podem ser em diversas áreas, assim como teatros, programas de rádio, 

televisão e outros. Todas as propostas culturais dependem da aprovação do Ministério da Cultura. 

Este incentivo que a Lei traz em seu teor pode ser feito através de doações ou patrocínios, sendo que, 

somente as pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos podem receber doações, já as demais, 

poderão receber tanto na forma de doação quanto na forma de patrocínio. 

2.6.2 Audiovisual Lei 8.685/1993 

 A Lei federal de incentivo à produção e difusão audiovisual é regulamentada pelo Ministério 

da Cultura. Esta lei permite que Pessoas Físicas ou Jurídicas possam abater 100% dos recursos 

despendidos na compra de Certificados de Investimentos (CI) representativos dos direitos de 

comercialização de obras cinematográficas de produção independente e de projetos de distribuição, 

de exibição e de infraestrutura técnica, tendo como limite máximo de investimento 3% do imposto de 

renda para pessoa Jurídica, e 6% no caso de Pessoa Física. Adicionalmente, cada projeto pode 

arrecadar o limite máximo de três milhões de reais, sendo obrigatória a contrapartida da empresa 

responsável pelo projeto o valor de 5% do valor recebido. 

2.6.3 Lei do Esporte 11.438/2006 

 Essa Lei foi criada em dezembro de 2006, permitindo a doações ou patrocínio por pessoas 

físicas e jurídicas com parte da contribuição do Imposto de Renda a projetos desportivos e para 

desportivos. Os projetos podem ser propostos por qualquer pessoa jurídica de direito público ou 

privado com fins não econômicos e de natureza esportiva.   

2.6.4 Lei 1954/1992 

Esta Lei dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para a realização de projetos culturais 

e de outras providências, assim como: músicas, danças, teatro, circo, artes plásticas, artesanais, 

folclore, ecologia, cinema, vídeo, fotografia, informação, documentação, acervo, patrimônio 

histórico, literatura, esportes profissionais e amadores desde que federados.  
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Deste modo, empresas privadas, desde que não enquadradas no SIMPLES nacional, poderão 

fazer doações ou patrocinar iniciativas com o caráter visto acima com 4% do valor do ICMS 

recolhido. Adicionalmente é importante ressaltar que o investidor tem um baixo risco de 

investimento pois o Estado acompanha cada etapa e recebe uma alta rentabilidade, pois destina um 

dinheiro já comprometido com o pagamento do ICMS e pode ter um retorno de 20% do valor do 

projeto investido em publicidade, além de ter sua marca vinculada ao projeto.   

2.7 SUSTENTABILIDADES EMPRESARIAL 

A abordagem do tema de sustentabilidade, na literatura empresarial, é muito focada para 

discussões do ponto de vista da preservação ambiental ou relacionado ao conceito de 

responsabilidade social no mundo dos negócios.  

 Em dezembro de 1983 a Organização das Nações Unidas (ONU) encomendou um estudo 

sobre o desenvolvimento e meio ambiente. Neste relatório é definido o termo sustentabilidade como 

o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidades das 

gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Neste mesmo sentido, uma empresa 

sustentável é aquela que gera lucro para os acionistas, ao mesmo tempo em que protege o meio 

ambiente e melhora a vida das pessoas com quem mantêm interações (SAVITZ, WEBER, 2007, p.2).      

 Assim, Ashley (2003) acredita que a empresa precisa ter uma harmonia entre a parte 

financeira e ambiental. Neste contexto, os negócios sociais sendo uma empresa sustentável, 

necessitam gerar lucro para seus acionistas sem comprometer a capacidade das gerações futuras em 

satisfazer suas necessidades.  
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CAPÍTULO 3 - APLICAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS 

NO PROJETO NOSSA PRAIA PARA TODOS – UM BANHO DE 

DIGNIDADADE.  

3.1 MODELAGEM DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO NOSSA PRAIA  

Utilizando a metodologia de modelagem delimitada nesse estudo, o Canvas, será explicado o 

funcionamento atual da empresa sobre a ótica dos nove blocos proposto pela ferramenta.  

3.1.1 Seguimento de cliente  

O projeto atualmente conta com dois grupos diferentes de clientes, os usuários e o 

financiador. Assim, podemos classificar como usuários todas as pessoas que tem dificuldade de 

mobilidade física que frequentam o projeto, incluindo nesse segmento seus acompanhantes, por outro 

lado, podemos classificar a Prefeitura de Cabo Frio como o financiador do projeto, visto que, é ela 

quem paga para poder disponibiliza esse serviço gratuitamente para seus moradores e visitantes. 

Cada um desses tipos de cliente formam um segmento, pois possuem interesse diferente na utilização 

do mesmo. 

3.1.2 Proposta de valor 

A proposta de valor apresentada divide-se em duas. Sendo primeira, a experiência de um 

banho de mar destinada aos usuários do projeto nas praias do município, onde as praias são uma das 

principais atrações turísticas da cidade de Cabo Frio e para o cliente, a PMCF, ele gera o valor da 

inclusão social desse público que muitas das vezes é esquecido pela sociedade. 

3.1.3 Canais de distribuição 

O projeto leva sua proposta de valor aos seus usuários através da própria realização do 

projeto, da experiência que as pessoas com limitações físicas recebem quando se banham no mar de 

Cabo Frio. Adicionalmente, o projeto conta com uma página em uma rede social a qual é postada 

fotos dos usuários nos dias de realização do projeto, esse conteúdo é explorado de maneira aleatória e 

através desse meio de comunicação o projeto recebe feedback’s da população em geral.  
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3.1.4 Relacionamento com o cliente 

A relação com o cliente é baseada através da interação humana. O cliente pode comunicar 

com o representante do projeto em qualquer momento. Adicionalmente, o usuário pode comunicar 

através das mídias sócias, onde são postadas fotos com seus depoimentos. O representante do projeto, 

também se propõem a ir em eventos da prefeitura para falar sobre o projeto e divulgar para público 

essa ação, essa estratégia foi utilizada para melhorar a parceria e reter o cliente.   

3.1.5 Fontes de receita 

O projeto recebe investimento da Prefeitura através da venda do serviço por um período de 

tempo contínuo, o último contrato foi estipulado para um período de 1 ano, podendo os usuários 

desfrutarem desse serviço durante todos os finais de semana neste período. A precificação foi 

baseada em condições dinâmicas do mercado como negociação, gerenciamento do projeto e do 

volume de usuários. Neste sentido, o valor praticado foi de R$76.480,00 no ano. 

3.1.6 Recursos principais 

Os principais recursos físicos utilizados foram: 

 Tenda Pantográfica 

Para servir de referência a localização do projeto, de apoio para os gestores do mesmo 

e de proteção a exposição da luz solar aos usuários que muitas das vezes preferem 

ficar embaixo da tenda conversando com os fisioterapeutas e estagiários que lideram 

o projeto em sua execução.  

 Cadeiras anfíbias 

São cadeiras específicas destina a locomoção de pessoas com baixa mobilidade em 

praias e ambientes de areia fofa. Suas especificações técnicas são: 

 Construída em alumínio aeronáutico temperado; 

 Pintura epóxi; 

 Eixos maciços de alumínio anodizado; 

 Capacidade de peso de 110 Kg; 

 Estofamento resistente; 

 Estrutura com fechamento em “L”; 
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 Rodas de nylon 16” x 8” infláveis; 

 Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas rodas; 

 Apoio de braço escamoteável; 

 Apoio para pernas removível; 

 Encosto com ajuste de ângulo em até 4 posições. 

  

 Tapete hidrofóbico 

Tapete especial que tem versão a água é feito por um material especial utilizado para 

facilitar a locomoção do usuário até a água do mar. 

 Bandeiras Sinalizadoras 

Bandeiras sinalizadoras, de aproximadamente 3 metros de alturas, ajudam a 

referenciar a localização do projeto. Sua base giratória ajuda na utilização da mesma 

em dias de vento.   

3.1.7 Atividades chaves 

A atividade chave em relação ao usuário é a metodologia de atendimento que é foi criada 

pelos funcionários, ela se baseia em ir além da atividade principal de leva-los ao mar, mas sim em 

interagir com esse público escutando suas histórias e provocando melhores experiências e mais bem-

estar.  

3.1.8 Parcerias principais 

Além da proposta de valor o projeto se empenha em oferecer importância adequada aos seus 

parceiros, inicialmente prevê parcerias com a instituição de ensino Veiga de Almeida, pois utiliza 

estagiários do curso de fisioterapia como parte do recurso humano. Adicionalmente, busca parcerias 

em mídias de divulgação, porém não há nenhuma parceira estabelecida atualmente. 

3.1.9 Estrutura de custo 

Foram levantados os custos que compõem o projeto, assim também foi feito a Demonstração 

do Resultado do Exercício (DRE), Fluxo de Caixa e o Balanço Patrimonial do projeto para o período 

de um ano.  
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Desta forma temos: 

A estrutura de custo demonstrada no Quadro 5 abaixo:  

Quadro 5 - Estrutura de custos 

               

Descrição Quantidade Preço unitário Total Obs:

Cadeira anfibia 20 950 19000

Lavadora 1 673 673

Carreta 1 3200 3200

Notebook 1 3200 3200

Bandeira 5 220 1100

Tapete 2 500 1000

Tenda 1 3950 3950

Uniforme 10 150 1500

folder 1000 450 450

Cadeira de plasticos 1 180 180

Mesa de plastico 1 75 75

Recibo de Pessoa Autonoma 2 100 200 por dia

Transporte 1 50 50 por dia

Contador 1 1000 1000 por mês

Almoço 2 20 40 por dia

Armazenagem 1 100 100 por mês  

Fonte: O autor 

De maneira igual o fluxo de caixa no período pode ser visto no Quadro 6 a seguir: 

Quadro 6 - Fluxo de caixa 

Premissas adotadas

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Atividades Operacionais (3.020)   (3.020)  15.567 (3.020)  (3.020) 15.567 (3.020)  (3.020)  15.567  (3.020)  (3.020)    15.567   

Recebimento de Clientes -         -         19.120  -        -       19.120  -        -        19.120  -        -          19.120   
Valor referente a prestação do serviço para a 

prefeitura de Cabo Frio

Imposto -         -         (533)      -        -       (533)      -        -        (533)       -        -          (533)       2,79% aliquota ISS

Pagamento de Contas (1.000)    (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)  (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)     (1.000)    Contador

Pagamento de RPA (1.600)    (1.600)   (1.600)   (1.600)   (1.600)  (1.600)   (1.600)   (1.600)   (1.600)   (1.600)   (1.600)     (1.600)    
Recibo de pagamento a autonomo diária de 

R$100,00
Pagamento de despesas 

operacionais
(420)       (420)      (420)      (420)      (420)     (420)      (420)      (420)      (420)       (420)      (420)        (420)       

Atividades de Investimentos (34.328) -        -        -        -       -        -        -        -        -        -          -         

Investimento imobilizados (34.328)  -         -        -        -       -        -        -        -         -        -          -          

Investimento em cadeiras, tendas, tapete e 

outros materiais necessários para execução 

do projeto
 Atividades de Financiamento 40.828  -        -        -        -       -        -        -        -        -        -          -         

Investimento do Governo (FAPERJ) 34.328   -         -        -        -       -        -        -        -         -        -          -          
Edital a fomento de tecnologias assistivas 

(FAPERJ)

Outros Investimentos 6.500     -         -        -        -       -        -        -        -         -        -          -          Investimento inicial do sócio

Resultado do Caixa final 3.480     (3.020)  15.567 (3.020)  (3.020) 15.567 (3.020)  (3.020)  15.567  (3.020)  (3.020)    15.567   

Valor  do Caixa Acumulado 3.480     460       16.027 13.007 9.987  25.553 22.533 19.513 35.080  32.060 29.040   44.606   

Fluxo de Caixa 

 

Fonte: O Autor 
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No mês de janeiro houve investimento na compra do material necessário para a execução do 

projeto, dentre eles estão a cadeira anfíbia, a tenda para apoio aos usuários e o tapete especial para a 

locomoção dos usuários nas praias. Adicionalmente, houve um investimento inicial do sócio no valor 

de R$6.500,00 e esse projeto foi apoiado por um edital de fomento a tecnologias assistivas no valor 

de R$34.328,00 a fundos perdidos, pela Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ).  

O Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) no Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 - Demonstrativo do resultado em exercício 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receita Bruta -              -              19.120       -              -              19.120       -              -              19.120       -              -              19.120       76.480    

Prefeitura de Cabo Frio -              -              19.120       -              -              19.120       -              -              19.120       -              -              19.120       76.480    

Imposto sobre vendas -              -              (533)            -              -              (533)            -              -              (533)            -              -              (533)            (2.134)     

Resultado  Líquido -              -              18.587       -              -              18.587       -              -              18.587       -              -              18.587       74.346    
-           

Custo do Serviço (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (1.200)     

Transporte (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            

Resultado Operacional (100)           (100)           18.487       (100)           (100)           18.487       (100)           (100)           18.487       (100)           (100)           18.487       73.146    
-           

Despesas (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (42.888)  

Depreciação e amortização (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (6.648)     

Despesas administrativas (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (31.200)  

Contador (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (12.000)  

RPA (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (19.200)  

Despesas Operacionais (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (5.040)     

Alimentação (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (3.840)     

Armazenagem (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (1.200)     

Provisão Inadimplência -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           

Resultado Líquido da Operação (3.674)        (3.674)        14.913       (3.674)        (3.674)        14.913       (3.674)        (3.674)        14.913       (3.674)        (3.674)        14.913       30.259    

Resultado acumulado (3.674)        (7.348)        7.565          3.891         217             15.129       11.455       7.781         22.694       19.020       15.346       30.259       

 

Fonte: O Autor 

O imposto calculado em cima da receita é de 2,79% (ISS) e a depreciação foi calculada 

através do Quadro 8 abaixo: 

Quadro 8 - Depreciação por item 

 

  Fonte: A empresa 
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Balanço patrimonial conforme demonstrado no Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 - Balanço Patrimonial 

ATIVO R$ PASSIVO R$

CIRCULANTE CIRCULANTE 0

Caixa 6.500             EXIGIVEL DE LOGO PRAZO 0

RESULTADO EXERCICIO FUTURO 0

NÃO CIRCULANTE R$ PATRIMONIO LÍQUIDO

Imobilizados 34.328           Capital Social 40.828                   

Cadeira anfibia 19.000     Apoio não reembolsável FAPERJ 34.328             

Lavadora 673           Sócio 6.500                     

Carreta 3.200       

Notebook 3.200       

Bandeira 1.100       

Tapete 1.000       

Tenda 3.950       

Uniforme 1.500       

Folder 450           

Cadeira de plasticos 180           

Mesa de plastico 75             

Balanço patrimonial

 

Fonte: A empresa 

3.2 ANÁLISES DO MODELO DE NEGÓCIO ATUAL 

Iremos analisar o modelo de negócio através da sua estrutura de custos e receitas, pois através 

dela percebemos a situação financeira do projeto e essa análise, irá direcionar a uma mudança 

estratégica, ou não, nos parâmetros do Business Model Canvas: 

3.2.1 Análise do Fluxo de Caixa 

Através do Fluxo de Caixa percebemos que no mês de janeiro houve a necessidade de um 

investimento inicial para comprar ativos para execução do projeto, que por sua vez foi financiado 

pelo governo o que amenizou o impacto do mesmo. 

Posteriormente percebe-se que a fonte de receita tem lançamentos trimestral, levando o caixa 

da empresa ter carência de dois meses de receita. Apesar desse modelo ser arriscado, pois deixa a 

empresa exposta apenas a custos nesse período, não impactou de forma negativa, porque com o 

investimento inicial do sócio no caixa da empresa pode cobrir os gastos desses meses de carência. 

Levando assim, apenas a valores positivos no valor acumulado do Caixa. 
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3.2.2 Demonstrativo Resultado no Exercício (DRE)  

Para analisarmos a DRE, podemos criar alguns indicadores que auxiliarão nossa tomada de 

decisão. Sendo assim, são eles na Quadro 10 abaixo: 

Quadro 10 - Indicadores financeiros 

RESULTADO 

OPERACIONAL
Receita líquida - custos 73.146

LUCRATIVIDADE Resultado operacional / Receita bruta 96%

Resultado operacional - despesas 30.259

EBITDA / receita líquida 41%

MARGEM LÍQUIDA Resultado líquido / Receita líquida 41%

% DESPESA FIXA Despesas fixas / Gasto total 86%

EBITDA

 

Fonte: O Autor 

Os Indicadores gerados através da DRE mostram que esse projeto tem uma lucratividade alta 

de 96% além do EBITDA 41% gerando um resultado líquido de R$ 30.259,00. Além disso, podemos 

perceber que o projeto tem uma estrutura de gasto fixo alta. 

3.2.3 Análise com a ferramenta SOWT 

Além dessas observações, podemos analisar o modelo de negócio através da matriz 

Swot, ela nos trará alguns aspectos importantes para nossa tomada de decisão quando 

combinada nos blocos da tela de modelo de negócio.  

Deste modo, no âmbito interno do projeto temos:  

 Forças 

Capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para ser sustentável, em nenhum 

momento ele tem um resultado negativo. 

O projeto tem uma estrutura de custo previsível, não tendo nenhum custo não 

previsto. 
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O modelo de pagamento de autônomo faz com que a empresa não absorva uma 

folha de pagamento alta. 

O projeto tem um cunho social de alto valor, sendo bem visto pela sociedade e 

empresas.   

 Fraquezas  

O projeto fica com sua estrutura vulnerável tendo apenas uma fonte de receita, 

caso aconteça algo com ela afeta diretamente seu caixa.  

Apesar de um fluxo de caixa sustentável a estrutura de gastos fixos é alta, com 

tendo 89% dos seus gastos como fixos. 

A proposta de valor está diretamente alinhada com o usuário e não com o cliente 

que paga pelo o uso do mesmo, trazendo a necessidade de melhorar o canal de 

comunicação entre o usuário e a Prefeitura. 

Como não possui nenhuma tecnologia diferenciada o projeto não tem grandes 

barreiras de entrada. 

E no âmbito externo:  

 Oportunidades  

Criar novas parcerias para gerar novas receitas e valor para o projeto 

O estado que é situado o projeto está para receber os jogos Paraolímpicos o que 

aumentará a importância a esse tipo de ação, além do público usuário do projeto.   

 Ameaças    

Uma das principais ameaças ao projeto é o tipo de financiador que ele tem. O 

setor público, em sua maioria, não tem mostrado compromisso com o 

financiamento e continuidade de suas iniciativas e projetos. Trazendo com isso, 

um alto risco de exposição financeira. 
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Através dessas análises feitas anteriormente, percebemos que o projeto apresentou uma 

estrutura de custo versus receita sustentável, tendo em vista a forma que foi modelado, porém a 

Prefeitura de Cabo Frio, que era a única fonte de receita do projeto em estudo, não quis renovar o 

contrato por causa da diminuição da sua receita dando prioridade a outros projetos, sendo assim, 

afetou diretamente a sustentabilidade financeira deste projeto, trazendo à tona que é necessário 

repensar a proposta de valor e suas fontes de receitas.  

3.3 ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS   

Baseado nas análises anteriores e nas referências bibliográficas serão estabelecidas algumas 

alternativas estratégicas que minimizem as fraquezas e ameaças e aproveite novas oportunidades e 

forças. Assim, as alternativas visualizadas são resumidamente apresentadas no Quadro 11 abaixo:  

Quadro 11 - Panorama dos modelos de negócios 

Aspectos Atual Alternativa 1 Alternativa 2

Modelo de receita Prestação de serviço Financiamento coletivo Patrocínio

Fonte de Receita Governo Sociedade Empresas

Período de receita Trimestral Adiantado Mensal

Canais de distribuição Realização do projeto
Veículo de comunicação 

em massa
Marketing de conteúdo

Principais parcerias Universidades (mão de obra) Canais de divulgação Canais de divulgação

Atividades chave Atendimento ao cliente
Atendimento ao cliente e 

divulgação

Atendimento ao cliente 

e marketing

Modelo de negócio

 

Fonte: O Autor 

Deste modo, utilizando a modelagem delimitada no estudo, o Canvas, segue a baixo o 

detalhamento dessas alternativas:  

3.3.1 Primeira alternativa de modelo de negócio 

O modelo de negócio baseado no crowdfunding, é estruturado pelo financiamento coletivo. 

Neste modelo, a sociedade (massa) poderá contribuir financeiramente para a execução do projeto. A 

dinâmica deste modelo permite atrair financiamentos sem os altos encargos tradicionais promovidos 

pelos empréstimos bancários ou reembolsos financeiros de sócios investidores. Complementarmente, 

o alto valor social particular deste projeto destaca-se como uma vantagem para esse tipo de modelo. 

Sendo assim, segue abaixo o modelo de negócio: 
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3.3.1.1 Seguimento de cliente  

 O cliente é o público que tem acesso à internet, neste modelo o cliente não se limita a um 

espaço geográfico, podendo desta maneira contribuir de qualquer lugar do mundo. Por outro lado, os 

usuários continuam sendo todas as pessoas que tem dificuldade de mobilidade física que frequentam 

o projeto, incluindo nesse segmento seus acompanhantes. Assim, novamente cada um desses tipos de 

cliente formam um segmento, pois possuem interesse diferente na utilização do mesmo. 

3.3.1.2 Proposta de valor 

A proposta de valor apresentada também se divide em duas. Desta maneira, a primeira 

continua sendo a experiência de um banho de mar destinada aos usuários do projeto nas praias do 

município. Por outro lado, para o cliente a proposta se baseia no valor de ter contribuído para 

execução de um projeto de tamanha importância, um projeto que proporciona a felicidade de um 

público de usuários que muitas das vezes é esquecida pela população em geral. Adicionalmente, 

outras recompensas serão fornecidas de acordo com a faixa monetária doada pelo cliente.     

3.3.1.3 Canais de distribuição 

A proposta de valor continua sendo levada aos usuários através da realização do projeto. 

Adicionalmente, a página da rede social funcionará como um mecanismo de divulgação, 

desenvolvendo marketing de conteúdo para transformar pessoas admiradoras do projeto em clientes. 

Além disso, serão utilizados veículos de divulgação em massa para intensificar a disseminação do 

conceito do projeto.  

3.3.1.4 Relacionamentos com o cliente 

A relacionamento com cliente será feito através das recompensas que ele receberá, de acordo 

com sua faixa doada ele poderá receber brindes, depoimentos de agradecimento dos usuários ou até 

mesmo um cartão de agradecimento feito pelo próprio usuário ou sua família.  

3.3.1.5 Fontes de receita 

O projeto buscará um investimento total mínimo de 88.290 reais através de uma campanha de 

financiamento coletivo (crowdfunding) em uma plataforma especializada neste tipo de capitação de 

recursos. De forma a igualar o resultado líquido acumulado em doze meses da modelagem atual do 

projeto. Assim, serão feitas cotas de investimentos nos valores de R$50,00, R$100,00, R$500,00 e 
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R$1.000,00 reais. Sendo que ilimitado o número de doações. Neste modelo, buscará investimento 

para um período limitado de tempo.   

3.3.1.6 Recursos principais 

  Além de todos os recursos previstos no modelo atual, será utilizado câmera fotográfica 

e filmadora para produção de marketing de conteúdo e computador.     

3.3.1.7 Atividades chaves 

A atividade chave em relação ao usuário continuará sendo a metodologia de atendimento que 

é foi criada pelos funcionários, ela se baseia em ir além da atividade principal de leva-los ao mar, 

mas sim em interagir com esse público escutando suas histórias e provocando melhores experiências 

e mais bem-estar.  

Por outro lado, o marketing será utilizado para buscar novos financiadores. Serão criados 

conteúdos frequentemente levando ativação e popularização da rede social do projeto.  

3.3.1.8 Parcerias principais 

Para não absorver os custos de algumas atividades e recursos chaves algumas parcerias serão 

feitas, sendo elas para a criação e edição do vídeo para buscar o financiamento coletivo, e com mídias 

de massa como jornais locais e outros veículos de comunicação. 

3.3.1.9 Estruturas de custo 

Além de toda estrutura de custo prevista anteriormente, será também previsto e repasse de 

13% do valor total captado para a plataforma de financiamento coletivo escolhida. Deste modo, a 

demonstração do resultado em exercício ficará como demonstra o Quadro 12 abaixo: 



 

56 

Quadro 12 - Demonstrativo do Resultado do Exercício - 1º Alternativa 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receita Bruta 88.290       88.290    

Financiamento Crowdfund 88.290       88.290    

Imposto sobre vendas (2.463)        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              (2.463)     

Resultado  Líquido 85.827       -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              85.827    

Custo do Serviço (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (1.200)     

Transporte (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            

Resultado Operacional 85.727       (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            84.627    

Despesas (15.052)     (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (54.365)  

Depreciação e amortização (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (6.648)     

Despesas administrativas (14.078)     (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (42.678)  

Contador (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (12.000)  

RPA (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (19.200)  

Repasse ao Crowdfund 13% (11.478)     (11.478)  

Despesas Operacionais (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (5.040)     

Alimentação (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (3.840)     

Armazenagem (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (1.200)     

Provisão Inadimplência -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           

Resultado Líquido da Operação 70.675       (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        (3.674)        30.261    

Resultado acumulado 70.675       67.001       63.327       59.653       55.979       52.305       48.631       44.957       41.283       37.609       33.935       30.261        

Fonte: O autor 

3.3.2 Segunda alternativa de modelo de negócio 

O modelo de negócio grátis, é fundamentado na oferta de serviços ou produtos gratuitos para 

consumidores, que são financiados por terceiros. Este financiamento pode ser entendido como 

patrocínio. Assim, o patrocinador do projeto investe uma quantidade de dinheiro em troca de receber 

benefícios e o serviço ou produto gerado pelo projeto é disponibilizado gratuitamente para os 

consumidores. 

Por sua vez, esse projeto específico tem como benefício para o patrocinador a associação de 

sua marca com o alto valor conceitual e social do projeto. Deste modo, segue abaixo outra alternativa 

modelo de negócio:   

3.3.2.1 Seguimento de cliente  

  Os usuários continuam sendo as pessoas com baixa mobilidade física, porém o cliente 

neste modelo são qualquer empresa da região, esse cliente tem a possibilidade de investir diretamente 

através de doações como também através do uso da Lei do ICMS onde eles podem destinar parte do 

seu imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço (ICMS) para financiamento de 

projetos dessa natureza. Desta maneira, por se tratar de dois tipos de seguimentos eles tem interesses 

diferentes no projeto. 
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3.3.2.2 Proposta de valor 

A primeira proposta de valor para os usuários que tem baixa mobilidade continua sendo a 

experiência de um banho de mar nas praias do município. Por outro lado, para as empresas que 

fizerem a doação terá todo o conteúdo midiático resultante do alto apelo social do projeto ligado à 

sua marca.  

3.3.2.3 Canais de distribuição 

A proposta de valor continua sendo levada aos usuários através da realização do projeto e a 

página da rede social também funcionará como um mecanismo de divulgação, desenvolvendo 

marketing de conteúdo para transformar fãs em clientes. Entretanto novas ações de divulgação da 

marca do patrocinador serão feitas na realização do projeto, como o nome do patrocinador na camisa 

da equipe, a barraca e as bandeiras terão a logomarca do patrocinador assim como toda e qualquer 

tipo de divulgação.  

3.3.2.4 Relacionamentos com o cliente 

A relacionamento com cliente será feito através da co-criação do valor. Neste sentido, 

aproveitaremos todo o valor do cunho social da atividade principal da execução do projeto, que é o 

banho de mar, com depoimentos e fotos dos usuários para levar até os financiadores. Assim, almeja-

se aumentar a interação entre eles.   

3.3.2.5 Fontes de receita 

O projeto buscará um investimento de mensal de R$ 6.373,00 reais por empresas privadas 

com sede na região de onde executará o projeto. Esse investimento manterá o resultado líquido 

acumulado no período de doze meses conforme obtido pela proposta atual do projeto e poderá 

recebido diretamente através de cotas de patrocínio ou por meio da Leis do ICMS onde, a empresa 

patrocinadora pode destinar 4% do valor contribuído do imposto para a realização de projetos desta 

natureza. Neste sentido, estrategicamente buscará prioritariamente empresas de médio e grande porte 

da região.   

3.3.2.6 Recursos principais 

  Serão utilizados os recursos previstos no modelo anterior, sejam eles operacionais ou 

para divulgação.  
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3.3.2.7 Atividades chaves 

Como no modelo anterior a atividade chave em relação ao usuário continuará sendo a 

metodologia de atendimento que é foi criada pelos funcionários, que se baseia em ir além da 

atividade principal de leva-los ao mar, mas sim em interagir com esse público escutando suas 

histórias e provocando melhores experiências e mais bem-estar.  

Já para os financiadores o marketing de conteúdo será utilizado como ferramenta para 

disseminar e associar a marca do investidor com o conceito do projeto. Serão criados conteúdos 

frequentemente levando ativação e popularização da rede social do projeto 

3.3.2.8 Parcerias principais 

Serão feitas parcerias com os principais tipos de mídias de conteúdo locais de forma a ajudar 

a divulgação do projeto.  

3.3.2.9 Estruturas de custo 

Esse modelo segue a estrutura de custo atual do projeto, entretanto a receita é mensal como 

demonstra Quadro 13 abaixo. 

Quadro 13 - Demonstrativo do Resultado do Exercício - 2º Alternativa 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receita Bruta 6.373         6.373         6.373          6.373         6.373         6.373          6.373         6.373         6.373          6.373         6.373         6.373          76.480    

Empresas investidoras 6.373         6.373         6.373          6.373         6.373         6.373          6.373         6.373         6.373          6.373         6.373         6.373          76.480    

Imposto sobre vendas (178)           (178)           (178)            (178)           (178)           (178)            (178)           (178)           (178)            (178)           (178)           (178)            (2.134)     

Resultado  Líquido 6.196         6.196         6.196          6.196         6.196         6.196          6.196         6.196         6.196          6.196         6.196         6.196          74.346    
-           

Custo do Serviço (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (1.200)     

Transporte (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            

Resultado Operacional 6.096         6.096         6.096          6.096         6.096         6.096          6.096         6.096         6.096          6.096         6.096         6.096          73.146    
-           

Despesas (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (3.574)        (42.888)  

Depreciação e amortização (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (554)           (554)           (554)            (6.648)     

Despesas administrativas (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (2.600)        (31.200)  

Contador (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (1.000)        (12.000)  

RPA (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (1.600)        (19.200)  

Despesas Operacionais (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (420)           (420)           (420)            (5.040)     

Alimentação (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (320)           (320)           (320)            (3.840)     

Armazenagem (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (100)           (100)           (100)            (1.200)     

Provisão Inadimplência -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -           

Resultado Líquido da Operação 2.522         2.522         2.522          2.522         2.522         2.522          2.522         2.522         2.522          2.522         2.522         2.522          30.259    

Resultado acumulado 2.522         5.043         7.565          10.086       12.608       15.129       17.651       20.172       22.694       25.216       27.737       30.259        

Fonte: O Autor. 
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3.4 AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

As alternativas de modelo de negócio traduzem estratégicas que o projeto poderá seguir, 

conforme analisados anteriormente elas consideram a minimização dos possíveis fatores de insucesso 

do projeto e busca a maximização dos aspectos positivos.  

3.4.1 Análises da primeira alternativa de modelo de negócio 

Esta alternativa opta pelo financiamento coletivo e conforme o Quadro 12, anteriormente 

exposto, prevê um comportamento de custos versus receita demonstrado pelo Quadro 14 abaixo: 

Quadro 14 - Custo X Receita 1º Alternativa 

 

Fonte: A empresa 

Deste modo, percebemos que janeiro é o único mês que há receita, pois nesse modelo capta-se 

todo o recurso financeiro antes da execução do projeto. Por outro lado, a curva de custo inicia-se com 

um pico devido ao repasse obrigatório e único de 13% ao site de financiamento coletivo por ter sido a 

ferramenta de captação de financiamento, e após esse mês os custos diminuem e ficam estáveis. 

O resultado líquido mensal aparece positivo apenas no mês de janeiro, entretanto o resultado 

acumulado é sempre positivo. Sobre a ótica dos indicadores financeiros, percebemos que a 

lucratividade continua alta no valor de 96%, entretanto o EBITDA é 35%, corroído pela alta estrutura 

de despesas como mostra o Quadro 15 abaixo:  
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Quadro 15 - Indicadores financeiros 1º alternativa 

RESULTADO 

OPERACIONAL
Receita líquida - custos 87.090

LUCRATIVIDADE Resultado operacional / Receita bruta 96%

Resultado operacional - despesas 30.261

EBITDA / receita líquida 35%

MARGEM LÍQUIDA Resultado líquido / Receita líquida 35%

% DESPESA FIXA Despesas fixas / Gasto total 89%

EBITDA

 

Fonte: O autor 

Além dessas observações sobre a primeira alternativa de modelo de negócio, podemos 

analisar através da ferramenta SWOT que pode trazer informações relevantes.  

Desta maneira, no âmbito interno do projeto temos:  

 Forças 

O conceito do projeto tem grande apelo social. 

Financiamento coletivo permite a captação total dos recursos financeiro antes da 

execução do projeto, ou seja, garantindo desta forma a permanência periódica do 

projeto. Além disso, permite que várias pessoas possam financiar o projeto, 

evitando a dependência de um financiador.  

Estrutura de custo previsível. 

O modelo de pagamento de Recibo de Pessoa Autônoma (RPA) contínua como 

uma estratégia para não absorver uma estrutura de custo fixo. 

Proposta de valor alinhada com a necessidade dos usuários. 

Alta comunicação com o cliente. 

 



 

61 

 Fraquezas  

Apesar do resultado acumulado ser sempre positivo a estrutura de gastos fixos é 

alta, com tendo 89% dos seus gastos como fixos. 

A proposta de valor principal, está diretamente alinhada com o usuário e não com 

o cliente que financia o projeto.  

Como não possui nenhuma tecnologia diferenciada o projeto não tem grandes 

barreiras de entrada. 

E no âmbito externo:  

 Oportunidades  

Devido à crise econômica e política no cenário nacional, não depender de um 

financiador torna uma oportunidade. Adicionalmente, o pequeno valor das cotas 

para financiamento ajuda a atingir o objetivo nesse modelo.   

Consolidar as parcerias chaves de comunicação.  

 Ameaças 

Não ovos concorrentes poderão surgir 

3.4.2 Análises da segunda alternativa de modelo de negócio  

Opta pelo financiamento a partir de empresas, prevê estrutura de custo versus receita 

conforme mostra o Quadro 16 a seguir:  
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Quadro 16 - Custo X Receita 2º Alternativa 

 

Fonte: O Autor.  

Neste modelo, as curvas de receita e custo mantém estáveis ao longo dos meses, trazendo um 

resultado positivo tanto o mensal como o acumulado.  De modo igual, analisaremos com o auxílio 

dos indicadores financeiros como mostram o Quadro 17 abaixo: 

Quadro 17 - Indicadores financeiros 2º alternativa 

RESULTADO 

OPERACIONAL
Receita líquida - custos 73.146

LUCRATIVIDADE Resultado operacional / Receita bruta 96%

Resultado operacional - despesas 30.259

EBITDA / receita líquida 41%

MARGEM LÍQUIDA Resultado líquido / Receita líquida 41%

% DESPESA FIXA Despesas fixas / Gasto total 88%

EBITDA

 

Fonte: O Autor. 

Percebemos de fato, que esse modelo apresenta um resultado operacional positivo, entretanto 

é corroído pela alta estrutura de despesas fixas levando a um EBITDA de 41%. Além disso, a 

lucratividade contínua em 96% igual nos modelos anteriores. 

Subsequentemente, utilizaremos a SWOT como ferramenta para auxiliar as análises. Desta 

maneira, no âmbito interno do projeto temos:  
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 Forças 

O conceito do projeto continua com grande apelo social. 

Necessita de um número pequeno de empresas financiadoras do projeto.  

Alta comunicação com o cliente e parcerias com canais de divulgação. 

Estrutura de custo previsível e sem variação. 

O modelo de pagamento (RPA) contínua como uma estratégia para não absorver 

uma estrutura de custo fixo.    

 Fraquezas  

Apesar do resultado acumulado ser sempre positivo a estrutura de gastos fixos é 

alta, com tendo 88% dos seus gastos como fixos. 

Por não possuir também grandes diferenciais competitivos o projeto tem baixa 

barreira de entrada. 

Proposta de valor tem baixo alinhamento com as necessidades dos clientes 

E no âmbito externo:  

 Oportunidades  

Utilização da LEI do ICMS facilita o patrocínio do projeto pelas empresas.  

 Ameaças 

A crise econômica e política do cenário atual dificulta o interesse das empresas no 

financiamento do projeto.  

Novos concorrentes poderão surgir. 
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3.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS ALTERNATIVAS DE MODELO DE NEGÓCIOS  

Podemos posicionar as alternativas visualizadas sobre a ótica da Matriz SWOT conforme o 

Quadro 18 a seguir. 

Quadro 18 - Comparação entre os modelos de negócios 

Modelo Atual 1º Alternativa 2º Alternativa

Alto cunho social Alto cunho social Alto cunho social

Capacidade de gerar fluxo de caixa 

positivo

Fonte de receita adiantada e fluxo de caixa 

positivo Capacidade de gerar fluxo de caixa positivo

Folha de pagamento baixa Folha de pagamento baixa Folha de pagamento baixa

Estrutura de custo previsível Estrutura de custo previsível Estrutura de custo previsível

- Alta comunicação com o cliente Alta comunicação com o cliente

-
Proposta de valor com moderada 

associação com o cliente

Proposta de valor com moderada 

associação com o cliente

- Varios financiadores Alguns financiadores

Estrutura de gasto fixo alta Estrutura de gasto fixo alta Estrutura de gasto fixo alta

Único financiador - -

Proposta de valor com baixa associação 

com o cliente

Proposta de valor com moderada associação 

com o cliente

Proposta de valor com moderada associação 

com o cliente

Baixa comunicação com o cliente - -

Baixa barreira de entrada Baixa barreira de entrada Baixa barreira de entrada

Criar novas parcerias que tragam valor ao 

projeto

Consolidar parcerias chaves na comunicação 

com o cliente
-

Cidade do Rio de Janeiro irá sediar as 

Paraolimpiadas

Não depêndencia de um financiador em 

contexto de crise

Não depêndencia de um financiador em 

contexto de crise

- -
Lei do ICMS facilita o patrocinio por partes 

das empresas

Falta de compromisso das instâncias 

públicas com a continuidade dos projetos 
- -

Novos concorrente poderão surgir Novos concorrente poderão surgir Novos concorrente poderão surgir

- -
Crise economica dificulta o interesse das 

empresas em patrocinar projetos

Forças

Fraquezas 

Oportunidades 

Ameaças

 

Fonte: O Autor. 

Percebe-se, pelo Quadro 18, o comportamento das alternativas dentro na Matriz SWOT. As 

duas alternativas propostas minimizam a ameaça mais grave da falta de compromisso das instancias 

públicas com a continuidade de projetos que elas financiam. Adicionalmente, a primeira alternativa 

continua promovendo o alto valor social do projeto através da execução do projeto nas praias, este 

modelo opta pelo financiamento coletivo, deste modo ela minimiza a fraqueza de ter um único 

financiador, aspecto o qual deixa o projeto vulnerável com algum possível impacto negativo sobre 

ele. No âmbito das oportunidades, essa alternativa, aproveita as parcerias com mídias de 

comunicação em massa para levar sua proposta de valor, o alto cunho social, para a sociedade 

(principal cliente) de forma a trazer novos simpatizantes ao projeto. 

Por outro lado, a segunda alternativa proposta, mantém a proposta de valor ligada ao usuário, 

entretanto ao optar pelo poder privado como fonte de receita, ela estende o valor criado pelo projeto 



 

65 

para a imagem da empresa, através da associação de seu conceito com o nome da empresa 

financiadora. Deste modo, essa alternativa minimiza a fraqueza da comunicação com o cliente, pois a 

partir do momento que uma das atividades chaves é o marketing de conteúdo, tal ação permite o 

aumento da comunicação e do valor levado até o cliente, transformando assim uma fraqueza em 

força. 

Outro ponto positivo do projeto é aproveitar a possibilidade da utilização da LEI do ICMS 

que através da mesma permite a utilização de parte da contribuição feita pelas empresas para 

financiamento de iniciativas como a proposta pelo projeto. Toda via, esta alternativa de modelo de 

negócio é ameaçada pelo cenário político e econômico que o país está passando, tal cenário pode 

influenciar negativamente na captação de recursos financeiro.  

3.6 ESCOLHAS E TRATATIVAS DAS ALTERNATIVAS 

As duas alternativas apresentadas mostram caminhos que podem levar a retomada do projeto 

nas praias, além disso, percebemos que elas não são excludentes, podendo assim, serem executadas 

ao mesmo tempo. Entretanto, no momento político e econômico do país, por não depender de 

contribuições financeiras relativamente alta por financiador e devido ao grande apelo social e 

emocional do projeto, a primeira proposta, de financiamento coletivo, mostra-se mais atraente nesse 

primeiro momento na busca da retomada do projeto. 

Posteriormente, pelo fato das alternativas não serem excludentes, a retomada do projeto por 

meio da primeira alternativa poderá aumentar a visibilidade e exposição do projeto, podendo ser 

estratégico para atrair empresas a quererem se associar a tal iniciativa. Assim, neste segundo 

momento, a segunda alternativa proposta poderá ser aproveitada estrategicamente com esse público. 
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CAPÍTULO 4 -  CONCLUSÃO 

A proposta deste trabalho foi buscar alternativas de modelos de negócios para o retorno das 

atividades do projeto Nossa praia para todos, que tem como atividade fins levar pessoas com 

necessidades especiais a se banharem nas praias, provocando desta forma a inclusão e momentos de 

laser para esse grupo. Apesar da sua grande relevância social, esse projeto atualmente encontra-se 

parado devido à falta de um financiador, evidenciando desta forma a importância deste trabalho 

projeto final de curso.  

Além do objetivo central relatado a cima esse projeto teve outros objetivos intermediários 

conforme propostos no quinto item do primeiro capítulo assim, foi estudado o estado da arte sobre 

modelo de negócio de forma a entender o conceito para sua melhor aplicação conforme demonstrado 

no quarto e quinto item do capítulo dois. Posteriormente, o segundo objetivo foi realizar a 

modelagem da estrutura atual do projeto, tal fato foi feito no primeiro item do capitulo três, através 

da ferramenta canvas conforme delimitado no quarto item do primeiro capítulo, desse resultado pode-

se entender o mecanismo de funcionamento do projeto, para assim fazer o terceiro objetivo, que foi 

levantar e analisar os aspectos críticos do modelo de negócio e seus impactos no resultado, conforme 

realizado no segundo item do terceiro capitulo através das análises financeiras e com o auxílio da 

matriz SWOT.  

Após o entendimento dos principais aspectos que impactavam o negócio pode-se fazer 

proposições de modelo de negócio alternativos, conforme proposto como objetivo principal do 

projeto, que minimizasses esses aspectos negativos e maximizasse os pontos positivos, desta maneira, 

tivemos como resultado dois modelos de negócio alternativos para o projeto, o primeiro baseado no 

financiamento coletivo e o segundo focado em patrocínio por parte de empresas privadas, conforme 

proposto no terceiro item do terceiro capítulo e analisado no quarto item do terceiro capítulo.  

Por fim, conforme descrito no parágrafo anterior, vimos que todos os objetivos propostos 

neste trabalho foram atendidos. Adicionalmente, percebe-se que embora o projeto Nossa praia para 

todos – um banho de dignidade não tenha tanta atratividade financeira como um negócio em sim, seu 

valor intangível, de poder proporcionar essa experiência de banho de mar para esse público, pode 

superar esse valor financeiro e estimula a vontade de continuar com sua execução. O convívio com 

esse público que muitas das vezes é esquecido pela sociedade, possibilitou conhecer histórias de cada 

um deles e foi uma experiência enriquecedora, de difícil mensuração, tanto para quem proporcionou 

como para aqueles que assistiram à execução do projeto nas praias. Assim, sabemos que todos os 
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trabalhos devem vir, sempre que possível, acompanhados de satisfação e crescimento pessoal, e esse 

sem dúvidas proporcionou enormes ganhos, desta maneira espera-se a retomada do mesmo e como 

sugestão para trabalhos acadêmicos futuros, seria interessante a aplicação dessas proposições feitas, 

como também a coleta e análise do resultado obtido.   
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