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GUIA   DO   CANVAS   -   PIME  

● Como   utilizar   o   formulário   CANVAS   da   PIME?  
Para  o  preenchimento  do  formulário  do  CANVAS  será  necessário  baixar  o  arquivo  excel              
disponível   no   site   da   PIME   e   preencher   as   caixas   de   texto   em   cada   um   dos   9   blocos.   
Ao   finalizar,   lembre-se   de   salvar   no   formato   PDF   para   depois   anexar   junto   à   inscrição.  
 

● O   que   é   o   CANVAS?  
O  CANVAS  é  um  quadro  de  modelo  de  negócios  que  tem  o  objetivo  de  reunir  de  maneira                  
visual   a   estratégia   da   sua   empresa.  
 

● Orientações   sobre   como   preencher   o   CANVAS:  
 
Para  entender  melhor  sobre  esse  Quadro  de  Modelo  de  Negócios,  recomendamos  assistir  o              
vídeo     http://lnk.ufms.br/PfXgN  
E  para  mais  informações,  recomendamos  a  leitura  da  Cartilha  sobre  o  CANVAS  do  SEBRAE,               
disponível  para  download  no  link http://lnk.ufms.br/83Qy6 ou  no  link          
http://lnk.ufms.br/8QxnF .  
 
Disponibilizamos,  ainda,  alguns  exemplos  de  perguntas  que  podem  ser  respondidas  em  cada             
bloco:  

1. Segmento   de   clientes:   
○ Para   quem   estamos   criando   valor   e   quais   suas   características?   
○ Quais   são   os   potenciais   clientes   e   como   alcançá-los?   
○ Quem   são   os   clientes   mais   importantes?   
○ Esses   clientes   possuem   necessidades   em   comum?   
○ Esses   clientes   são   atendidos   da   mesma   maneira?  

2. Proposta   de   valor:   
○ Que   valor   entregarei   para   os   clientes?   
○ Quais   problemas   serão   resolvidos?   
○ Qual   a   necessidade   do   meu   produto   para   o   mercado?   
○ Que   necessidade   dos   clientes   satisfazemos?  
○ Quais   produtos/serviços   serão   oferecidos   de   acordo   com   o   público-alvo?  

3. Canais:   
○ Através   de   quais   canais   os   segmentos   de   clientes   querem   ser   atendidos?   
○ Como   são   atingidos   e   atendidos   agora?   
○ Como   os   canais   se   integram?   
○ Quais   possuem   melhor   custo-benefício?   
○ Qual   deles   funciona   melhor?   
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○ Como   são   integrados   à   rotina   do   cliente?   
○ Qual   é   a   cadeia   logística   a   ser   desenvolvida   e   controlada?  

4. Relacionamento   com   clientes:   
○ Que  tipo  de  relacionamento  cada  segmento  de  cliente  espera  que  você            

mantenha   com   eles?   
○ Como   e   quais   serviços   oferecer   para   manter   o   relacionamento   com   os   clientes?   
○ Quais   tipos   de   relacionamento   já   foram   estabelecidos?   
○ Como   eles   estão   integrados   com   o   modelo   de   negócios?   
○ Quais   os   custos   desses   relacionamentos?  

5. Fontes   de   Receitas:   
○ Quanto   o   cliente   pagaria   pelo   produto   ou   serviço?  
○ Quais   as   maneiras   preferidas   nesse   segmento   de   se   fazer   um   pagamento?  
○ Se   o   produto   já   existe   no   mercado,   qual   o   valor   pago   pelo   cliente?  
○ Como   eles   pagam   atualmente?  
○ Quanto   cada   fluxo   de   receitas   contribui   para   a   receita   total?  

6. Principais   recursos:   
○ Quais   recursos   chave   a   proposta   de   valor   precisa?   
○ E   para   o   canal   de   distribuição?   
○ E   para   o   relacionamento   com   o   cliente?   
○ E   para   as   fontes   de   receitas?  

7. Atividades   chave:   
○ Quais   as   atividades   chave   exigidas   pela   proposta   de   valor?   
○ E   pelos   canais   de   distribuição?   
○ E   pelo   relacionamento   com   o   cliente?   
○ E   pelas   fontes   de   receitas?  

8. Principais   parcerias:   
○ Quem   são/poderiam   ser   os   parceiros-chave?   
○ Quais   são   os   recursos   oferecidos?   
○ Quem   são   os   fornecedores   estratégicos?   
○ Quais   atividades   chave   os   parceiros   desenvolvem?  

9. Estrutura   de   custos:   
○ Quais   são   os   principais   custos   inerentes   ao   modelo   de   negócios?  
○ Quais   recursos   chave   de   maior   custo?  
○ Quais   atividades   chave   de   maior   custo?  
○ Quais   são   os   custos   fixos   e   variáveis?  
○ É   possível   diminuir   os   custos   fazendo   parcerias?  

 
Mais   informações   sobre   o   edital   estão   disponíveis   no   site    https://pime.ufms.br/  
Para   qualquer   dúvida,   a   equipe   da   PIME   está   disponível   no   e-mail    sec.pime@ufms.br .   
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