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RESUMO 

 

Muitas vezes um gestor não consegue descrever o seu negócio e as variáveis que o 
compõem, identificando de forma clara e holística como suas decisões impactam na 
estratégia. A fim de oferecer um sistema inteligente de suporte à tomada de decisão 
na definição de modelos de negócios foi desenvolvida uma ferramenta que busca 
quantificar através do fuzzy AHP as impressões qualitativas acerca do negócio, sob o 
aspecto de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades (matriz SWOT), integradas 
com o Canvas de Modelos de Negócios. Neste trabalho, o estado da arte foi 
levantando a partir de uma busca estruturada de bibliometria para definir tanto os 
conceitos de gestão, como planejamento estratégico e modelo de negócios, quanto 
os de análise, que são os fuzzy e o AHP. Na modelagem da ferramenta, desenvolveu-
se um questionário para a coleta da impressão do usuário e definiram-se os critérios 
e escalas de avaliação. Tal ferramenta permite um cascateamento de um número 
macro que mapeia a situação analisada a um nível micro, onde é possível comparar 
dimensões Canvas, uma a uma, em cada aspecto de força, fraqueza, oportunidade e 
ameaça, quantificando os elementos subjetivos da elaboração do modelo de 
negócios, a fim de que o mesmo seja “diagnosticável” e comparável Esse questionário 
foi aplicado em uma empresa de tecnologia para mapear a situação atual e também 
para fazer a comparação da evolução do modelo de negócio frente ao cenário de 2011 
vs o cenário de 2016. Com a aplicação prática da ferramenta foi possível identificar 
que ao se quantificar impressões qualitativas é possível avaliar o panorama atual de 
maneira consolidada, fornecendo subsídios aos gestores no processo de tomada de 
decisão.  
 

Palavras-chave: Business Model Canvas. Fuzzy AHP. SWOT. Tomada de decisão. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Often a manager can not describe his business and the variables that compose it, 
clearly and holistically identifying how his decisions impact the strategy. In order to 
provide an intelligent system for decision support in the definition of business models, 
a tool has been developed that seeks to quantify through AHP fuzzy the qualitative 
impressions about the business, under the aspect of strengths, weaknesses, threats 
and opportunities (matrix SWOT), integrated with the Business Model Canvas. In this 
work, the state of the art was raised from a structured search of bibliometrics to define 
both the concepts of management, strategic planning and business model, as well as 
analysis, which are fuzzy and AHP. In the modeling of the tool, a questionnaire was 
developed to collect the user's impression and the criteria and scales of evaluation 
were defined. This tool allows a cascading of a macro number that maps the analyzed 
situation to a micro level, where it is possible to compare canvas dimensions one by 
one in each aspect of strength, weakness, opportunity and threat, quantifying the 
subjective elements of the elaboration of the model So that it is "diagnosable" and 
comparable This questionnaire was applied in a technology company to map the 
current situation and also to compare the evolution of the business model against the 
scenario of 2011 vs. the scenario of 2016. With the practical application of the tool it 
was possible to identify that when quantifying qualitative impressions it is possible to 
evaluate the current panorama in a consolidated way, providing subsidies to the 
managers in the decision making process 
 

Key words: Business Model Canvas. Fuzzy AHP. SWOT. Decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

Atualmente há mais empreendedores atuando do que em qualquer outro 

período da história; vive-se um renascimento sem precedentes do empreendedorismo 

mundial (RIES, 2012). Em 2014 a taxa total de empreendedores no Brasil chegou ao 

maior nível da série histórica atingindo 34,5% da população adulta (pessoas de 18 a 

64 anos); isso significa que um a cada três brasileiros adultos possui um negócio ou 

fez alguma ação nos últimos 12 meses com o propósito de ter o próprio negócio no 

futuro (ANTUNES et al. (2014). 

Diante de tal situação, observa-se que cada empreendedor tem uma visão 

holística de como funciona o seu negócio e como a integração entre os elementos 

estratégicos pode ser traduzida em uma representação única da sua organização. 

Apesar disso, essa representação é capaz de comunicar de forma objetiva, clara e 

simples todas as variáveis para auxiliar o gestor na tomada de decisão?  

Para interpretar a visão que o empreendedor tem acerca do seu negócio 

existem diversas ferramentas estratégicas que atuam para auxiliar o gestor no 

exercício de entender, analisar e compartilhar sua lógica de criação de valor. 

Pensando nisso, Osterwalder (2004) propôs um método que permite aos gestores 

desenvolver uma boa compreensão do ambiente e de sua organização, ajudando a 

conceber e simular modelos de negócios mais sólidos e competitivos. 

Um modelo de negócios é a representação de como a companhia compra e 

vende produtos e serviços e ganha dinheiro, ou seja, descreve a lógica de criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização para os seus clientes 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).  

A proposta de Osterwalder e Pigneur (2011) afirma que um modelo de negócio 

pode ser mais bem descrito com nove componentes básicos, que mostram o 

fundamento de como uma organização pretende criar valor, cobrindo os quatro 

principais pilares de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade 

financeira. Esses componentes foram organizados em: atividades chaves, parcerias 

principais, recursos principais, estrutura de custo, relacionamento com o cliente, 

segmentos de clientes, proposta de valor, canais e fontes de receita – todos em um 

painel de uma só página que permite a visualização integral e relações entre cada 
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elemento. Esse painel foi chamado de Canvas de Modelos de Negócios e tem sido 

amplamente utilizado, pois permite prototipar a estratégia de uma empresa de maneira 

colaborativa. 

Outra importante ferramenta estratégica é o SWOT, que mede as forças (S de 

strengths) e fraquezas (W de weaknesses) do negócio – fatores internos –, assim 

como oportunidades (O de opportunities) e ameaças (T de threats) do macroambiente 

– fatores externos. Apesar do longo tempo de existência, sua utilização ainda é atual 

em função da sua simplicidade de utilização e mapeamento de variáveis fundamentais 

para o sucesso de implementação de uma boa estratégia. 

Deste modo, esta dissertação busca apresentar a integração dessas duas 

ferramentas – SWOT e Canvas de Modelos de Negócios – como um alicerce nos 

processos de tomada de decisão, quantificando a imprecisão humana no processo de 

análise de comparação dos modelos de negócios. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar e desenvolver formas eficazes e 

quantificáveis de avaliar modelos de negócios, propondo uma metodologia que seja 

capaz de integrar ferramentas estratégicas existentes para auxiliar o gestor no 

processo de tomada de decisão. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

a) Levantar o estado da arte acerca de modelos de negócios e 

ferramentas para tomada de decisão; 

b) Estruturar um questionário para a coleta da impressão qualitativa do 

empreendedor ou investidor acerca do modelo de negócio; 

c) Definir critérios de decisão e escalas de avaliação; 
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d) Desenvolver metodologia de agrupamento de dados e pré-

processamento fuzzy + AHP para posterior linearização de 

comparações entre as nove dimensões do Canvas de Modelos de 

Negócios; 

e) Implementar metodologia em ferramenta computacional que seja 

capaz de quantificar fatores qualitativos para análise de modelos de 

negócios tanto do ponto de vista do investidor quanto do 

empreendedor, seja para novos negócios, negócios existentes ou 

gestão de portfólio de negócios; 

f) Simular e validar o processo de quantificação das informações do 

Canvas de Modelos de Negócios para tomada de decisão do ponto de 

vista do empreendedor avaliando a evolução do modelo de negócio da 

sua empresa; 

g) Simular e validar o processo de quantificação das informações do 

Canvas de Modelos de Negócios para tomada de decisão do ponto de 

vista do investidor frente à necessidade de priorizar modelos de 

negócios. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Considerando que o desenvolvimento de modelos de negócios é um tema 

emergente e relevante no ambiente empresarial, esta pesquisa pretende apresentar 

uma ferramenta que suporte de forma quantitativa os gestores no processo de tomada 

de decisão no desenvolvimento e priorização dos modelos de negócios. 

De acordo com Ries (2012), novos negócios existem não apenas para fabricar 

coisas, ganhar dinheiro ou mesmo atender clientes. Eles existem para aprender a 

gerar um negócio sustentável e esse aprendizado pode ser validado cientificamente 

por meio de experimentos frequentes que permitem aos empreendedores testar cada 

elemento da sua visão. Desse modo, uma abordagem visual leva o usuário a 

concentrar-se no panorama geral, pelo qual é possível construir uma estratégia que 

crie e explore oportunidades. Kim e Mauborgne (2005) identificaram que por meio do 

desenho de matrizes de avaliação de valor não só se visualiza a atual posição 
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estratégica da empresa no mercado, mas também se elabora com mais facilidade a 

estratégia para o futuro. 

Na busca de desenvolver métodos que suportem processos de decisão, deve-

se evitar o estereótipo de que a ciência significa fórmula ou falta de humanidade; na 

realidade a ciência é uma das atividades mais criativas e acredita-se que aplicá-la ao 

empreendedorismo liberará um imenso estoque de potencial humano (RIES, 2012).  

O ambiente empresarial vem passando por amplas e cada vez mais 

aceleradas transformações: a globalização, a necessidade de gerenciamento 

adequado, a competitividade e a formação de redes organizacionais são alguns 

aspectos que conduzem empresas de variados portes e segmentos a buscar novas 

alternativas de modelos de negócios (GAVA, 2014). 

Porém diversas decisões a respeito de novos negócios são tomadas em 

ambientes e sob condições tais que a ambiguidade presente impede que sejam 

modeladas satisfatoriamente por meio de teorias tradicionais (RODRIGUES; 

SANTOS, 2004). Segundo Lima (2013), uma decisão pode ser afetada por diversos 

fatores, tais como o tempo disponível para decidir, a importância da decisão, 

disponibilidade de informações, os tomadores de decisão e os possíveis conflitos de 

interesses.  

Aliados a variáveis de diferentes níveis de importância, os processos de 

decisão lidam com problemas de julgamentos subjetivos, por isso, diante desse 

cenário, surgem métodos de decisão multicritério e técnicas de inteligência artificial 

para auxiliar os gestores em situações de incerteza e complexidade. Essas 

abordagens podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada, mesclando diversos 

métodos.  

Desenvolvendo um conjunto de modelos e ferramentas de análise na tentativa 

de tornar a formulação, execução e priorização da estratégia sistemática e 

operacionalizável, este trabalho visa a apresentar uma forma de quantificar os 

parâmetros qualitativos do Canvas utilizando a técnica fuzzy aliada ao AHP (Analytic 

Network Process). 

O processo de avaliação de construção de modelos de negócios é dirigido por 

questões multiobjetivas e exige características complexas como a presença de 

cenários variantes no tempo e conjuntos de ideias que apresentam incertezas. A 

metodologia AHP resolve em parte esse problema tratando o pareamento de decisões 

multicritério e propondo uma resolução para o problema de objetivos conflitantes. 
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Um sistema híbrido unificando o AHP e o fuzzy permite alternativas de 

inserção de características da natureza e aplicação do conhecimento humano no 

apoio à tomada de decisão, oferendo benefícios de robustez, flexibilidade e menor 

dependência de processos subjetivos no movimento de avaliação. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada em sete capítulos. Os capítulos 2 e 3 

compõem a fundamentação teórica de planejamento estratégico, modelos de 

negócios e os métodos de análise e suporte à decisão fuzzy e AHP. O capítulo 4 

apresenta a revisão de literatura de modelos de negócios sob o aspecto SWOT 

utilizando métodos de tomada de decisão. O capítulo 5 retrata a descrição dos 

materiais e modelagem matemática da ferramenta desenvolvida que é aplicada no 

capítulo 6 através de um estudo de caso. Por fim, o capítulo 7 apresenta as 

considerações finais e desenvolvimentos futuros. 
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2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MODELOS DE NEGÓCIOS 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Quando se define uma meta futura, surge a necessidade de possuir uma 

estratégia que oriente nossas interações com o espaço competitivo que nos cerca de 

forma efetiva, sendo que, em cada caso, a formulação e a implementação da 

estratégia é única (GAVA, 2014). 

A estratégia pode ser definida como um plano – direção, guia ou curso de 

ação para futuro; ou como um padrão – consistência de um padrão ao longo do tempo. 

Em geral as empresas adotam as duas formas em conjunto, sendo a primeira uma 

estratégia pretendida e a outra a estratégia realizada. Essa dinâmica ocorre, pois as 

organizações desenvolvem planos para o futuro e também extraem padrões do seu 

passado (MINTZBERG, 2004). 

É sabido que para alcançar resultados desejados é necessário entender o 

meio, as próprias limitações e, através de análises, definir planos de ações para atingir 

o efeito imaginado, pois estratégias eficazes misturam as características de planejar 

e prever junto à necessidade de reagir a eventos inesperados. 

Nessa conjuntura surge o modelo de negócio, um formato de como organizar 

as variáveis que permeiam as decisões estratégicas e formalizar a forma de criação 

de valor da empresa para o cliente. 

Foster e Kaplan (2002) apontam que as descontinuidades do mercado mudam 

e deformam praticamente todos os aspectos da percepção gerencial, tornando 

obsoletas as maneiras tradicionais do planejamento estratégico de ver e descrever a 

realidade. 

Tanto o planejamento estratégico quanto modelos de negócios, ao longo dos 

anos, sofreram evoluções, passaram de formatos burocráticos e de documentos 

extensos a formas gráficas e visuais de trabalhar e conectar as peças da evolução do 

plano de negócio. Neste capítulo serão tratados os conceitos de planejamento 

estratégico, matriz SWOT, Business Model Canvas, sua evolução histórica e os 

porquês da importância de suas utilizações. 

Essas ferramentas vêm para auxiliar na organização e fomentação de ideias 

no processo de construção dos modelos de negócios e de torná-los explícitos, além 
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de ser um suporte para tomada de decisão e termômetro para diagnóstico de pontos 

fortes e fracos da organização. 

O papel instrumental e simbólico das ferramentas de estratégia desempenha 

uma importante atribuição no processo de criação da estratégia e na tomada de 

decisão. Por definição, ferramentas de estratégia podem ser descritas como artefatos 

de conhecimento, fruto da pesquisa acadêmica, que sugerem uma heurística que 

orienta os processos estratégicos de pensamento. Executivos costumam usar 

ferramentas estratégicas para superar barreiras cognitivas, além de ser um meio útil 

para coordenar e controlar as atividades estratégicas.  

Porém elucidar tais conceitos não é uma missão simples, visto que as diversas 

escolas acadêmicas ainda não chegaram a um consenso a respeito da definição de 

planejamento estratégico e modelos de negócios. Gaedicke (2012) explica que a 

literatura a respeito de estratégia evoluiu fortemente nas últimas cinco décadas, 

enquanto que o uso de modelos de negócios é uma tendência recente na comunidade 

científica, ganhando força nos anos 90 após a ascensão da Internet e das empresas 

de e-commerce.  

Zott et al. (2010), em suas tentativas de remontar às raízes do conceito de 

modelos de negócios, fizeram uma busca no banco de dados EBSCOhost de artigos 

publicados em jornais não acadêmicos (PnAJ) e em jornais acadêmicos (PAJ), de 

janeiro de 1975 a dezembro de 2009. Como mostra a Figura 1, o termo “modelo de 

negócios” apareceu em 1.203 artigos de revistas acadêmicas nesse período, 

enquanto que nas revistas não acadêmicas essa expressão foi mencionada em 8.062 

documentos:  
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Figura 1 - Artigos publicados em periódicos não acadêmicos (PnAJ) e periódicos acadêmicos (PAJ) 
de janeiro de 1975 a dezembro de 2009 a respeito do termo “modelo de negócios” 

FONTE: Adaptado de ZOTT et al. (2010) 

 

Como a Figura 1 sugere, o interesse por essa expressão é crescente, porém 

a produção acadêmica está defasada em relação à prática. 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Mintzberg (2004), discursando em seu livro a respeito do que seria 

planejamento, expõe que o planejamento se projeta em tantas direções que o 

planejador já não consegue discernir a sua forma e critica o formato vago e ilusório 

com que muitas vezes esse processo é conduzido. 

É necessário planejamento quando a condição futura almejada envolve um 

conjunto de decisões interdependentes, uma vez que a complexidade do 

planejamento é mais em função da relação entre as variáveis de decisão do que da 

decisão em si (ACKOFF, 1970). 

Considerando que planejamento é tomada de decisão integrada, é necessário 

garantir que as decisões em questões que chegam fracionadas sejam integradas em 

um único processo, firmemente ligado, para que todas elas sejam tomadas na mesma 

hora.  

Mintzberg (2004), ao questionar por que planejar, leva às seguintes respostas: 
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 as organizações devem planejar para coordenar suas atividades; 

 as organizações devem planejar para que o futuro seja levado em 

consideração; 

 as organizações devem planejar para serem “racionais”; 

 as organizações devem planejar para controlar. 

 

A pesquisa histórica a respeito da literatura estratégia é caracterizada por dez 

principais escolas e teve seu início nos anos 60. Mintzber e Lampel (1999) resumem 

as principais características de cada escola: 

 

1. Escola de Design – um processo de concepção: criada por Selznick, 

seguida por Chandler, vê a formação da estratégia como a obtenção do 

ajuste essencial entre as forças e fraquezas internas com as ameaças e 

oportunidades externas. A partir desses quatro elementos definiu-se a 

matriz SWOT (das iniciais das palavras em inglês: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats, que significam: forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças). 

2. Escola de Planejamento – um processo formal: cresceu em paralelo com 

a escola de design, surgiu com o livro de H. Igor Ansoff e predominou até 

meados dos anos 70. Segue as premissas da escola de design, adotando 

que o processo não é só cerebral, mas também formal e decomposto em 

objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais. 

3. Escola de Posicionamento – um processo analítico: foi a visão dominante 

da formação estratégica dos anos 80 e recebeu ímpeto especial de 

Michael Porter. Nessa visão, a estratégia reduz-se a posições genéricas 

selecionadas por meio de análises formalizadas das situações do 

segmento. Essa literatura cresceu em todas as direções para incluir grupos 

estratégicos, cadeias de valor, teoria dos jogos e outras ideias sempre com 

inclinação analítica. 

4. Escola Empreendedora – um processo visionário: baseava o processo do 

planejamento estratégico nos mistérios da intuição. Isso mudou a 

estratégia, que passou de projetos, planos, posições precisas para visões 
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vagas ou perspectivas amplas. O líder mantém controle sobre a 

implementação da sua visão formulada. 

5. Escola Cognitiva – um processo mental: iniciada nos anos 80 e 

continuando até hoje, a pesquisa vem desenvolvendo constantemente 

uma tendência cognitiva na criação da estratégia, entendendo como 

ocorre o processamento de informação, mapeamento da estrutura de 

conhecimento e obtenção de conceito. 

6. Escola de Aprendizado – um processo emergente: iniciada com o trabalho 

de Lindblom, sugere que as estratégias emergem quando as pessoas 

aprendem a respeito de uma situação tanto quanto a capacidade de sua 

organização de lidar com ela. As estratégias aparecem primeiro como 

padrões do passado, mais tarde como planos para o futuro e, finalmente, 

para guiar o comportamento geral. 

7. Escola do Poder – um processo de negociação: existem duas orientações: 

micro e macropoder. A primeira baseada na formação da estratégia como 

um processo político de barganha, persuasão e confrontação entre os 

stakeholders que dividem o poder. Já a visão macro vê a organização 

como uma entidade que usa seu poder sobre os outros para negociar 

estratégias coletivas de seu interesse. 

8. Escola Cultural – um processo social: enquanto a escola do poder 

concentra-se no interesse próprio e fragmentação, a escola cultural é o 

oposto, pois se concentra em interesses comuns e integração. 

9. Escola Ambiental – um processo reativo: auxilia na demonstração do 

equilíbrio numa visão global da formação de estratégica, posicionando o 

ambiente como uma das três forças centrais no processo, ao lado de 

liderança e organização. Além disso, essa escola tem ajudado a descrever 

as diferentes dimensões dos ambientes que os estrategistas têm diante de 

si e a sugerir seus possíveis efeitos sobre a formação de estratégia. 

10.  Escola de Configuração – um processo de transformação: essa escola 

difere das demais, pois oferece a possibilidade de reconciliação, 

integrando as mensagens dos outros modelos. Desse modo, o processo 

de geração de estratégia pode ser de concepção, conceitual ou 

planejamento formal, análise sistemática ou visão estratégica, 

aprendizado cooperativo ou politicagem competitiva, focalizando cognição 
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individual, socialização coletiva ou a simples resposta às forças do 

ambiente, mas cada um deve ser encontrado em seu próprio tempo e 

contexto. 

 

Independentemente da escola ou do conceito, a formação estratégica não 

pode ser considerada de um único ponto de vista. Mintzberg e Lampel (1999) propõem 

o processo descrito na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Formação da estratégia como um processo único 

FONTE: MINTZBERG; LAMPEL (1999) 

 

Nesse processo cada escola contribui com uma característica, onde a junção 

das peculiaridades de cada uma interagem formando um fluxo contínuo. Nessa 

proposta, a escola cognitiva é a mente que processa as informações, enquanto a 

escola de posicionamento é a retaguarda que alimenta de dados e análise a 

elaboração da estratégia. A escola de planejamento traduz o planejamento criado em 

ações, a escola de design olha através da perspectiva estratégica e a escola 

empreendedora mira para além de uma visão única de futuro. As escolas de 

aprendizado e poder oferecem a compreensão dos fatores internos que determinam 

a estratégia, enquanto que as escolas ambiental e cultural apresentam os fatores 

externos. A escola de configuração traz a proposição onde todos esses conceitos se 

fundem e cada um é utilizado em um momento, pois a natureza do planejamento 

estratégico é de visão intuitiva e aprendizado emergente, podendo pender para os 

atributos de uma escola ou de outra. 

Acadêmicos e gestores devem certamente continuar investigando elementos 

de cada escola e trabalhando na definição conceitual de planejamento estratégico, 
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mas, mais do que isso, é fundamental trabalhar nos mecanismos que levam ao 

entendimento de quais ações atuam e têm impacto no sucesso da captura, criação e 

entrega de valor da empresa ao cliente. 

No mundo dos negócios, a maior parte do pensamento convencional sobre 

planejamento estratégico, ou seja, o estabelecimento de metas e a formulação de 

planos para atingi-las, é mal conduzido e às vezes obsoleto. Muitas organizações 

perdem tempo excessivo e energia intelectual preciosa tentando planejar e fazer um 

prognóstico de seu futuro. Criam planos estratégicos grandiosos, apoiados em 

orçamentos detalhados, estimativas de recursos, planos táticos e cronogramas, mas 

a maioria desses esforços tem pouca ligação com o sucesso dos negócios (EVANS; 

SILVA, 2007). 

Em meio a esse despendido de energia no objetivo de definir o planejamento 

estratégico e em oposição ao pensamento tradicional de Porter (1980) da estratégia 

competitiva, Kim e Mauborgne (2005) desenvolveram a teoria da “Estratégia do 

oceano azul”. Essa teoria veio para quebrar velhos conceitos da estratégia por 

competição e dominação do mercado (oceano vermelho) e trata de novos espaços e 

nichos ainda não explorados (oceanos azuis). 

Kim e Mauborgne (2005) criticam as raízes da estratégia empresarial que tem 

em seus fundamentos fortes influências da estratégia militar, onde o objetivo é 

enfrentar um adversário e combatê-lo para a conquista de um território limitado. Ao 

contrário do que propõe esse clima de guerra, oceanos azuis tratam da força 

diferenciadora do mundo dos negócios para criar novos espaços de mercados 

inexplorados. 

Para fundamentar essa teoria os autores estudaram e analisaram mais de 150 

movimentos estratégicos entre os anos de 1.980 e 2.000 de mais de 30 setores para 

identificar qual a unidade básica de análise da estratégia de oceano azul. 

A primeira unidade de estudo da unidade básica para compreender as causas 

essenciais de alto desempenho foi a empresa. Observando várias histórias de 

sucesso e fracasso, onde uma empresa pode ser brilhante hoje e desastrosa amanhã, 

ficou evidenciado que a investigação das causas básicas de alto desempenho sob 

essa ótica não é adequada. A segunda unidade básica avaliada foi o setor, porém 

historicamente observa-se que setores transformam-se continuamente de acordo com 

as evolução dos desejos e necessidade humanas, delimitando novas fronteiras 

setoriais. Logo, revela-se que nem a unidade empresa nem a unidade setor são 
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fatores que explicam e avaliam o alto desempenho, mas sim o movimento estratégico. 

Movimentos estratégicos são conjuntos de decisões e ações gerenciais que resultam 

em importantes produtos e serviços capazes de criar novos mercados.  

Kim; Mauborgne (2005) repreendem os modelos tradicionais de planejamento 

estratégico mencionando que são somente uma colcha de retalhos documentais e 

burocráticos de táticas que individualmente fazem algum sentido, mas em conjunto 

não propõem um ramo unificado que direcione as empresas. Por isso, no geral, muitos 

gerentes manifestam insatisfação com as atuais abordagens. 

Kim e Mauborgne (2005) constataram ao longo de anos em consultorias na 

área de planejamento que com a utilização de desenhos de matrizes de valor não só 

se avalia a atual posição estratégica da empresa, mas se faz com que os gestores se 

concentrem no panorama geral, em vez de mergulharem em números e jargões, 

perdendo-se em detalhes operacionais. Abordagens gráficas estimulam a criatividade, 

a comunicação e promovem o comprometimento voluntário, fazendo com que as 

diretrizes sejam realmente canalizadas nas atividades rotineiras da equipe. 

 

 

2.3 ANÁLISE SWOT 

Um importante fator estratégico é análise interna e externa para uma 

avaliação real do posicionamento da empresa no mercado e para avaliação e busca 

de melhorias contínuas dos resultados, identificando como se adaptar frente ao 

contexto socioeconômico (RIBEIRO; SILVA; URBANAVICIUS JR., 2012). 
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FORÇA FRAQUEZA 

OPORTUNIDADE AMEAÇA 

 

Figura 3 - Matriz SWOT 

FONTE: O autor (2016) 

 

SWOT é um termo oriundo das iniciais das palavras em inglês: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats, que significam: forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. É uma matriz que dispõe esses elementos de forma a 

identificar pontos positivos (forças e oportunidades) quanto negativos (fraquezas e 

ameaças), do ponto de vista de dentro da organização (força e fraqueza) quanto do 

ponto de vista de variáveis externas (oportunidades e ameaças). 

A origem histórica dessa ferramenta não é conhecida, mas tem sido utilizada 

há mais de cinco décadas conforme mostram algumas referências acadêmicas 

(HELMS; NIXON, 2010). 

Para Hosseini-Nasab, Hosseini-Nasab e Milani (2011) essa técnica é 

comumente utilizada para criar e/ou atualizar planos estratégicos, pois envolve 

pensamento sistemático que permite cruzar pontos fortes com fracos, ameaças com 

oportunidades, comparando como esses fatores interagem e permitindo uma tomada 

de decisão mais eficiente (CHEN; QU, 2009). 

Ao listar problemas internos e externos, favoráveis e desfavoráveis nos quatro 

quadrantes de uma matriz de análise SWOT, planejadores podem entender melhor 

como pontos fortes podem ser aproveitados para perceber novas oportunidades e 

entender como fraquezas podem retardar o progresso ou ampliar ameaças 

organizacionais (HELMS; NIXON, 2010), porém trata-se de uma ferramenta mais 

prática do que teórica. 

Externo 

Positivo Negativo 

Interno 



29 
 

Pelo fato de não haver nessa ferramenta classificação ou ponderação entre 

as variáveis analisadas, os planejadores podem assumir que cada uma das variáveis 

que influenciam na criação da estratégia é igual em sua abrangência e importância. 

Mas, como na prática isso não é verdade, existe a necessidade de incorporar a esse 

modelo fatores que possam quantificar e priorizar tais variáveis a fim de criar rankings 

que auxiliem no processo de tomada de decisão. Helms e Nixon (2010) citam que há 

uma carência de estudos que sugerem metodologias para priorizar as variáveis 

derivadas da análise SWOT. 

 

 

2.4 MODELOS DE NEGÓCIOS 

A economia competitiva, a busca por novos e diferentes nichos de mercado e 

o ambiente econômico cada vez mais incerto fazem com que as decisões de negócios 

sejam complexas e difíceis. Nesse ambiente as empresas devem ser capazes de 

gerenciar diversas variáveis, criando um conjunto de ações apto a coordenar múltiplos 

canais de distribuição, cadeias de suprimentos complexas, implementações de TI, 

parcerias estratégicas, e ainda permanecerem flexíveis suficientemente para reagir às 

mudanças do mercado. 

O termo modelo de negócio começou a aparecer na literatura, com maior 

relevância, a partir dos anos 90 junto com o desenvolvimento de empresas de 

tecnologia de informação e comunicação. A relação proposta por DaSilva e Trkman 

(2013) na Figura 4 compara a incidência de citações do termo “modelo de negócios” 

em trabalhos acadêmicos com a evolução da NASDAQ, que se trata de uma bolsa de 

valores eletrônica com foco em pequenas e médias empresa de tecnologias, após o 

estouro da bolha “ponto.com”. 
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Figura 4 - Número de artigos publicados com o termo “modelo de negócios” vs tendência da 
NASDAQ  

FONTE: Adaptado de DASILVA; TRKMAN (2013) 

 

A busca pelo número de termos citados em trabalhos acadêmicos foi feita nas 

revistas indexadas no Web of Science que possuem esse termo tanto no título quanto 

no texto dos trabalhos. A relação visa mostrar a conexão direta dessa terminologia 

com o surgimento das empresas de tecnologia. 

Tais produções acadêmicas remetem a temas de gestão estratégica, 

inovação e empreendedorismo que foram ganhando importância como um novo 

conceito que ilustra o núcleo da lógica de como uma empresa cria valor, bem como 

os mecanismos subjacentes a esta lógica, fornecendo uma estrutura inovadora que 

introduz uma nova perspectiva para a discussão de gestão (HACKLIN; WALLNÖFER, 

2012). 

Apesar da popularidade da expressão, o fluxo atual da literatura acerca de 

modelos de negócios está aquém de oferecer qualquer visão unificada do conceito 

resultando em alta fragmentação. 

Embora os esforços para fundamentar teoricamente modelos de negócios 

tenham sido escassos, é aceita sua natureza teórica integrativa, que unifica fluxos 

anteriormente distintos na literatura, como a visão baseada em recurso, a estrutura de 

cadeia de valor, economia dos custos, fontes de receitas e rede estratégica. Assim, 

em virtude da sua natureza integrativa, o conceito de modelo de negócio pode ser 
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considerado como uma estrutura neutra com influência de outras teorias de gestão 

estratégica, baseada em direcionadores de valor e que, por sua vez, têm sua origem 

em diferentes escolas de pensadores (HACKLIN; WALLNÖFER, 2012). 

A Tabela 1 exemplifica como os acadêmicos têm abordado esse conceito: 

Tabela 1 - Definições de conceitos de modelos de negócios 

 

FONTE: Adaptado de BADEN-FULLER; MORGAN (2010), OSTERWALDER (2004), ALBERTI (2015) 
e ZOTT; AMIT; MASSA (2010) 

Fonte primária Definição Apud (autor, ano)

Teece, 2010
É como uma empresa agrega valor aos clientes e converte pagamento em 

lucros.

Zott & Amit, 2001

O modelo de negócio descreve o conteúdo, estrutura e governança das 

operações concebidas, de modo a criar valor através da exploração de 

oportunidades de negócios.

Williamson, 2010
É inovação do modelo empresarial de custos, que oferece vantagens em 

formas radicalmente novas que significa mais por menos.

Gambardella & McGahan , 2010
Modelo de negócio é um mecanismo para transformar ideias em receita a um 

custo razoável

Itami & Noshino , 2010
Modelo de negócio é um modelo de lucro, um sistema de entrega de negócios 

e um sistema de aprendizagem.

Osterwalder, 2004

Um modelo de negócios é uma ferramenta conceitual que contém um 

conjunto de elementos e relacionamentos que permite expressar a lógica de 

como uma empresa ganha dinheiro. É uma descrição do valor de como uma 

empresa oferece a um ou vários segmentos de clientes e da arquitetura da 

empresa e sua rede de parceiros para a criação, comercialização e entrega 

deste valor e relação de capital, a fim de gerar fluxos de receitas lucrativas e 

sustentáveis.

Paul Timmers, 1998

Compreende modelo de negócio como a arquitetura para o produto, serviço e 

os fluxos de informação, incluindo uma descrição dos vários atores de 

negócios e seus papéis, e uma descrição dos benefícios potenciais para os 

vários atores de negócios e uma descrição das fontes de receitas. A fim de 

entender como uma empresa realiza sua missão empresarial.

Weill & Vitale , 2001

Definem um modelo de negócio como uma descrição dos papéis e relações 

entre consumidores, clientes, aliados e fornecedores de uma empresa e 

identifica os principais fluxos de produto, informação e dinheiro, bem como os 

principais benefícios para os participantes.

Linder & Cantrell , 2000
Definem um modelo de negócio como o núcleo de uma organização lógica de 

criação de valor.

Stähler, 2002

É sempre uma simplificação da realidade complexa. Ele ajuda a compreender 

os fundamentos de um negócio ou para planejar como um negócio futuro 

deve ser.

Chesbrough & Rosenbloom, 

2002

O modelo de negócio é a lógica heurística que conecta potencial técnico com 

a realização de valor econômico.

Magretta, 2002

Modelos de negócios são histórias que explicam como as empresas 

funcionam. Um bom modelo de negócios responde a velhas questões, como : 

Quem é o cliente? E o que é valor para o cliente? Também responde às 

perguntas fundamentais que todo gerente deve responder: Como podemos 

fazer dinheiro neste negócio? Qual é a lógica econômica subjacente que 

explica como nós podemos entregar valor aos clientes em um custo 

adequado?

Morris et al., 2005

Um modelo de negócio é uma representação concisa de como um conjunto 

inter-relacionado de variáveis de decisão nas áreas de estratégia de risco, 

arquitetura e economia são dirigidas para criar vantagens competitivas e 

sustentáveis em mercados definidos. [...] Ele tem seis componentes 

fundamentais: Valor proposição, cliente, processos internos / competências, 

posicionamento externo, modelo econômico e fatores pessoais / investidor

Johnson et al.,2008

Modelos de negócios são composto por quatro elementos de interligação, que 

em conjunto criam e entregam valor. São estes: a proposta de valor ao 

cliente, fórmula do lucro, recursos-chave e os principais processos.

Aspara et al., 2013

É possível visualizar o modelo de negócios corporativos como um integrador 

ou ferramenta que permite a análise concisa dos principais aspectos da 

lógica da criação de valor entre as empresas ao longo do tempo.

Chatterjee, 2013

Um modelo de negócios é uma configuração do que a empresa faz 

(atividades), em que investe (recursos) com base na lógica com que 

impulsiona os lucros de um negócio específico

Baden-Fuller; Morgan (2010)

Osterwalder (2004)

Zott et al. (2010)

Alberti (2015)
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O primeiro trabalho mais relevante que procurou mapear a origem do termo e 

os diversos conceitos, buscando identificar uma ontologia para o tema de modelos de 

negócios, foi o de Osterwalder (2004). Esse trabalho é a principal referência do tema 

e a definição registrada por ele é a mais comumente usada. Anos mais tarde, Zott, 

Amit e Massa (2010) também quantificaram uma busca semelhante trazendo as raízes 

históricas, desenvolvimento recentes e pesquisas futuras. A pesquisa mais recente 

que expõe um compilado conceitual e diversas informações estatísticas relativas a 

esse tópico é de Alberti (2015), que traz somente dois conceitos mais atuais do que 

os já mencionados por Osterwalder (2004) e Zott, Amit e Massa (2010). 

Portanto, confere-se que a literatura de modelo de negócio traz 

esclarecimentos em uma dessas três classificações (GAEDICKE, 2012): 

 

i.  metamodelo abstrato que descreve componentes gerais de modelos de 

negócios; 

ii. taxonomias de modelos de negócios explicando as diversas características 

comuns de vários tipos de modelos de negócios genéricos; 

iii. instâncias de modelos de negócios que descrevem o mundo real de uma forma 

simplificada. 

 

No geral, em um nível macro, o modelo de negócio pode ser traduzido como 

uma descrição simplificada ou reflexo da estratégia de uma empresa, revelando a 

criação global da lógica de como uma empresa gera e captura valor (CASADESUS-

MASANELL; RICART, 2010), sendo a tradução de questões estratégicas em um 

modelo conceitual (OSTERWALDER; PIGNEUR; TUCCI, 2005). 

Nessa mesma linha onde modelo de negócios traduz a forma como a empresa 

cria, entrega e captura valor, Osterwalder (2004) define que o objetivo do modelo de 

negócio é ajudar a compreender, descrever ou prever como as coisas funcionam no 

mundo real , explorando uma representação simplificada e abstrata da lógica de 

negócios de uma empresa. 

Assim como o conceito de modelos de negócios, os autores concordam que 

não existe um padrão ou conjunto único de componentes nos modelos de negócios. 

A fim de relacionar tais componentes, Orofino (2011) criou uma matriz de afinidade 

relacionando o trabalho acadêmico de 21 grupos de autores que citaram 39 categorias 

de componentes. Para agrupar esses componentes em categorias semelhantes, 
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Orofino (2011) listou somente os itens que apareceram mais de uma vez, conforme 

Figura 5: 

 

 

Figura 5 - Matriz de afinidades dos componentes de um modelo de negócio  

FONTE: OROFINO (2011) 

 

Mesmo entre as dissonâncias em torno do conceito de modelos de negócios, 

mais importante do que entender seus fundamentos seria uma abordagem prática de 

como aplicar a teoria a questões relacionadas às dificuldades gerenciais da visão 

holística do empreendimento para tomada de decisão e planejamento estratégico. 

 

 

2.5 CANVAS DE MODELOS DE NEGÓCIOS 

Observa-se que ferramentas e softwares que permitam avaliar, compreender, 

medir a mudança, comunicar e até mesmo simular modelos de negócios ainda são 

escassos (OSTERWALDER, 2004).  

Pensando nisso, Osterwalder (2004) desenvolveu uma ontologia para 

modelos de negócios, a fim de desenhar um modelo de referência que serviria como 

um padrão para explicar as deficiências nos sistemas existentes, oferecendo maneiras 

de superá-las como um quadro no qual os sistemas podem ser comparados e novos 

sistemas projetados. 

Em seu trabalho, Osterwalder (2004) adota a definição de ontologia proposta 

por Gruber (1993) que declara esta como sendo uma especificação explícita de uma 

conceituação. Essa conceituação é uma visão abstrata, simplificada do mundo que se 
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pretende representar e, geralmente, engloba um conjunto de classes e suas 

respectivas relações mostrando como um domínio de conhecimento está organizado 

(MEDEIROS, 2010). 

Na construção dessa ontologia, Osterwalder (2004) identificou cinco 

categorias de funções para dar uma perspectiva dos possíveis papéis do modelo de 

negócio. Essas categorias foram organizadas na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Categorias de função dos modelos de negócios  

 

FONTE: Adaptado de OSTERWALDER (2004) 

 

Categorias de função Função Descrição

Capturar

Uma estrutura genérica para capturar modelos de negócios é capaz de 

unificar uma linguagem comum entre as partes interessadas, 

comunicando de forma clara a representação simplificada da lógica de 

negócio.

Visualizar
Um sistema gráfico melhora a capacidade do ser humano de processar 

informações complexas.

Compreender

A relação entre os diferentes elementos de um modelo de negócio e os 

fatores de sucesso decisivos nem sempre são imediatamente 

observáveis. Portanto, o processo de modelagem de sistemas e, neste 

caso, modelos de negócios ajudam a identificar e compreender os 

elementos pertinentes em um domínio específico e as relações entre eles.

Comunicar e 

compartilhar

Ser capaz de comunicar e compartilhar o entendimento com outras partes 

interessadas é simplesmente uma consequência lógica das categorias 

anteriores.

Medir
Capturando um modelo de negócio é possível medir indicadores 

pertinentes a fim de melhorar a gestão.

Observar

A lógica de negócios de uma empresa muda constantemente em função 

de pressões internas e externas, portanto uma abordagem estruturada 

permite observar as mudanças ao longo do tempo.

Comparar

E se a observação é feita, a comparação entre a evolução do negócio em 

si ou a comparação com outros negócios, é possível. Esse raciocínio é 

baseado no fato que as coisas só podem ser comparadas se 

compreendidas da mesma forma.

Projetar

Um modelo de negócio coerente em que todos os elementos se reforçam 

mutuamente permite aos gestores projetar um modelo de negócio 

sustentável.

Planejar, mudar e 

implementar

Quando uma empresa decide adotar um novo modelo de negócio ou 

alterar um existente, capturar e visualizar esse modelo, permite melhorar 

o planejamento, mudança e implementação. É muito mais fácil ir de um 

ponto ao outro quando entende-se exatamente o que irá mudar.

Reagir

Uma vez que o modelo de negócio foi capturado, mapeado e 

compreendido pelos gestores, as bases para melhorar a velocidade de 

reação frente as mudanças estão criadas.

Alinhar

O modelo de negócio forma uma ponte conceitual entre  estratégia, 

organização de negócios e tecnologia, tornando mais fácil o alinhamento 

entre essas três vertentes.

Melhorar a tomada de 

decisão

O modelo de negócio é uma unidade de análise que permite observar e 

comparar variáveis na mesma medida auxiliando o processo de tomada 

de decisão.

Inovar

Adotando que modelos de negócios possuem conjuntos de elementos que 

interagem entre si, a possibilidade de interagir com esses elementos 

permite a inovação do modelo de negócio.

Portfólio de modelo de 

negócios

Uma estratégia evolutiva sustentável e bem sucedida requer uma 

quantidade de diversidade interna superior à do ambiente. As empresas  

precisam ter um estoque de estratégias potenciais para ser compensado 

frente a imprevisibilidade do mercado. Isso significa ter um estoque de 

modelos de negócios, a fim de lidar com a mudança.

Simular e testar

Simular e testar modelos de negócio é um exercício de estratégia e 

tomada de decisão muito importante, pois, apesar da simulação não ser 

capaz de prever o futuro é uma maneira de fazer experimentos livres de 

risco, sem pôr em perigo uma organização. Dessa forma os gestores 

estarão melhores preparados para o futuro.

Patentear Patentear

Tendo claro o que compõem seu modelo de negócios, suas estruturas de 

custos e entregas de valores, fica mais fácil para as empresas e gestores 

transformar esses conceitos em patentes.

Compreender e 

compartilhar

Analisar

Gerenciar

Prospectar
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Com o objetivo de melhorar a comunicação, compreensão e flexibilidade de 

modelos de negócios, para definir o vocabulário dessa ontologia, Osterwalder (2004) 

elaborou uma síntese da literatura em relação a esse tema pautada em quatro grandes 

pilares e nove componentes, conforme demonstrado na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Os quatros pilares e noves dimensões do Business Model Canvas  

 
 

FONTE: Adaptado de OSTERWALDER (2004) 

 

Posteriormente ao desenvolvimento da ontologia de modelos de negócios, 

Osterwalder e Pigneur (2011) ampliaram a forma de representar modelos de negócios, 

visando espelhar de forma mais evidente as interligações, apresentando um cenário 

interativo, explicitando as trocas entre os diferentes atores e ambientes que compõem 

esse panorama.  

 

Pilar Componente Descrição

Oferta Proposta de valor
Descreve o pacote de produtos e serviços que 

criam valor para um segmento de cliente específico

Canais

Descreve como uma empresa se comunica e 

alcança seus segmentos de cliente para entregar 

uma proposta de valor

Segmento de clientes

Define os diferentes grupos de pessoas ou 

organizações que uma empresa busca alcançar e 

servir

Relacionamento com o cliente
Descreve os tipos de relação que uma empresa 

estabelece com segmentos de clientes específicos

Recursos principais
Descreve os recursos mais importantes exigidos 

para fazer um modelo de negócio funcionar

Atividades chave

Descreve as ações mais importantes que uma 

empresa deve realizar para fazer seu modelo de 

negócio funcionar

Parcerias principais
Descreve a rede de fornecedores e os parceiros 

que põem o modelo de negócio para funcionar

Fontes de receita
Representa o dinheiro que uma empresa gera a 

partir de cada segmento de cliente

Estrutura de custo
Descreve todos os custos envolvidos na operação 

de um modelo de negócio

Cliente

Infraestrutura

Viabilidade 

financeira
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Figura 6 - Representação do ambiente para geração do modelo de negócio 

FONTE: OSTERWALDER; PIGNEUR (2011) 

 

De forma didática os autores adaptaram a Figura 6 em um quadro e criaram 

uma ferramenta para descrever, analisar e desenhar modelos de negócios, 

representada na Figura 7 e que é denominada como Business Model Canvas (BMC) 

ou Canvas de Modelos de Negócios. 

 

 

Figura 7 - Canvas de Modelos de Negócios 

FONTE: Adaptado de http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc 

 

A proposta dos autores apresentada na Figura 7 é disponibilizar uma 

ferramenta que propicie a qualquer pessoa criar ou modificar seu modelo de negócio, 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc


38 
 

a partir de uma linguagem comum, possibilitando a troca de experiência e ideias com 

outras pessoas envolvidas nesse processo (OROFINO, 2011). 

Alguns estudiosos salientam a relevância do modelo de negócio como um 

dispositivo cognitivo, fornecendo aos empresários um modelo para integração e 

organização de elementos de relevância estratégica com o objetivo de explorar com 

sucesso uma oportunidade de negócio (HACKLIN; WALLNÖFER, 2012). 

O fato de ser uma ferramenta cognitiva apresenta uma importante 

circunstância na geração de conhecimento, pois a cognição está relacionada com a 

forma com que o cérebro percebe, aprende e pensa sobre toda a informação que é 

captada através dos sentidos, permitindo a ampliação das análises e possibilitando 

uma tomada de decisão mais assertiva. 

Essa abordagem extrapola o modelo onde a empresa é o centro do foco; ela 

aborda as relações externas, a interdependência de seus elementos construtivos, 

ampliando a fronteira tradicional do espaço de atuação da organização, além de 

exprimir a atenção a um conjunto holístico de variáveis que pauta na sustentabilidade 

do negócio, avaliando os impactos da teia de relacionamento entre clientes, 

fornecedores, canais e a criação de valor. 

A utilização do BMC não só fornece uma estrutura útil no contexto de uma 

empresa recém-criada, mas também, como um facilitador para implementar inovação 

em empresa estabelecidas em função de sua relativa simplicidade, que permite 

relacionar informações de modo sistemático, integrado e rápido, a ferramenta vem 

desfrutando de prestígio crescente (GAVA, 2014). 

 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

As ferramentas estratégicas, além do seu papel racional e analítico, trazem 

estímulo para discussão e geração de ideias, tornando a formulação das estratégicas 

um processo interativo e cognitivo, facilitando a comunicação entre os stakeholders 

do processo. 

Facilitam também o direcionamento da atenção a conceitos específicos, 

priorizando a análise, além de trazer uma linguagem comum para conversas 

estratégicas, melhorando assim os processos organizacionais e possibilitando o 
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compartilhamento de conhecimento e integração frente às diversas áreas das quais 

um negócio é formado. 

A fim de melhorar o esclarecimento acerca de tais ferramentas foi trabalhado 

o conceito de planejamento estratégico e modelos de negócios, ambos sem uma 

definição clara e unificada frente aos estudiosos. Baseando-se no referencial teórico 

levantado até o presente momento, adotou-se o conceito de que um modelo de 

negócio é a representação abstrata de algum aspecto da estratégia da empresa 

(SEDDON; LEWIS; 2003). Essa analogia é representada pela Figura 8 que usa três 

dimensões para sintetizar os dois conceitos unificados: apresenta a estratégia como 

uma elipse maior que o modelo de negócio por possuir um nível muito maior de 

informação e detalhes, e o modelo de negócio como sendo o reflexo do mundo 

abstrato dentro da estratégia. Essa figura apresenta dois ou mais modelos de 

negócios para a mesma estratégia que está inserida no mundo real, pois no ambiente 

de abstração é possível criar sempre mais de uma alternativa ou visão da mesma 

estratégia. 

 

Figura 8 - Relação entre os conceitos de “modelo de negócio” e “estratégia”  

FONTE: Adaptado de SEDDON; LEWIS (2003) 

 

Novas estratégias parecem emergir em termos de combinações de modelos 

de negócios, pois estes, abstraindo-se da complexidade do mundo real, simplificam a 

possibilidade de comparar e contrastar a enorme variedade de modelos de negócios 

que estão por trás das organizações empresariais. 
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Além dos conceitos de planejamento estratégico e modelos de negócios, o 

capítulo cita a importância das ferramentas de gestão como um dispositivo cognitivo 

que facilita a comunicação entre os stakeholders e estimula o processo de 

criatividade. 
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3 MÉTODOS DE ANÁLISE E SUPORTE À DECISÃO 

 

Um processo de decisão é um sistema de relações entre elementos de 

natureza subjetiva e objetiva, sendo este indivisível; portanto, um processo decisório 

deve sempre abordar os dois aspectos. O processo de decisão, antes de tudo, é uma 

atividade humana; a subjetividade faz-se sempre presente sendo o motor da decisão 

(PEREIRA; LOBLER; SIMONETTO, 2010). 

Silva et al. (2011) definem que o processo de tomada de decisão pode ser 

conceituado como a forma com que os indivíduos agem quando uma ação decisória 

é demandada, no qual se deve levar em consideração a análise e o julgamento das 

informações disponíveis, além da associação com o meio. Esse processo implica no 

tratamento da informação, onde a percepção e a racionalidade são exigidos buscando 

chegar em uma solução ótima ou suficiente, reduzindo os riscos a fim de obter êxito 

nas ações a serem executadas. 

Diante de decisões que possuem alto nível estratégico, que necessitam de 

um elevado grau de estruturação e contam com múltiplos tomadores de decisão, cada 

vez mais as organizações têm optado pelo uso de sistemas de suporte de decisão 

(LIMA, 2013). 

Os métodos de decisão multicritérios (MCDM – Multicriteria Decision Making) 

são um importante conjunto de ferramentas para abordar difíceis decisões auxiliando 

os gestores em organizações nas situações de incerteza, complexidade e objetivos 

conflitantes. 

A literatura acadêmica identifica diversos métodos que podem ser utilizados 

para apoio à tomada de decisão multicritério. Dentre esses, destacam-se o AHP - 

Analytic Hierarchy Process (SAATY, T. L., 1990), ANP - Analytic Network Process 

(SAATY, T. L., 2005), além de técnicas de Inteligência Artificial, como abordagens 

baseadas na Teoria dos Conjuntos Fuzzy (ZADEH, 1965), Redes Neurais Artificiais - 

RNA, Algoritmo Genético e várias outras que são resultado da combinação de 

técnicas. 

Serão apresentados no decorrer desse capitulo o AHP e a Teoria dos 

Conjuntos Fuzzy. 
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3.1 AHP – ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

3.1.1 Introdução 

 

O AHP – Analytic Hierarchy Process é uma teoria geral de medição utilizado 

para definir escalas de pares de comparação, sejam discretos ou contínuos (SAATY, 

T. L., 1980). O uso da hierarquia permite avaliar separadamente cada uma das 

variáveis existentes nos processos de tomada de decisão, pois a maneira mais eficaz 

de se concentrar no julgamento é observar um par de elementos e compará-los em 

uma única propriedade sem a preocupação com as demais propriedades ou 

elementos (SAATY, T. L., 1990). 

Ao contrário do usual sim-não ou da lógica binária 0 ou 1, o AHP é uma lógica 

multivalores que admite diferentes intensidades e captura prioridades que indicam 

uma gama de possibilidades para trabalhar, verificando resultados obtidos com 

julgamentos contra medições existentes (SAATY, T. L, 2005). 

No AHP a representação de um problema de decisão é feita em uma estrutura 

hierárquica com a finalidade de capturar os elementos básicos do problema. As 

hierarquias são formadas por critérios, subcritérios e alternativas em níveis 

sucessivos. Sua construção parte do entendimento do problema, mapeando detalhes 

relevantes, determinando no ambiente atributos que contribuem para a solução e 

identificando os participantes envolvidos com a adversidade em questão. 

Depois de entendido o problema é necessário adotar métricas matemáticas 

para iniciar o processo de mensuração. T. L. Saaty (1980) defende que a teoria de 

decisão deve ser invariante à política e ao comportamento. Deve ser uma ciência 

escalar baseada em matemática, filosofia e psicologia. Dentre as várias práticas de 

processamento de números, uma das mais comuns é atribuir um conjunto de números 

para julgamentos sobre as alternativas. 

A escala de medição é constituída por três elementos: um conjunto de objetos, 

um conjunto de números e um mapeamento dos objetos para os números. A seguir 

serão mostradas as etapas para construção desse modelo. 
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3.1.2 Estruturação da hierarquia 

 

Na estrutura hierárquica os elementos são comparados par a par com outros 

elementos com a finalidade de deduzir julgamentos, organizados em objetivos, 

critérios, subcritérios e alternativas, conforme exemplifica a Figura 9: 

 

 

Figura 9 - Representação hierárquica de um problema de decisão no AHP 

FONTE: Adaptado de SAATY, T. L. (1990) 

 

Para aplicação do método, o primeiro ou mais alto nível da hierarquia é a 

representação da decisão e foco do processo. Em seguida, define-se em uma camada 

inferior os critérios cuja avaliação irão resultar no objetivo. Se necessário, os critérios 

podem ser novamente divididos, resultando em uma terceira estratificação, e de forma 

subsequente o mesmo pode acontecer com todos os elementos da hierarquia. Vale 

ressaltar que o desdobramento deve vir da necessidade de determinar dimensões de 

análise significativas para determinado elemento e que todos os que deste derivam 

estão a ele subordinados, estabelecendo uma relação de lógica no processo de 

decomposição. É possível que determinados ramos de uma hierarquia apresentem 

maiores níveis de aprofundamento que outros. Por fim, as alternativas sobre as quais 

serão proferidos julgamentos representam o último nível (SCHAUENBURG, 2014). 

As prioridades dos critérios são dadas por comparação dois a dois em relação 

a sua contribuição ao critério imediatamente acima, sempre dentro do contexto do 

objetivo estabelecido para o problema. Esse processo é realizado através de uma 
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entrevista sobre o problema de decisão, e os julgamentos são extraídos do tomador 

de decisão, colocados dois a dois como pesos em uma balança. Tal processo garante 

que os critérios estão priorizados no contexto do objetivo a ser atingido. 

Através de um processo de avaliação e combinação de prioridades aplicadas 

ao problema, a prioridade total é obtida através das ligações do modelo, somando-se, 

para o resultado total, a síntese das preferências do tomador de decisão (NUNES, 

2006). 

Para estabelecer as prioridades na hierarquia, definem-se seus valores 

através de comparações dois a dois dos critérios quanto a sua importância para o 

critério ou objetivo, utilizando para isso a escala fundamental proposta por Saaty, 

como está representado na Tabela 4: 

Tabela 4 - Escala fundamental proposta por Saaty para aplicação do método AHP 

 

FONTE: Adaptado de R. W. SAATY (1987) 

 

Na comparação dois a dois, quando o tomador de decisão exprime sua 

preferência por um critério “A”, por exemplo, como sendo muito mais importante do 

que “B” para a realização de um critério imediatamente acima na hierarquia, estará 

atribuindo para o critério “A” peso 5. Na matriz de cálculo dos vetores, o peso recíproco 

de 1/5 será atribuído para o critério “B”. Essa comparação é bem exemplificada na 

Tabela 5: 

Intensidade de 

importância
Definição da importância Explicação

1 Mesma importância
As duas atividades contribuem igualmente para 

o objetivo

3 Importância pequena de uma sobre a outra
A experiência e o julgamento favorecem 

levemente uma atividade em relação a outra

5 Importância grande ou essencial
A experiência e o julgamento favorecem 

fortemente uma atividade em relação a outra

7 Importância grande ou demonstrada

Uma atividade é muito fortemente favorecida 

em relação a outra, sua dominação de 

importância é demonstrada na prática

9 Importância absoluta
A evidência favorece uma atividade em relação 

a outra com o mais alto grau de certeza
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Tabela 5 - Escala de comparação de critérios 

 

FONTE: Adaptado de NUNES (2006) 

 

Para cada nível da escala avalia-se relativamente, aos pares, primeiramente 

para os critérios e, em seguida, para as alternativas. Com isso, o método AHP pode 

ser expresso matematicamente através das Matrizes de Comparação Paritária (MCP), 

apresentadas nas Tabelas 6, 7 e 8, respectivamente para os critérios do nível 1, nível 

2 (subcritérios) e alternativas. 

Tabela 6 - MCP para critérios do nível 1  

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Critério 1 1         

Critério 2   1       

Critério 3     1     

Critério 4       1   

Critério 5         1 

FONTE: Adaptado de SABBATINI; SOUZA (2004) 

 

Tabela 7 - MCP para critérios do nível 2 (subcritérios) 

 Critério 1.1 Critério 1.2 Critério 1.3 

Critério 1.1 1     

Critério 1.2   1   

Critério 1.3     1 

FONTE: Adaptado de SABBATINI; SOUZA (2004) 

 

Tabela 8 - MCP para as alternativas  

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1 1     

Alternativa 2   1   

Alternativa 3     1 

FONTE: Adaptado de SABBATINI; SOUZA (2004) 
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Após preenchidas as MCPs, calculam-se as prioridades relativas, tanto para 

os critérios nos vários níveis quanto para as alternativas. Morita (1998) apresenta uma 

forma simplificada desse cálculo, que compreende dividir-se cada valor da tabela pelo 

seu respectivo total da coluna e obter-se a média de cada linha, como mostrado 

esquematicamente na Tabela 9: 

Tabela 9 - Esquema para a determinação das MCPs para as alternativas  

 

 

FONTE: Adaptado de MORITA (1998) 

 

Para classificar as alternativas multiplicam-se os valores das ponderações dos 

critérios pelos valores das ponderações das alternativas, como mostrado 

esquematicamente na multiplicação das matrizes da Figura 10: 

 

Figura 10 - Obtenção final das alternativas  

FONTE: Adaptado de SABBATINI; SOUZA (2004) 

 

 

  

a b c d e f g

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Ponderação

Média

(d 1: f 1)

Média

(d 2: f 2 )

Média

(d 3: f 3) 

∑  a 4 = ∑ b 4 = ∑ c 4 = 

(a 1: a 3) (b 1: b 3) (c 1: c 3)
1

b 3/ b 4 c 3/ c 4

4 ∑coluna 1 1 1

3 Alt. 3 a 3 b 3 c 3 a 3/ a 4

b 1/ b 4 c 1/ c 4

2 Alt. 2 a 2 b 2 c 2 a 2/ a 4 b 2/ b 4 c 2/ c 4

1 Alt. 1 a 1 b 1 c 1 a 1/ a 4
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3.1.3 Razão de consistência 

 

De acordo com T. L. Saaty (2005), a inconsistência existe nos processos de 

decisão porque a aquisição de conhecimento muitas vezes exige uma nova 

abordagem acerca de pensamentos preestabelecidos; como a compreensão humana 

exige tempo para adaptar velhas crenças em novos paradigmas é comum uma certa 

inconsistência no processamento de novas informações. 

O cálculo do Índice de Consistência (IC) é dado por: 

 

Onde 𝜆𝑚á𝑥 é o maior autovalor e 𝑡 é a ordem da matriz. O autovalor máximo 

pode ser aproximado pelo vetor de soma das colunas da matriz pelo vetor de 

prioridades normalizado. 

A parte final da síntese do método AHP é a determinação de uma Razão de 

Consistência (RC) obtida a partir de experimentos com dados de IC realizados no 

laboratório nacional de Oak Ridge (EUA) e na Universidade de Wharton. Simulações 

com matrizes 9x9 e 11x11 foram geradas randomicamente, com recíprocas forçadas 

de Índice Randômico - IR, um tipo de consistência aleatória. Em função dos resultados 

alcançados, obtidos com amostras de 100 (Oak Ridge) e 500 (Wharton), T. L. Saaty 

(2005) propôs a Tabela 10, que mostra os valores de RC em relação à ordem 𝑡 das 

matrizes: 

Tabela 10 - Índice randômico em relação à ordem 𝑡 das matrizes  

 

 

FONTE: Adaptado de MORITA (1998) 

 

Assim, a Razão de Consistência é determinada: 

 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IR 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49

 
𝐼𝐶:
𝜆𝑚á𝑥 − 𝑡

𝑡 − 1
 

 
(1) 

 
𝑅𝐶:
𝐼𝐶

𝐼𝑅
 

 
(2) 
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Para T. L. Saaty (2005) um 𝑅𝐶 ≤ 0,10 significa que as avaliações produzidas 

têm boa qualidade, sendo consideradas aceitáveis. 

 

 

3.1.4 Vantagens e limitações do método 

 

Segundo Schmidt (1995), o método AHP apresenta benefícios e algumas 

restrições. Os dois maiores benefícios que o AHP tem sobre outros métodos 

multicritério é a facilidade de uso e a habilidade de manusear julgamentos 

inconsistentes. Os julgamentos das pessoas que atuam unilateralmente raramente 

são consistentes.  

Entre os benefícios apresenta também que: 

 

 a representação hierárquica de um sistema pode ser usada para 

descrever como as mudanças em prioridades nos níveis mais altos afetam 

a prioridade dos níveis mais baixos; 

 podem ajudar a todos os envolvidos no processo decisório a entenderem 

o problema da mesma forma e, ao mesmo tempo, visualizarem os inter-

relacionamentos dos fatores de nível mais baixo; 

 o desenvolvimento dos sistemas naturais montados hierarquicamente é 

muito mais eficiente do que os montados de forma geral; 

 as hierarquias são estáveis, pois pequenas modificações têm efeitos 

pequenos e flexíveis – as adições a uma hierarquia bem estruturada não 

perturbam o desempenho. 

 

As restrições apresentadas por Schmidt (1995) em relação ao método AHP: 

 

 uma análise cuidadosa deve ser desenvolvida para identificar e 

caracterizar as propriedades dos níveis da hierarquia que afetam o 

desempenho do objetivo mais alto; 

 a subjetividade na formulação da matriz de preferência; 
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 a priorização dos níveis mais altos da hierarquia deve ser feita com 

cuidado, por ser justamente onde o consenso se faz extremamente 

necessário, pois essas prioridades dirigirão o resto da hierarquia; 

 em cada nível, deve ser assegurado que os critérios representados sejam 

independentes ou, no mínimo, suficientemente diferentes; 

 os indivíduos envolvidos não devem levar idealismo demais e forte 

predisposição para liderança e ordem ao unirem-se a qualquer processo 

de interação de grupo; 

 requer procedimento para estruturar o questionário de perguntas e 

preferências; 

 aumentando o número de alternativas, aumenta sensivelmente o custo 

computacional; 

 a elevada quantidade de trabalho requerida dos decisores. 

 

Algumas dessas desvantagens podem ser superadas com adaptações do 

método. 

 

 

3.2 SISTEMAS NEBULOSOS 

3.2.1 Introdução 

 

O processo de gerar conhecimento provém de uma dinâmica na qual uma 

informação é comparada a outra e combinada em muitas possibilidades que resultam 

em uma tomada de decisão. O conhecimento é basicamente formado por dados e 

informações interpretativas que levam a um comportamento conhecido ou de natureza 

previsível. 

O dado é um elemento puro, quantificável, e usado em ambiente operacional. 

O dado por si só não oferece embasamento para o entendimento de uma situação. Já 

a informação é o dado analisado e contextualizado, envolvendo a interpretação de um 

conjunto de dados.  

O desafio dos anos 80 foi migrar os dados para as informações, por meio do 

desenvolvimento de sistemas de informação que tinham por finalidade melhorar o 

processo de tomada de decisão. A evolução na década seguinte foi criar sistemas que 
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fossem capazes de representar e processar o conhecimento de forma semelhante ao 

pensamento humano. 

A ciência que busca a viabilização de transferir os processos cognitivos, 

associativos e lógicos do raciocínio humano para uma linguagem e processamento 

computacional denomina-se Inteligência Artificial (IA). 

Para Drang, Edelson e Levine (1988), Inteligência Artificial é uma maneira de 

fazer o computador pensar inteligentemente; isso é conseguido estudando como as 

pessoas pensam quando tomam decisões e resolvem problemas, dividindo esses 

processos de pensamento em etapas básicas e desenhando um programa de 

computador que solucione problemas usando essas mesmas métricas. Portanto, IA é 

um método computacional que visa a solução de problemas e auxílio à tomada de 

decisão. 

Os computadores dependem de instruções específicas para cada função a 

ser executada, uma linguagem natural que forma o elo de comunicação entre os 

elementos básicos computacionais e o pensamento humano. A interpretação dessa 

linguagem é dada em três instâncias: a análise léxica considera a palavra em si; a 

análise sintática considera a palavra com relação às outras e a análise semântica é a 

compreensão do seu sentido.  

Porém, muitas vezes as pessoas não conseguem descrever um evento com 

regras que sejam absolutamente definidas, sendo necessário adotar parâmetros 

subjetivos e qualitativos. 

Considerando que o mundo e as percepções humanas não possuem 

fronteiras nítidas e bem definidas, é razoável a ideia de utilizar tal lógica para analisar 

questões relativas à tomada de decisões. 

A lógica Fuzzy, proposta por Zadeh (1965), deriva a sua habilidade em inferir 

conclusões e gerar respostas baseadas em informações vagas, ambíguas e 

qualitativamente incompletas e imprecisas, pois é processada de forma humanística, 

em linguagem simples e natural, tornando sistemas compreensíveis e de fácil 

aplicação. 
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3.2.2 Conceitos básicos 

 

Mamdani (1974) cita em seu artigo que o fato de a matemática como um todo 

ser sinônimo de precisão, fez com que muitos cientistas e filósofos de distanciassem 

dos problemas do mundo real. Isso porque, na lógica como na ciência, existe uma 

lacuna entre a teoria e a interpretação dos resultados inexatos do mundo real. Nesse 

contexto muitos pesquisadores contribuíram para a discussão sobre imprecisão, 

responsabilizando a subjetividade humana por essa lacuna científica.  

Neste mesmo artigo, para concluir a análise, ele referencia Black (1937), 

argumentando que a imprecisão não é um defeito de linguagem, mas também uma 

considerável fonte de criatividade que induz a analogias importantes na construção 

do pensamento, levando a processos decisórios de tomada de decisão. 

Motivado por essa imprecisão, Zadeh (1965) define uma teoria de conjuntos 

fuzzy sets para simbolizar o raciocínio aproximado. O termo fuzzy pode ser traduzido 

como nebuloso ou difuso. O conceito básico deste adjetivo passa sempre pelo vago, 

indistinto, incerto, pois trata-se do aspecto vago da informação (ZADEH, 1965). 

De acordo com a teoria clássica dos conjuntos, um elemento pertence ou a 

um conjunto ou a outro e é definido de modo absoluto e dual em 0 ou 1, sim ou não. 

 

 

Já para a teoria dos conjuntos fuzzy ou conjuntos nebulosos, um elemento 

pode pertencer parcialmente a um conjunto.  

Um conjunto nebuloso A do universo de discurso U é definido por uma função 

de pertinência que associa a cada elemento 𝑥 de U um grau 𝜇𝐴(𝑥), com a qual 𝑥 

pertence a A. A função de pertinência 𝜇𝐴(𝑥) indica o grau de compatibilidade entre 𝑥 

e o conceito expresso por A 

 

 

A representação do conjunto nebuloso depende basicamente da sua natureza 

e dimensão do universo de discurso definido. A representação analítica é adotada 

 𝜇𝐴(𝑥) =  {
1, 𝑥 ∈ 𝐴
0, 𝑥 ∈ 𝐴

 (3) 

 
𝜇𝐴: 𝑈 → [0,1] 

 
(4) 
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quando o universo é discreto e composto por uma pequena quantidade de elementos, 

como mostrado na expressão: 

 

 

Todos os elementos do universo de discurso são separados por vírgula e 

representados na forma “𝜇𝑃(𝑥𝑖)|𝑥𝑖”, onde o primeiro termo representa o grau de 

pertinência de 𝑥𝑖 no conjunto P e o segundo termo identifica o próprio elemento 𝑥𝑖. 

É possível entender um conjunto clássico, denominado crisp, como um 

conjunto fuzzy cuja função de pertinência pode assumir valores de 0 ou 1 apenas, ou 

seja, 𝜇𝐴 = {0,1}. 

Mas, sendo o universo de discurso contínuo, é possível representar a função 

de pertinência em um formato gráfico usando o diagrama de Hassi-Euler (H-E), como 

exemplifica a Figura 11: 

 

 

Figura 11 - Diagrama H-E para representação de conjuntos nebulosos  

FONTE: O autor (2016) 

 

Suponha que um engenheiro precise definir qual a melhor iluminância e 

temperatura de luz de conforto para um grupo de pessoas que trabalham em um 

escritório. O espectro de temperatura de cor e a iluminância são muito amplos para 

serem definidos de forma abrupta, binária: está bom ou está ruim, pois existe uma 

determinada faixa que fornece conforto aos trabalhadores. 

Por meio de uma pesquisa qualitativa, o engenheiro pode coletar as 

impressões de conforto visual, através de termos: está muito bom, está ok e 

 𝜇𝑃(𝑥) = {0,0|10, 0,0|9, 0,0|8} (5) 
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desconfortável, e plotar esses dados no formato de um diagrama de H-E como o 

exemplo da Figura 12: 

 

 

Figura 12 - Exemplo hipotético de conjuntos nebulosos para temperatura de cor (K) 

FONTE: O autor (2016) 

 

A Tabela11 apresenta os valores dos parâmetros das três funções de 

pertinências de entrada do exemplo da Figura 12, onde o universo de discurso é 

fechado de 2.000 a 6.000. 

Tabela 11 - Valores dos parâmetros das funções de pertinência 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

No modelo convencional, tem-se que até 4.000 K é bom e abaixo disso é ruim. 

Mas e 2.999 K? Também não pode ser uma temperatura de cor agradável? Adotando-

se o conceito de conjuntos nebulosos, pode-se inferir que qualquer temperatura de 

cor entre 3.000 K e 5.000 K é confortável, sendo mais ou menos confortável, de acordo 

com a pertinência da função em relação ao ponto adotado. 

 

 

  

2000 3000 4000 3000 4000 5000 4500 5250 6000

 OKDesconfortável Muito bom
𝑎     𝑎     𝑎     
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3.2.3 Operações em conjuntos nebulosos 

 

Voltando ao exemplo da Figura 12, onde três conjuntos nebulosos foram 

definidos em um discurso real U : [2.000 , 6.000], o complemento de um conjunto fuzzy 

é denotado por ¬A, com uma função de pertinência, como mostra a equação: 

 

 

A união ou processo de maximizar dos conjuntos A e B é representada por 

𝐴 ∪ 𝐵 ou 𝐴 + 𝐵 e pelas seguintes funções de pertinência: 

 

 

A união corresponde sempre ao conectivo “OU” e pode ser mostrada 

graficamente na Figura 13: 

 

 

Figura 13 - Exemplo hipotético da operação de união de conjuntos nebulosos de temperatura de cor 
(K) 

FONTE: O autor (2016) 

 

Por sua vez, a intersecção dos conjuntos nebulosos A e B, representada por 

𝐴 ∩ 𝐵 ou 𝐴. 𝐵 com a respectiva função de pertinência: 

 

 
𝜇¬𝐴 (𝑥𝑖)  = 1 − 𝜇𝐴 (𝑥𝑖)  

 
(6) 

 
𝜇𝐴∪𝐵  = max[𝜇𝐴 (𝑥𝑖) , 𝜇𝐵 (𝑥𝑖)]  

 
(7) 
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Corresponde ao conectivo “E” e pode ser visualizada na Figura 14: 

 

 

Figura 14 - Exemplo hipotético da operação de intersecção de conjuntos nebulosos de temperatura 
de cor (K) 

FONTE: O autor (2016) 

 

A capacidade de classificar de modo impreciso as variáveis de um problema, 

em termos de conceitos qualitativos em vez de quantitativos, traduz a ideia de uma 

variável linguística (KRONBAUER; MIRANDA; VILELA, 2003). 

Uma variável linguística é aquela cujos valores são sentenças definidas em 

linguagem natural ou artificial (ZADEH, 1965). O uso de variáveis linguísticas requer 

que seja definido um conjunto de termos linguísticos que permitam mensurar seus 

valores de forma adequada. 

Uma variável linguística pode ser definida pela quádrupla (X, Ω, T(X),M), onde 

X é o nome da variável, Ω é o universo de discurso de X, T(X) é um conjunto de nomes 

para valores de X e M é uma função que associa uma função de pertinência a cada 

elemento de T(X). A variável linguística aceita qualquer valor de uma escala de valores 

e a própria escala pode ser alterada de acordo com as circunstâncias (DRANG; 

EDELSON; LEVINE, 1988). 

No exemplo da Figura 12, pode-se definir a variável linguística como 

temperatura de cor; o universo de discurso, utilizando a escala de kelvin (K), é de 

2.000 K a 5.000 K e os termos linguísticos são: muito bom, ok e desconfortável.  

O termo primário de uma variável linguística pode ser representado por um 

conjunto nebuloso, sendo este definido em um universo de discurso, e é associado a 

 
𝜇𝐴∩𝐵  = min[𝜇𝐴 (𝑥𝑖) , 𝜇𝐵 (𝑥𝑖)]  

 
(8) 
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um conceito linguístico que classifica ou define um valor impreciso para a variável em 

questão. Para um dado elemento x do universo de discurso, o valor de pertinência 

𝜇𝐴(x) representa o quanto esse elemento satisfaz o conceito representado pelo 

conjunto nebuloso A. 

Partindo dos conceitos básicos da teoria de conjuntos nebulosos é possível 

compreender sua gama de aplicação, pois os sistemas nebulosos permitem a 

hierarquização de variáveis linguísticas desenvolvendo um processo de tomada de 

decisão em cenários de incerteza. 

 

 

3.2.4 Procedimentos de inferência 

 

O processo de quantificar informações qualitativas passa por algumas etapas, 

representadas pela Figura 15: 

 

 

Figura 15 - Arquitetura de um sistema fuzzy do Modelo de Mamdani 

FONTE: O autor (2016) 

 

Após entender quais são as variáveis linguísticas e termos primários que 

definem o problema, esses dados são processados em uma máquina de inferência. 

Por definição, inferência é: o ato de tirar por conclusão; deduzir pelo raciocínio, 

admissão da verdade de uma proposição, que não é conhecida diretamente, em 

virtude da ligação dela com outras proposições já admitidas como verdadeiras. 
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É por intermédio do processo de inferência que fatos, regras e heurísticas são 

processados na busca de solução de problemas. As heurísticas, regras práticas que 

auxiliam a reduzir o esforço de busca de solução, dependem fundamentalmente da 

experiência das pessoas na resolução de problemas. Portanto, o conhecimento de 

como resolver o problema, integrado com o conhecimento sobre o mesmo e com 

estratégia de raciocínio, constitui o cerne das bases de regras ou base de 

conhecimento. A base de conhecimento reúne o conhecimento do especialista, sendo 

descrita explicitamente por um formalismo processável computacionalmente. 

O modelo de inferência fuzzy proposto por Mamdani (1974) inclui módulos de 

interface que transformam as variáveis de entrada em conjuntos fuzzy e, 

posteriormente, os conjuntos fuzzy gerados na saída em grandezas numéricas 

proporcionais.  

A maneira mais comum de se armazenar informações na base de regras de 

uma arquitetura de sistema fuzzy é por meio da representação de regras de produção 

fuzzy. Normalmente, uma regra de produção fuzzy é formada por duas partes 

principais: 

 

O antecedente é composto por um conjunto de condições que, quando 

satisfeitas (mesmo que parcialmente), determinam o processamento do consequente 

por um mecanismo de inferência fuzzy. 

O consequente é um conjunto de ações ou diagnósticos que são gerados pela 

regra ativada. As regras ativadas são processadas para gerar uma resposta 

determinística de cada variável de saída. 

Seja 𝒊𝒇 < 𝑥1 = 𝐴𝑖  𝑎𝑛𝑑 𝑥2 = 𝐴𝑗  𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑝 = 𝐴𝑘 > 𝒕𝒉𝒆𝒏 < 𝑦1 = 𝐵𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑦𝑝 = 𝐵𝑘>, 

onde 

𝑥𝑖 são as entradas do sistema 

𝐴𝑖 são os termos primários definidos nos conjuntos fuzzy  

𝑦𝑖 são as saídas do sistema 

𝐵𝑖 são os termos primários definidos nos conjuntos fuzzy 

 

 
𝒊𝒇 < 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 > 𝒕𝒉𝒆𝒏 < 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 > 

 
(9) 
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A máquina de inferência interpreta as regras da interface com o usuário, busca 

a solução adequada, selecionando e executando as regras apropriadas, e determina 

quando uma solução foi encontrada. A Figura 16 exemplifica essa dinâmica: 

 

 

Figura 16 - Dinâmica entre o usuário, motor de inferência e base de conhecimento  

FONTE: O autor (2016) 

 

A regra semântica tradicionalmente utilizada para o processamento de 

inferências proposto por Mamdani é chamada de inferência Max-Min. Essa técnica 

utiliza operações de união e intersecção entre conjuntos fuzzy, por meio dos 

operadores de máximo e mínimo. 

No processo de conversão escalar para fuzzy, os antecedentes de cada regra 

são processados por meio da intersecção fuzzy. Esse processo gera um grau de 

pertinência de ativação de cada regra e todas as regras que possuírem um grau de 

pertinência maior que zero irão contribuir para o cálculo da saída. O processamento 

dos antecedentes é dado por: 

 

𝐷(𝑘) = min [𝜇1
𝑘(𝑥1), 𝜇2

𝑘(𝑥2),… , 𝜇𝑝
𝑘(𝑥𝑝)]      (10) 

 

A conversão fuzzy para escalar, que transforma informações qualitativas em 

quantitativas, é chamada de defuzzificação. Nesse processo, o valor final de cada 

variável de saída é dado por uma operação de união fuzzy de todas as regras 

ativadas.  

 

𝜇𝐵(𝑦1) = max [min (𝐷
𝑘, 𝜇𝐵

𝑘(𝑦1))] , ∀ 𝑦 ∈  𝑈𝑦2                   (11) 
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Onde o universo de discursos dessa variável de saída é composto pelos 

elementos 𝑦 ∈ 𝑈𝑦2. 

Dependendo da aplicação, utiliza-se como resposta o conjunto fuzzy de saída 

ou o mesmo pode ser transformado em um valor escalar proporcional. Uma das 

técnicas mais conhecidas para obter um valor escalar da saída é a do centro de massa 

(centroide). Esse método calcula o centro da figura geométrica dos conjuntos fuzzy 

resultantes do processo de inferências do modelo de Max-Min. 

O centro de massa é definido pelas equações (12) e (13): 

 

𝑦2̂ = 
∑ 𝑦.𝜇𝐵´𝑖 (𝑦) 𝑦∈𝑈𝑦2

∑ 𝜇𝐵´𝑖 (𝑦) 𝑦∈𝑈𝑦2

                                                          (12) 

 

𝑦2̅̅ ̅ =  
∑ 𝑦�̂�.𝜇𝐵´𝑖 (�̂�) 𝑦∈𝑈𝑦2

𝑛�̂�
, 𝑜𝑛𝑑𝑒�̂� =   𝑎𝑥𝑦∈𝑈´  [𝜇𝐵´𝑖(𝑦)]           (13) 

 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Considerando que as rotinas administrativas são processos decisórios, pois 

consistem no isolamento das variáveis de decisão, o estudo da técnica de tomada de 

decisão torna-se essencial para o entendimento do desenvolvimento e das formas de 

atuação das organizações. 

A teoria da decisão procura estabelecer regras e modelos, pois parte do 

princípio que o ser humano ao desempenhar qualquer papel procura agir de acordo 

com modelos construídos ao longo de sua vida. Tais modelos são utilizados para 

determinar suas atitudes, escolhas pessoais e a seleção das ações conscientes ou 

inconscientes para a realização de atividades (PEREIRA; LOBLER; SIMONETTO, 

2010). 

Tendo em conta que o processo de tomada de decisão está baseado em 

fatores cognitivos, a lógica difusa é uma técnica muito poderosa para resolver 

problemas, ainda que simples, mas com ampla aplicabilidade. Em geral, ela é mais 

útil para tratar problemas que não são facilmente definidos por modelos matemáticos 

práticos. Por exemplo, a lógica difusa tem sido empregada na administração do 
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mercado de ações, no controle de metrô, na escolha de fornecedores e na modelagem 

de sistemas especialistas (KRONBAUER; MIRANDA; VILELA, 2003). 

Com sistemas capazes de processar eficientemente informações imprecisas 

e qualitativas, os modelos de inferência fuzzy são particularmente adequados em 

processos que exigem tomada de decisão por representarem o conhecimento e a 

experiência existentes sobre um determinado estado da situação e, a partir da entrada 

de dados sobre seus estados atuais, poderem inferir variações importantes ou mesmo 

gerar sugestões sobre as próximas ações a serem tomadas. 

Aliada à teoria de conjuntos nebulosos, a abordagem AHP é um método que 

auxilia na ponderação dos critérios de priorização, racionalizando a estrutura do 

problema e consolidando um grande número de informações em vetores normalizados 

que permitem o ranqueamento das alternativas. Essa redução é muito benéfica em 

um cenário de comparação, pois permite analisar um número menor de variáveis sem 

perder a importância de cada critério incorporado ao cenário de decisão. 

Achtenhagen, Melin e Naldi (2013) apontam a mudança como um dos fatores 

de sucesso para a sustentabilidade da criação de valor em um modelo de negócio. A 

mudança é essencial para aproveitar as novas oportunidades do mercado que vive 

em constante transformação, mas para tal é necessário uma ferramenta que registre 

a situação atual e que ofereça uma comparação com propostas de outros modelos 

para que a tomada de decisão seja pautada em fatos e dados. 

Analisando a mudança como um processo importante, mas que deve ser 

trabalhado de forma estruturada, Osterwalder e Pigneur (2011) propõem a utilização 

do SWOT para avaliação do modelo de negócio atual e projetação de novas opções 

de modelos, tal como é exemplificado na Figura 17. 
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Figura 17 - Análise de SWOT de modelos de negócios para planejamento estratégico 

FONTE: OSTERWALDER; PIGNEUR (2011) 

 

Osterwalder e Pigneur (2011) citam que o SWOT é uma ferramenta atraente 

por sua simplicidade, que permite observar os componentes do Canvas de uma forma 

mais detalhada proporcionando o foco necessário para uma discussão estruturada, 

porém pode levar a discussões muito vagas, pois em função de sua natureza aberta 

oferece pouco direcionamento no que diz respeito a que aspectos analisar. Mas, 

mesmo com essa consideração, uma análise SWOT estruturada pode trazer dois 

resultados: ela traz um retrato de onde você está agora e sugere algumas trajetórias 

futuras.  

Mas como comparar um cenário com outro, avaliar em quais aspectos um é 

mais positivo e o outro negativo, ou, ainda, como em meio a uma infinidade de 

variáveis, cada uma com sua pertinência, pode-se definir ou escolher qual o melhor 

modelo de negócio? Qual a melhor estratégia, qual o caminho mais assertivo a seguir? 

Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) apontam que uma das contribuições 

fundamentais do modelo de negócio está em construir a base de novas ferramentas 

de gestão computacionais, pois, quando os sistemas estão em um mesmo formato, 

eles possuem uma linguagem comum que permite expressar uma comunicação 

compartilhada. Por exemplo, modelos de negócios servem para projetar, visualizar e 

comparar outros modelos, e isso poderia ser facilmente realizado por um sistema 
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computacional. Métodos mais complexos, como simular, já não é possível realizar 

sem o suporte de um software. 

Entendendo-se que o mundo é fortemente dependente da maneira como as 

pessoas percebem-no, onde a essência das coisas não é determinada apenas pela 

coisa em si, mas também pela contribuição de quem a percebe e compreende, é 

necessário desenvolver uma ferramenta computacional que, ao mesmo tempo em que 

permita realizar comparações, colete os reflexos da percepção humana. 

Para que elementos possam ser contrastados, eles devem ser quantificados. 

No âmbito descrito, onde as ferramentas estratégicas apresentadas são qualitativas e 

a imprecisão humana permeia os processos de decisões, utiliza-se a lógica fuzzy 

como componente para trazer todas essas informações a uma mesma base para que 

se tornem comparáveis. 

No decorrer dos próximos capítulos será demonstrada a construção de uma 

ferramenta para auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão, mesclando 

ferramentas estratégicas e quantificando-as com a utilização da lógica fuzzy AHP. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

4.1 BIBLIOMETRIA 

Muito tem-se discutido sobre a árdua e necessária tarefa de mensurar, 

caracterizar e avaliar a ciência, ou seja, avaliar o resultado da atividade intelectual de 

pesquisadores e estudiosos, que têm seu produto apresentado de diversas maneiras. 

Produção intelectual, produção acadêmica, produção do conhecimento e produção 

científica são termos presentes na literatura e utilizados no meio acadêmico com o 

mesmo significado, visando objetivos idênticos (ARAÚJO; ALVARENGA, 2011). 

Kitchenham e Charters (2007) descrevem que a revisão sistemática da 

literatura é um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis 

e relevantes para uma determinada pergunta de pesquisa, área de estudo ou 

fenômeno de interesse.  

Assim, Kitchenham e Charters (2007) descrevem as principais razões e a 

importância desse processo, bem como vantagens e desvantagens da utilização de 

um método estruturado de revisão da literatura. 

As principais razões são: 

 

 para resumir a evidência empírica dos benefícios e limitações de um 

método específico; 

 para identificar eventuais lacunas na pesquisa atual, a fim de sugerir 

novas frentes de investigação; 

 para posicionar adequadamente uma nova linha de investigação. 

 

A importância desse processo se dá por: 

 

 sintetizar o trabalho acadêmico existente, identificando as bases de 

construção do conhecimento; 

 garantir a integridade da pesquisa, tornando-a validada, pois identifica e 

relata pesquisas que suportam ou não a hipótese referida. 

A principal vantagem é que uma metodologia de busca bem definida garante 

identificar fontes consistentes relevantes de informação, fornecendo evidências 
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robustas e resultados consistentes sobre o fenômeno pesquisa. Porém, como 

principal desvantagem, este processo exige um esforço muito maior do que as 

tradicionais revisões de literatura.  

O conceito de análise bibliométrica se baseia na evidenciação quantitativa dos 

parâmetros de um conjunto definido de artigos (portfólio bibliográfico) para a gestão 

da informação e do conhecimento científico de um dado assunto. Os parâmetros 

observáveis são: os artigos selecionados, suas referências, autores, número de 

citações e periódicos mais relevantes (ENSSLIN et al., 2010). 

O processo de pesquisa científica se inicia com um problema, pergunta ou 

dúvida, que motiva os pesquisadores a procurarem informações sobre um dado tema 

em bibliotecas e bases bibliográficas digitais. Uma vez determinada a área de 

conhecimento que será foco da pesquisa, evidencia-se a escolha das palavras-chave 

que serão utilizadas na busca de referências. Para mensurar, interpretar e avaliar os 

resultados obtidos das buscas, pesquisadores recorrem a técnicas bibliométricas, que 

são análises quantitativas com fins de mensurar a produção e disseminação científica 

(LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

 

4.2 PROCESSO DE PESQUISA BIBLIOMÉTRICA EM BANCOS DE DADOS 

CIENTÍFICOS 

 

 

O procedimento para a referida busca foi estruturado em três etapas, sendo 

(i) seleção do banco de artigos bruto. (ii) filtragem do banco dos artigos e portfólio 

bibliométrico e (iii) análise crítica das principais contribuições. 

O processo da revisão sistemática da literatura desenvolvido neste trabalho 

utiliza o método ProKnow na primeira etapa; na segunda etapa, utiliza o 

ranqueamento através da categorização das revistas definida pela WebQualis.  

Em resumo, o método ProKnow pode ser observado no Figura 18: 
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Figura 18 - Etapa da fase de seleção do banco de artigos bruto para formar portfólio bibliográfico  

FONTE: ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO (2013) 

 

Pode-se visualizar na Figura 19 o método híbrido proposto na dissertação: 

 

 

Início
Definir os eixos 

de pesquisa

1° eixo: área de negócio
2° eixo: técnica de análise

Definir palavra 
chave (PC) de 

cada eixo

1° eixo: Canvas e 
businesss model

2° eixo: fuzzy, Swot, AHP

Definir 
combinações de 

PC

Definir bases de 
dados (BD)

Buscas das PC 
nas BD

Busca entre aspas, 
conector AND, últimos 10 

anos, somente artigos

Remover artigos 
dupicados

Ranqueamento 
webqualis das 

revitas: A1 e A2

Filtros por tema 
da revista

Temas: engenharias, adm, 
economia e ciência da 

computação

Leitura dos 
títulos

Leitura dos 
resumos

Artigos do 
portfólio 

bibliográfico

Seleção do banco de artigos brutos Filtragem dos bancos de artigos

 

Figura 19 - Processo bibliométrico adotado para revisão sistêmica da literatura  

FONTE: O autor (2016) 
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Na etapa 1 foram definidos dois eixos de pesquisas: o primeiro “Área de 

negócio” que tem como palavras-chave Business Model e Canvas; o segundo eixo de 

pesquisa é “Técnica de análise” com as palavras-chave Fuzzy, AHP e SWOT. 

Tabela 12 - Eixo de pesquisa vs palavras-chave  

Área de negócio Técnica de análise 

Eixo 1 Eixo 2 

Business model Fuzzy 

Canvas AHP 

  SWOT 

FONTE: O autor (2016) 

 

As bases escolhidas foram Science Direct, Emerald e Scopus (Elsevier) em 

função do seu grande portfólio de revistas e pela aderência ao tema nas áreas de 

engenharia, administração, economia e ciência da computação. 

A Science Direct é uma base científica com mais de 12 milhões de artigos 

publicados especializada nas áreas científica, tecnológica e médica. A Scopus 

(Elsevier) é uma das maiores bases multidisciplinares de resumos e citações por pares 

com foco nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e 

humanidades; seu principal diferencial é a oferta de uma série de ferramentas 

inteligentes para acompanhar, analisar e visualizar a pesquisa na forma de 

indicadores bibliométricos, índices de citação, ranking de produção científica, entre 

outros. A Emerald, fundada em 1967, possui artigos nas áreas de engenharias, 

administração, contabilidade, revisados duplamente por especialistas. Consta em seu 

acervo um portfólio de aproximadamente 300 jornais e mais de 2.500 livros. 

A busca das palavras-chave nas bases foi feita com a combinação das 

palavras-chave e o operador Booleano “AND”; no período foram escolhidos artigos 

dos últimos 10 anos e somente artigos científicos. Como resultado dessa pesquisa, 

retornaram 2.195 artigos conforme identificado na Tabela 13: 
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Tabela 13 - Busca nos bancos de dados com as palavras-chave e filtros limitantes 

Combinação PV com "and"  Science Direct Emerald Scopus (Elsevier) Total 

"business model" AND Fuzzy 838 147 19 1.004 

"business model" AND AHP 252 79 9 340 

"business model" AND SWOT 300 79 16 395 

Canvas AND Fuzzy 351 34 2 387 

Canvas AND AHP 22 4 0 26 

Canvas AND SWOT 26 16 1 43 

Total 1.789 359 47 2.195 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Ao retirar os itens duplicados, o resultado foi para 1.077. A etapa seguinte 

consiste em identificar qual o WebQualis da revista do artigo localizado.  

Denomina-se Qualis à classificação de veículos de divulgação na produção 

intelectual (bibliográfica) dos programas de pós-graduação stricto sensu, utilizada pela 

Capes para fundamentação do processo de avaliação da pós-graduação nacional por 

ela promovido. Materializa-se na listagem dos periódicos, classificada por área de 

avaliação, a partir do trabalho das respectivas comissões de área, bem como no sítio 

de divulgação de informações relativas ao aplicativo WebQualis na Internet 

(GUIMARÃES; RIBEIRO, 2016). 

Conforme deliberação do Conselho Técnico Científico - CTC em 16 e 

17/04/2008, a classificação dos periódicos divulgados no Qualis das áreas passou a 

ser composta de oito estratos, a saber: A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C 

– com peso zero. 

No processo de filtragem foram selecionados somente os artigos publicados 

em revistas A1 e A2, nos temas de engenharias, administração, contábeis e ciência 

da computação, que retornaram 485 títulos. 

O passo seguinte foi a leitura de títulos. Nessa etapa vieram muitos títulos 

relacionados ao processo de decisão usando fuzzy, AHP ou ao processo híbrido, 

porém não relacionados diretamente aos termos de modelos de negócios. A 

expressão modelo de negócios acaba retornando um portfólio extremamente vasto de 

assuntos que não estão necessariamente relacionados a uma modelagem que busca 

entender como um negócio cria a captura de valor para seus clientes. 

Foram identificados diversos exemplos da aplicação fuzzy e AHP em casos 

de seleção de fornecedores, seleção do local ideal para montar uma empresa ou, 
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mesmo, sobre a escolha de portfólio de produtos. Mas os títulos, que aparentemente 

tinham uma relação com o tema na forma da pesquisa aqui desenvolvida, foram 36. 

No estágio seguinte, que consistiu na leitura dos resumos, constatou-se que 

nas combinações fuzzy + Canvas ou AHP + Canvas vieram muitos artigos 

relacionados a computação e desenvolvimento de framework de codificação de 

imagem, pois Canvas em inglês tem também o significado de tela, quadro. 

Outra situação foi na combinação de fuzzy + business model. Muitos artigos 

traziam essa combinação, mas com o significado de fuzzy como algo vago, nebuloso, 

subjetivo, e não no sentido da Teoria de fuzzy proposta por Zadeh (1965). Esses 

artigos descreviam a questão de modelos de negócios, citando a imprecisão do 

conceito ou mesmo da própria subjetividade que o modelo muitas vezes traz. 

Identificaram-se algumas abordagens fuzzy SWOT para determinação de 

estratégia, mas não relacionadas a modelo de negócios; a expressão business model 

aparecia no sentido de “um modelo de negócio específico”, como, por exemplo, a 

aplicação de um método fuzzy SWOT para avaliação estratégica no artigo de 

Hosseini-Nasab, Hosseini-Nasab e Milani (2011) ou, mesmo, no estudo de caso de 

uma distribuidora de remédios apresentado por Arshadikhamseh e Fazayeli (2013). 

Por fim, após a leitura dos resumos, o portfólio bibliográfico ficou em 12 

artigos, sendo que estes abordam de alguma forma os termos pesquisados, mas não 

da forma completa como está sendo desenvolvida a ferramenta nessa dissertação. 

Ou seja, nenhum dos artigos pesquisados propõem uma metodologia para o Canvas 

utilizando fuzzy ou AHP para torná-la uma ferramenta quantitativa que possa auxiliar 

os processos de tomada de decisão. 

A utilização do processo bibliométrico mostrou-se importante para essa 

pesquisa, pois permitiu identificar de forma ordenada grupos e áreas de excelência 

acadêmica, além de gerar indicadores estáticos para compreender a relevância do 

assunto estudado.  

Conclui-se que o tema apresentado nesse trabalho é inovador, apesar da 

grande repercussão do Canvas1 e da preocupação que Osterwalder e Pigneur (2011) 

e Osterwalder (2004) apresentam, tanto na sua tese quanto no livro, da importância 

                                            
1 Business Model Generation, o livro escrito por Osterwalder, originado de sua tese, até 2014 já tinha 
vendido mais de 1 milhão de exemplares e sido traduzido em mais de 30 idiomas 
(BUSINESSMODELSINC, 2016). 
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de um software que utilize o Canvas facilitando o processo de modelagem de 

negócios. 

 

 

4.3 ANÁLISE CRÍTICA DAS CONTRIBUIÇÕES MAIS RELEVANTES 

4.3.1 Uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de um novo modelo de 

negócios usando análise morfológica e abordagem fuzzy 

 

Nesse trabalho, Im e Cho (2013) começam identificando o meio de negócios, 

citando que as empresas estão se esforçando para inventar novos modelos de 

negócios para enfrentar ambientes de mercado desafiadores e competitivos e que o 

processo de desenvolvimento de novos modelos de negócios (new business model 

development - NBMD) foram estudados empiricamente em numerosas metodologias 

sistemáticas, modelos e ferramentas, mas que até o momento a metodologia de apoio 

a decisão para NBMD não foi adequadamente investigada. 

Tendo percebido a importância de um modelo de negócios, os acadêmicos e 

profissionais da área de negócios têm realizado vários estudos sobre o assunto; no 

entanto, a maioria desses estudos tem focado apenas em conceitos do modelo de 

negócios. O artigo de Im e Cho (2013) tem como objetivo propor uma abordagem 

sistemática que apoia o processo de NBMD. A metodologia proposta não só irá 

permitir aos gestores a busca de ideias inovadoras, mas também irá combiná-la com 

um conjunto de modelos de negócios alternativos. Além disso, a metodologia sugerida 

inclui um modelo de avaliação que compreende um conjunto de critérios de avaliação 

para analisar e selecionar o modelo de negócio que melhor se adapta os objetivos de 

negócios da empresa. 

A fim de atingir os seus objetivos, esse estudo prossegue com duas etapas. 

A primeira etapa envolve a identificação de alternativas de modelo de negócios 

usando análise morfológica (MA). Em resposta, na segunda etapa, um processo 

integrado fuzzy AHP (FAHP) é aplicado com o TOPSIS fuzzy (técnica de preferência 

pela semelhança com abordagem da solução ideal) para ordenar a preferência da 

melhor opção de modelo de negócio. O FAHP é aplicado para calcular os pesos 

prioritários dos critérios e TOPSIS fuzzy é usado para selecionar uma alternativa de 

modelo de negócio 
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O processo descrito é representado pela Figura 20:  

 

Figura 20 - Proposta do modelo 

FONTE: IM; CHO (2013) 

 

A matriz de análise morfológica de modelos de negócios desenvolvida por Im 

e Cho (2013) está resumida na Tabela 14: 

Tabela 14 - Análise morfológica (MA) de modelos de negócios  
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FONTE: IM; CHO (2013) 

Na etapa seguinte foram identificados os tipos de modelos de negócios e 

realizada a construção da hierarquia de decisão: 

 

 

Figura 21 - Hierarquia de seleção de modelos de negócios  

FONTE: IM; CHO (2013) 

 

O resultado desse processo é o ranqueamento da melhor alternativa de 

modelo de negócios, identificando através de um vetor de ponderação qual a melhor 

alternativa. 

Concluindo, nesse trabalho foi proposta uma nova abordagem sistemática 

para NBMD, que consistia em duas fases: identificação de alternativas de modelo de 

negócios e avaliação/seleção do modelo de negócios. Na primeira fase, um conjunto 

de alternativas de modelos de negócios foram derivadas e, na segunda fase, as 

alternativas de modelos de negócios derivadas foram avaliadas e selecionadas. A 

análise morfológica (MA) foi utilizada para a derivação e agregação de modelos de 

negócios e o FAHP com abordagem TOPSIS fuzzy foi aplicado para o cálculo dos 

pesos prioritários de critérios e avaliação da seleção da melhor alternativa de modelo 

de negócios. 
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4.3.2 Uma abordagem configuracional em design de modelo de negócio 

 

Nesse artigo, Kulins, Leonardy e Weber (2015) trazem que a ideia por trás da 

abordagem configuracional é que o todo é melhor compreendido a partir de uma 

perspectiva sistêmica e deve ser visto como uma constelação de elementos 

interligados, permitindo que de várias maneiras chegue-se ao mesmo resultado. Esse 

estudo sugere a aplicação de uma perspectiva configuracional na investigação dos 

modelos de negócios, a fim de entender melhor a complexidade e inter-relação que é 

a base de modelos de negócios. 

Um quadro para explicar as implicações de desempenho nos modelos de 

negócios é o NICE-quadro de Zott, Amit e Massa (2011), demonstrado na Figura 22, 

que liga as quatro dimensões: complementaridades, eficiência, lock-in (reter) e 

novidade como guias de valor para o projeto modelo de negócio. No entanto, apenas 

dois dos quatro temas de design de modelos de negócios mantêm relação com o valor 

de mercado das empresas. Portanto, se o NICE-quadro deve explicar adequadamente 

as implicações do desempenho no conceito modelo de negócio, é necessário 

reorganizar os quatro elementos através de um novo entendimento que leve em conta 

a perspectiva configuracional. 

 

Figura 22 - NICE-quadro de modelos de negócios 

FONTE: Adaptado de ZOTT; AMIT (2001) 

 

O Nice-quadro é detalhado na Tabela 15: 

 



73 
 

Tabela 15 - Descrição do NICE-quadro 

 

FONTE: Adaptado de OROFINO (2011) 

 

Com base nesses argumentos, esse estudo adota o NICE-quadro e aplica um 

conjunto de análise fuzzy qualitativa comparativa (fsQCA) para um conjunto de dados 

de 41 empresas. Os resultados demonstram que as implicações da estrutura sobre o 

desempenho, de fato, dependem fortemente dos temas inter-relacionados. 

Essa descoberta é um importante passo para o desenvolvimento de uma 

compreensão mais profunda da natureza e do poder do modelo de negócio e dá 

direções para futuras pesquisas teóricas e empíricas. Esse estudo deixa espaço para 

a construção de teorias sobre a evolução da quantificação dos modelos de negócios 

e sua adaptação em diferentes efluentes ao longo do tempo. 

 

 

4.3.3 Síntese dos artigos 

 

O primeiro artigo apresentado trabalha na abertura de alternativas de modelos 

de negócios utilizando a Teoria Fuzzy e o AHP para quantificar os modelos de 

negócios e trazer um ranqueamento entre as alternativas apresentadas. Segue a 

mesma linha desenvolvida nesta dissertação, porém não parte do modelo proposto 

por Osterwalder e Pigneur (2011); ele cria sua própria análise morfológica. 

Já o artigo de Kulins, Leonardy e Weber (2015) trabalha a quantificação dos 

elementos dos modelos de negócios, a partir do framework desenvolvido por Zott e 
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Amit (2001), quantificando as quatro variáveis dessa proposta através dos dados 

existentes de 41 empresas que atuam na bolsa de valores da NASDAQ. 

Apesar de os dois estudos trabalharem em cima de ferramentas diferentes do 

que será apresentado nessa dissertação, ambos trazem a preocupação e a 

necessidade de quantificar as variáveis dos modelos de negócios para sistematizar o 

processo de tomada de decisão. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 MATERIAIS 

Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados nessa pesquisa, tais 

como o Excel, Matlab e formulário de pergunta. O resumo encontra-se na Tabela 16: 

Tabela 16 - Materiais utilizados para desenvolvimento da pesquisa  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

5.2 MÉTODO PARA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

Osterwalder e Pigneur (2011) propõem algumas estratégias de avaliação do 

Canvas e uma delas é através do SWOT. Eles sugerem essa combinação pelo fato 

de o SWOT permitir uma análise detalhada de cada dimensão do Canvas, além de 

ser muito familiar no ambiente empresarial e simples, porém criticam o fato de o 

SWOT ser uma ferramenta muito ampla que pode levar a indagações vagas com 

pouco direcionamento no que diz respeito a quais aspectos analisar.  

Por isso eles definiram uma série de questões a respeito de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças para cada uma das nove dimensões do Canvas com o 

objetivo de que o resultado do exercício de responder a tais perguntas possa se tornar 

a base para alterações e inovações no modelo de negócio em avaliação. A proposta 

Material O que é Para que foi usado

Excel

O Excel é um software da Microsoft amplamente 

utilizado para trabalhar com planilhas eletrônicas. Seus 

recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas 

ferramentas de cálculo e de construção de gráficos.

Nesse trabalho o Excel foi utilizado para criar o 

questionário Canvas SWOT e também para coletar 

seus dados. Após a coleta, foi utilizado para 

organização dos dados e criação do vetor para 

fuzzyficar. Com os resultados vindos do matlab, os 

cálcuclos matriciais das MCP também foram 

desenvolvidos nesse software.

Matlab

Trata-se de um software interativo de alta performance 

voltado para o cálculo numérico. O MATLAB integra 

análise numérica, cálculo com matrizes, 

processamento de sinais e construção de gráficos em 

ambiente fácil de usar onde problemas e soluções são 

expressos somente como eles são escritos 

matematicamente.

Foi utilizado para criar as funções de entrada e saída 

das variáveis linguísticas, bem como as regras de 

inferência. Recebeu o vetor de dados do excel para 

cálculo da fuzzyficação e desfuzzyficação das 

questões Canvas SWOT.

Formulário 

Canvas SWOT

É um formulário com questões adptadas do livro 

OSTERWALDER; PIGNEUR (2011), que objetiva 

promover a reflexão por meio de perguntas que 

abordam pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades dos modelos de negócios.

Foi utilizado para coletar as impressões dos usuários 

acerca do seu modelo de negócio e dessa forma 

fornecer dados para o processamento matemático do 

desenvolvimento no capítulo de metodologia.
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aqui apresentada busca trazer uma referência quantificada para esse questionário de 

forma a levar um padrão que permita a comparação entre a situação atual e proposta 

de um mesmo modelo de negócio ou a comparação entre mais de um modelo. 

O primeiro passo foi avaliar as questões existentes no livro de Osterwalder e 

Pigneur (2011) em conjunto com um especialista para definir como abordá-las junto 

ao usuário da ferramenta. As etapas seguintes compõem-se de: como modelar o 

fuzzy, estipular variáveis e termos linguísticos, regras de produção e a 

desfuzzyficação. Na sequência é definido uma matriz AHP para integrar os quatros 

blocos do SWOT em um único elemento escalar para cada uma das nove dimensões 

do Canvas. E por último compara-se cada dimensão do Canvas de um modelo de 

negócio com outro modelo de negócio avaliando as alternativas através da utilização 

de uma matriz AHP a fim de criar o ranqueamento em relação às alternativas 

avaliadas.  

A Figura 23 apresenta a sequência de passos de transformação da 

informação ao longo da modelagem. Resumidamente o usuário responde a várias 

perguntas para cada bloco do SWOT em cada uma das nove dimensões do Canvas. 

Pelo processo de fuzzyficação as respostas qualitativas são transformadas em um 

número escalar que é combinado e transformado em um peso em cada dimensão do 

Canvas. Na sequência, através das matrizes de comparação de alternativas, os 

critérios são comparados para definir um ranking em relação às várias alternativas de 

modelos de negócios avaliadas. 
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Figura 23 - Etapas de construção da ferramenta de sistema inteligente para análise Canvas SWOT  

FONTE: O autor (2016) 

 

A Figura 24 demonstra os passos para modelagem da ferramenta que busca 

integrar questões estratégicas nos aspectos SWOT utilizando o método fuzzy para 

quantificar as abordagens subjetivas da percepção humana. Na segunda parte da 

modelagem da ferramenta utiliza-se o AHP para definir critérios para consolidação da 

informação fuzzy-Canvas e, posteriormente, para suportar um método de auxílio para 

tomada de decisão multicritérios quando se compara mais de um modelo de negócio. 

 

Etapa 1 – SWOT para 
dimensões Canvas

Etapa 3 - Critério AHP para 
avaliação das dimensões 

Canvas

Etapa 4 - Critérios AHP para 
avaliação de múltiplos modelos 

de negócios

Etapa 5 – Estudo de caso

Etapa 2 - Análise fuzzy das 
perguntas SWOT Canvas

Etapa 6 - Avaliar resultados e 
analisar trabalhos futuros

 

Figura 24 - Fluxograma geral do desenvolvimento da metodologia para modelagem do sistema 
inteligente Canvas SWOT  

FONTE: O autor (2016) 
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5.2.1 Etapa 1: SWOT para dimensões do Canvas 

 

Osterwalder e Pigneur (2011) sugerem uma avaliação conjunta do SWOT com 

o Canvas para analisar um modelo de negócio a partir da perspectiva de forças, 

fraquezas, ameaças e oportunidades. 

Para isso desenvolveram um questionário de 98 perguntas onde os 4 blocos 

do SWOT são avaliados em cada uma das nove dimensões do Canvas. Na primeira 

parte do questionário são avaliadas as forças e fraquezas, onde as perguntas são 

feitas em pares, uma no sentido da força e a outra no sentido da fraqueza. Esse tipo 

de dualidade oferece a interpretação de que: se um ponto é muito forte, significa que 

ele é pouco fraco; e o contrário também é válido. Um exemplo dessas perguntas para 

a dimensão proposta de valor é: 

 

 

Figura 25 - Exemplo das perguntas do Canvas para força e fraqueza  

FONTE: Adaptado de OSTERWALDER; PIGNEUR (2011) 

 

Esse exemplo está exatamente igual ao livro, tanto a escala quanto a 

orientação de preenchimento. Porém, esse modelo de questionário gera algumas 

dúvidas: pede para classificar de 1 a 10 de acordo com a importância do modelo, mas 

não cita se 1 é o melhor ou pior; a escala ao lado da pergunta não é de 1 a 10, e sim 

duas escalas de 1 a 5. 

Analisando o bloco de ameaças ou oportunidade, o problema de entender a 

escala é semelhante, como mostra a Figura 26: 

 

 

Figura 26 - Exemplo das perguntas do Canvas para ameaça ou oportunidade 

FONTE: Adaptado de OSTERWALDER; PIGNEUR (2011) 
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Diferentemente de força e fraqueza, ameaça e oportunidade não possuem a 

característica de dualidade, pois uma ameaça forte não representa uma oportunidade 

fraca, sendo esses dois blocos independentes. 

Após identificar a dificuldade da usabilidade do questionário em função da 

escala e a pouca orientação do uso, o passo seguinte consistiu em analisar cada uma 

das questões. Algumas perguntas eram do tipo aberta, o que impede a utilização em 

questionários onde as respostas são escalas, como, por exemplo, a pergunta: “Onde 

podemos reduzir custos?”. Ou seja, não é possível criar alguma escala do tipo que dê 

uma nota de 1 a 10 ou que diga se é ruim ou bom para esse tipo de pergunta aberta. 

No Tabela 17 segue o resumo do número de questões por bloco SWOT e 

dimensão Canvas, identificando quantas questões precisariam ser revistas para que 

pudessem ser trabalhadas em questionários com escalas: 

Tabela 17 - Análise das questões Canvas  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Limitando o número de questões por bloco SWOT para cada dimensão 

Canvas a no máximo cinco, pois as combinações de respostas é o número de termos 

linguísticos (4) elevado ao número de questões, e reescrevendo algumas questões do 

tipo aberta para questões que podem ser definidas por escalas, obteve-se um novo 

questionário (Tabela 18): 

Dimensão Força/Fraqueza Ameaça Oportunidade
Total de 

questões

Questões para 

reavaliar

Segmentos de clientes (SC) 3 4 3 10 1

Proposta de valor (PV) 4 2 5 11 3

Canais (CN) 7 2 5 14 1Relacionamento com clientes 

(RC) 4 1 6 11 2

Fontes de receitas (RS) 8 3 5 16 3

Recursos principais (RP) 3 2 4 9 3

Atividades chaves (AC) 4 2 3 9 1

Parcerias principais (PP) 3 3 5 11 0

Estrutura de custo (CS) 4 2 1 7 3

Total de questões 40 21 37 98 17
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Tabela 18 - Análise das questões Canvas após revisão  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Graficamente, esse questionário abordará todos os campos do bloco do 

SWOT em cada uma das nove dimensões Canvas, como exemplificado na Figura 27: 

 

 

Figura 27 - Canvas Swot  

FONTE: O autor (2016) 

 

 

5.2.2 Etapa 2: análise fuzzy das perguntas SWOT Canvas 

 

Para desprender os usuários da ferramenta de fatores numéricos no momento 

da ponderação das respostas, desenvolveu-se uma interface de aquisição de dados 

baseada em cores e com escalas em termos linguísticos. Para capturar a conversão 

da associação linguística a um número real utilizou-se uma barra de rolagem dentro 

dos limites de nota estabelecidos, como descreve a Figura 28: 

 

Dimensão Força/Fraqueza Ameaça Oportunidade Total de questões

Segmentos de clientes (SC) 3 4 3 10

Proposta de valor (PV) 4 2 3 9

Canais (CN) 5 2 5 12

Relacionamento com clientes (RC) 3 1 4 8

Fontes de receitas (RS) 5 3 4 12

Recursos principais (RP) 3 2 4 9

Atividades chaves (AC) 4 2 3 9

Parcerias principais (PP) 3 3 5 11

Estrutura de custo (CS) 4 2 1 7

Total de questões 34 21 32 87
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Figura 28 - Exemplo de interface para aquisição de dados 

FONTE: O autor (2016) 

 

Para avaliar o peso de cada pergunta foi definida uma função de pertinência 

fuzzy, representada na Figura 29: 

 

 

Figura 29 - Conjunto fuzzy para avaliar as questões SWOT Canvas 

FONTE: O autor (2016) 

 

Como cada bloco do questionário na mesma dimensão Canvas possui mais 

de uma pergunta, foi necessário criar regras de produção fuzzy entre cada uma das 

respostas para gerar um único resultado em cada bloco SWOT para cada uma das 

nove dimensões Canvas. 
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Figura 30 - Resumo do processo de fuzzyficação e desfuzzyficação para cada índice SWOT 

FONTE: O autor (2016) 

 

A Figura 30 exemplifica que, pelo método de fuzzyficação adotado, 

independentemente de quantas perguntas (representadas por R1 até Rn) haja na 

entrada, haverá somente uma resposta para cada bloco SWOT (representadas por 

𝐼𝑆𝑊 𝑇𝑆 para a resposta de força, 𝐼𝑆𝑊 𝑇𝑊 para a resposta de fraqueza, 𝐼𝑆𝑊 𝑇𝑂 para 

oportunidade e 𝐼𝑆𝑊 𝑇𝑇 para ameaça). 

Como cada bloco de perguntas pode variar de uma a cinco questões, a 

quantidade de regras de inferência é dada por 𝑇𝐿𝑃, onde TL é a quantidade de termos 

linguísticos e P é o número de perguntas por bloco. Como são quatro termos 

linguísticos: neutro, pouco, médio e bastante, o número de regras de inferências pode 

variar de 4 a 1.024. Por esse motivo será demonstrado somente o exemplo para o 

caso de 2 perguntas, representado na Figura 31:  

 

 

Figura 31 - Regras de inferência questões SWOT Canvas e a função de saída das respostas 

P1 P2 R

Neutro Neutro Insuficiente

Neutro Pouco Aceitável

Neutro Médio Aceitável

Neutro Bastante Bom

Pouco Neutro Aceitável

Pouco Pouco Aceitável

Pouco Médio Bom

Pouco Bastante Bom

Médio Neutro Aceitável

Médio Pouco Bom

Médio Médio Bom

Médio Bastante Excelente

Bastante Neutro Bom

Bastante Pouco Bom

Bastante Médio Excelente

Bastante Bastante Excelente

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-3 -1 1 3 5 7 9 11 13

µ(x)

X

Insuficiente (I) Aceitável (A) Bom (B) Excelente (E)
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FONTE: O autor (2016) 

 

O intervalo de respostas que se busca atingir com essa função é de zero a 

dez, por isso foram utilizadas funções triangulares isósceles na variável “Insuficiente” 

e “Excelente”, com mediana nos pontos zero e dez respectivamente, com isso, torna-

se matematicamente possível alcançar avaliações com notas zero e dez. 

Para a coleta dos dados o questionário foi projetado da seguinte forma: 

 

 

Figura 32 - Exemplo do formato das perguntas do questionário Canvas SWOT 

FONTE: O autor (2016) 

 

O usuário, após a leitura e reflexão das questões, move o cursor da barra de 

rolamento até o ponto onde entende que o seu modelo de negócio mais se encaixa. 

O posicionamento da barra é convertido em um número e as respostas são 

convertidas em um vetor [𝑅1 𝑅2… 𝑅𝑛], que após serem transcritos no Matlab são 

desfuzzyficados de acordo com as regras e função mostradas na Figura 31. 

Após esse processo haverá um indicador (𝑆𝑊𝑂𝑇𝐶𝑎𝑛𝑣𝑎𝑠) em cada um dos 

quatro blocos e nove dimensões do Canvas, como representado na Tabela 19: 

Tabela 19 - Indicadores (𝑆𝑊𝑂𝑇𝐶𝑎𝑛𝑣𝑎𝑠) por bloco SWOT vs dimensão Canvas após a desfuzzyficação 

9. Estrutura de custos

Nossos custos são imprevisíveis? Nossos custos são previsíveis?

Nossas estrutura de custo e modelo de negócio não se combinam bem? Nossa estrutura de custos esta corretamente adequada ao nosso modelo de negócios?

Nossas operações  não são eficientes em custos? Nossas operações são eficientes em custos?

Não tiramos proveito da nossa economia de escala? Tiramos proveito da economia de escala?

Existem custos que ameaçam a tornar-se imprevisíveis?

Existem custos que ameaçam a crescer mais que as receitas a eles relacionados?

Existem oportunidades de redução de custos?
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das respostas das questões  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

 

5.2.3 Etapa 3: critério AHP para avaliação integrada das dimensões Canvas 

 

Ao término do processo de desfuzzyficação existirão 36 indicadores, dados 

que precisam ser integrados para oferecerem uma visão mais simples a respeito da 

saúde do modelo de negócio em avaliação. Para isso foi utilizado o método AHP com 

a finalidade de integrar as informações fuzzy em uma única informação para cada 

dimensão Canvas. 

Dessa forma determinou-se duas MCP (matriz de comparação paritária): uma 

para avaliar as dimensões Canvas relacionadas a questões externas, onde a 

oportunidade deve ser maior que a força e as ameaças menores que as fraquezas, e 

outra para avaliar as dimensões internas, onde as forças devem ser priorizadas em 

relação às oportunidades e as fraquezas minimizadas em relação às ameaças. 

Com ajuda do especialista, as dimensões Canvas definidas como internas (DI) 

foram: atividades chaves, recursos principais, estrutura de custo, fontes de receitas e 

proposta de valor, e as dimensões externas (DE) foram: parcerias principais, 

relacionamento com clientes, canais e segmento de clientes. Essa divisões podem ser 

identificadas na Figura 33: 

 

                                   SWOT 

         Canvas
Forca (S) Fraqueza (W) Ameaça (T) Oportunidade (O)

Segmentos de clientes (SC)

Proposta de valor (PV)

Canais (CN)

Relacionamento com clientes (RC)

Fontes de receitas (RS)

Recursos principais (RP)

Atividades chaves (AC)

Parcerias principais (PP)

Estrutura de custo (CS)
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Figura 33 - Dimensões internas (DI) e externas (DE) do Canvas 

FONTE: O autor (2016) 

 

A avaliação fornecida pelo especialista quanto à ponderação dos critérios 

SWOT é apresentada nas Tabelas 20 e 21: 

Tabela 20 - MCP das dimensões externas do Canvas 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Tabela 21 - MCP das dimensões internas do Canvas 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

         Dimensões Internas                Dimensões Externas

PP AC PV RC

RP CN

CS RS

SC

S W O T ∑swot Ponderação (DE)

S 1    9     1/7 9    19,14 0,36

W  1/9 1     1/9 5    6,22 0,12

O 7    9    1    9    26,00 0,49

T  1/9  1/5  1/9 1    1,42 0,03

S W O T ∑swot Ponderação (DI)

S 1 9 7 9 26,00 0,49

W 1/9 1 1/9 1/5 1,42 0,03

O 1/7 9 1 9 19,14 0,36

T 1/9 5 1/9 1 6,22 0,12
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Para obter-se um índice Canvas (𝐼 𝐶) para cada um dos nove blocos do 

Canvas, a ponderação das MCP das dimensões internas e externas do Canvas é 

multiplicada pela indicadores SWOT (𝐼𝑆𝑊 𝑇), conforme exemplo da Tabela 22: 

Tabela 22 - Cálculo do índice Canvas, exemplo da dimensão Canvas segmento de clientes (SC) e 
proposta de valor (PV) 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Pode-se demonstrar esse resultado de forma gráfica com a Figura 34: 

 

 

Figura 34 - Índice Canvas para as nove dimensões Canvas 

FONTE: O autor (2016) 

 

Resumindo esse processo, demonstra-se que as respostas são fuzzyficadas 

e desfuzzyficadas e, através das regras de inferências, convertidas em um único 

indicador (𝐼𝑆𝑊 𝑇) para cada bloco do SWOT em cada uma das dimensões Canvas; 

depois este é multiplicado pela ponderação AHP e dessa multiplicação encontra-se o 

índice Canvas (𝐼 𝐶) para cada uma das nove dimensões do Canvas (DC). 

SC R1 R2 R3 R4 R5 Indicador SWOT Ponderação AHP Índice Canvas

S 0,36

W 0,12

O 0,49

T 0,03

Total

PV R1 R2 R3 R4 R5 Indicador SWOT Ponderação AHP  Índice Canvas

S 0,49

W 0,03

O 0,36

T 0,12

Total

𝐼𝑆𝐶

𝐷 

𝐷 

𝐼𝑆𝑊 𝑇𝑆 

𝐼𝑆𝑊 𝑇  

𝑅1𝑆𝐶𝑆 𝑅 𝑆𝐶𝑆 𝑅 𝑆𝐶𝑆
𝑅1𝑆𝐶𝑊
𝑅1𝑆𝐶𝑂
𝑅1𝑆𝐶𝑇

𝑅 𝑆𝐶𝑊 𝑅 𝑆𝐶𝑊
𝑅 𝑆𝐶𝑂 𝑅 𝑆𝐶𝑂
𝑅 𝑆𝐶𝑇 𝑅 𝑆𝐶𝑇 𝑅 𝑆𝐶𝑇

𝑅1𝑃 𝑆 𝑅 𝑃 𝑆 𝑅 𝑃 𝑆
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Por ser a lógica fuzzy um sistema MISO (multiple input, single output), a sua 

utilização para a captura de 87 questões permitiu que essas fossem convertidas em 

36 indicadores, que após a integração AHP transformaram-se em 9 índices. Esse 

processo está representado na Figura 35: 

 

 

 

Figura 35 - Resumo do processo da modelagem fuzzy AHP para o Canvas SWOT 

FONTE: O autor (2016) 

 

Ao término dessa etapa consegue-se avaliar individualmente cada dimensão 

identificando-se onde há a necessidade de melhoria e onde há um processo maduro. 

Dessa reflexão é possível traçar ações estratégicas para evoluir o modelo até o ponto 

desejado pelo empreendedor. A ferramenta em si não traz a solução, mas é um guia 

que favorece a análise e desenvolvimento do pensamento sistemático na formulação 

da estratégia. 

Mas como avaliar a distância entre a situação atual e a visão do 

empreendedor acerca de seu negócio? Ou como fornecer subsídios para que o 

empreendedor possa identificar qual a melhor opção dentre mais de uma escolha? 

Para isso continua-se com a análise AHP entre alternativas de modelos de negócios. 

 

 

5.2.4 Etapa 4: critérios AHP para avaliação de múltiplos modelos de negócios 

 

O objetivo desse item é evoluir a análise do sistema inteligente Business 

Model Canvas para comparação entre múltiplos modelos de negócios, pois quantificar 

fatores qualitativos permite o desenvolvimento de comparação e, com isso, a 

identificação de melhores alternativas ou de planos de ações para pontos fracos. 
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A Figura 36 exemplifica como foi desenhada a hierarquia para aplicação do 

AHP, onde as dimensões do Canvas são os critérios, os blocos SWOT são os 

subcritérios e as alternativas são as opções de modelos de negócios. 

 

 

Figura 36 - Estrutura da hierarquia para aplicação do AHP 

FONTE: O autor (2016) 

 

Para sintetizar as preferências da hierarquia os modelos serão analisados sob 

a óptica de cada umas das nove dimensões Canvas, como mostra a Tabela 23:  
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Tabela 23 - MCP de avaliação para alternativas de modelo de negócios para cada critério do Canvas  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

𝐸𝑆(𝑖,𝑗)_ 𝐶 representa a nota da escala de Saaty do modelo 𝑖 em relação ao 

modelo 𝑗 e é dado pela equação: 

 

𝐸𝑆(𝑖,𝑗)_ 𝐶 = {
0,8 ∗ (𝐼𝐴𝐷 − 𝐼𝐵𝐷 ) + 1, 𝑠𝑒 𝐼𝐴𝐷 − 𝐼𝐵𝐷 ≥ 0

(8 90⁄ ) ∗ (𝐼𝐴𝐷 − 𝐼𝐵𝐷 ) + 1, 𝑠𝑒 𝐼𝐴𝐷 − 𝐼𝐵𝐷 < 0
        (14) 

 

Modelo A Modelo B Modelo n
Vetor de prioridade 

normalizado

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Modelo A 1

Modelo B 1

Modelo n 1

Parcerias Principais

Estrutura de Custo

Segmento de Clientes

Proposta de Valor

Canais

Relacionamento com Clientes

Fontes de Receita

Recursos Principais

Atividades Chaves

𝐸𝑆12_𝑆𝐶 𝐸𝑆1𝑛_𝑆𝐶
𝐸𝑆21_𝑆𝐶 𝐸𝑆2𝑛_𝑆𝐶
𝐸𝑆𝑛1_𝑆𝐶 𝐸𝑆𝑛2_𝑆𝐶

𝐸𝑆12_𝑃 𝐸𝑆1𝑛_𝑃 
𝐸𝑆21_𝑃 𝐸𝑆2𝑛_𝑃 
𝐸𝑆𝑛1_𝑃 𝐸𝑆𝑛2_𝑃 

𝐸𝑆12_𝐶 𝐸𝑆1𝑛_𝐶 
𝐸𝑆21_𝐶 𝐸𝑆2𝑛_𝐶 
𝐸𝑆𝑛1_𝐶 𝐸𝑆𝑛2_𝐶 

𝐸𝑆12_ 𝐶 𝐸𝑆1𝑛_ 𝐶
𝐸𝑆21_ 𝐶 𝐸𝑆2𝑛_ 𝐶
𝐸𝑆𝑛1_ 𝐶 𝐸𝑆𝑛2_ 𝐶

𝐸𝑆12_ 𝑆 𝐸𝑆1𝑛_ 𝑆
𝐸𝑆21_ 𝑆 𝐸𝑆2𝑛_ 𝑆
𝐸𝑆𝑛1_ 𝑆 𝐸𝑆𝑛2_ 𝑆

𝐸𝑆12_ 𝑃 𝐸𝑆1𝑛_ 𝑃
𝐸𝑆21_ 𝑃 𝐸𝑆2𝑛_ 𝑃
𝐸𝑆𝑛1_ 𝑃 𝐸𝑆𝑛2_ 𝑃

𝐸𝑆12_𝐴𝐶 𝐸𝑆1𝑛_𝐴𝐶
𝐸𝑆21_𝐴𝐶 𝐸𝑆2𝑛_𝐴𝐶
𝐸𝑆𝑛1_𝐴𝐶 𝐸𝑆𝑛2_𝐴𝐶

𝐸𝑆12_𝑃𝑃 𝐸𝑆1𝑛_𝑃𝑃
𝐸𝑆21_𝑃𝑃 𝐸𝑆2𝑛_𝑃𝑃
𝐸𝑆𝑛1_𝑃𝑃 𝐸𝑆𝑛2_𝑃𝑃

𝐸𝑆12_𝐶𝑆 𝐸𝑆1𝑛_𝐶𝑆
𝐸𝑆21_𝐶𝑆 𝐸𝑆2𝑛_𝐶𝑆
𝐸𝑆𝑛1_𝐶𝑆 𝐸𝑆𝑛2_𝐶𝑆

 𝐴_𝑆𝐶
 𝐵_𝑆𝐶
 𝑛_𝑆𝐶

 𝐴_𝑃 
 𝐵_𝑃 
 𝑛_𝑃 

 𝐴_𝐶 
 𝐵_𝐶 
 𝑛_𝐶 

 𝐴_ 𝐶
 𝐵_ 𝐶
 𝑛_ 𝐶

 𝐴_ 𝑆
 𝐵_ 𝑆
 𝑛_ 𝑆

 𝐴_ 𝑃
 𝐵_ 𝑃
 𝑛_ 𝑃

 𝐴_𝐴𝐶
 𝐵_𝐴𝐶
 𝑛_𝐴𝐶

 𝐴_𝑃𝑃
 𝐵_𝑃𝑃
 𝑛_𝑃𝑃

 𝐴_𝐶𝑆
 𝐵_𝐶𝑆
 𝑛_𝐶𝑆
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Onde DC é a dimensão Canvas; por exemplo 𝐼𝐴𝑠𝑐 significa o índice Canvas do 

modelo A na dimensão segmento de clientes. 

A linearização compreende dois domínios: um considerando a relação maior 

ou igual à unidade e um para a escala inversa considerando os valores fracionários, 

conforme mostra o gráfico da Figura 36: 

 

 

Figura 36 - Gráfico de conversão dos valores 𝐼𝑛𝐷  em 𝐸𝑆(𝑖,𝑗)_ 𝐶 

FONTE: O autor (2016) 

 

Uma vez respondido o questionário para o modelo A e depois para o modelo 

B, o sistema se encarrega de calcular as notas da escala de Saaty 𝐸𝑆(𝑖,𝑗)_ 𝐶 para 

compor os índices das MCP dos critérios Canvas. Esses resultados são compilados 

em uma matriz onde 𝑛 é o número de modelos em avaliação, como representa a 

Tabela 24: 

Tabela 24 - MCP de análise das alternativas por critérios das dimensões Canvas 

 

FONTE: O autor (2016) 
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Tendo em vista que é necessário um padrão para se multiplicar a matriz da 

Tabela 24 para assim se obter o ranqueamento entre os modelos de negócios, definiu-

se um padrão genérico de uma matriz [9 × 9]: referente às nove dimensões do 

Canvas, aqui representado na Tabela 25: 

Tabela 25 - MCP de critério das dimensões Canvas por tipo de modelo de negócio  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Para aplicação prática, esse padrão deve ser calibrado pelo especialista e de 

acordo com os tipos de modelos avaliados ou pelo perfil do empreendedor quando 

este avalia múltiplos modelos de negócios. 

O resultado final é dado multiplicando a MCP de análise das alternativas por 

critérios das dimensões Canvas pelo vetor de ponderação da MCP de critério das 

dimensões Canvas por tipo de modelo de negócio. 

  

SC PV CN RC RS RP AC PP CS
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SC 1

PV 1

CN 1

RC 1

RS 1

RP 1

AC 1

PP 1

CS 1

 12  1  1  1  1  1  1  1 
 21

  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  2    

 2  2  2  2  2  2  2 
  
   

               
  2                
  2                   
  2                   
  2                   
  2                   
  2                   
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6 CASO DE APLICAÇÃO 

 

 

Definida a metodologia faz-se necessário a aplicação prática para validação 

de modelagem do Canvas SWOT. Na primeira seção será feita a aplicação do 

questionário para diagnóstico do modelo de negócio e na segunda parte será feita 

análise da evolução do modelo de negócio frente à comparação de um estágio inicial 

versus o estágio atual. 

 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DO MODELO DE NEGÓCIOS  

O estudo de caso foi aplicado em uma empresa de tecnologia, sendo esta 

referência em soluções inovadoras para o segundo setor, como empresas, indústrias 

e concessionárias de energia; com mais de 50 anos de existência. 

Durante o processo de planejamento estratégico de 2011, a empresa A 

contratou uma consultoria para ajudar a realizar o diagnóstico e implementar planos 

de ações para atingir algumas metas propostas pela alta diretoria. Na época a 

consultoria utilizou o Canvas de Modelos de Negócios para trabalhar junto aos 

gerentes e diretores cada um dos nove elementos propostos por essa metodologia. 

Para simular a aplicabilidade da ferramenta Canvas SWOT foi feita uma 

reunião, em junho de 2016, com todos os gerentes de divisão que participaram do 

planejamento estratégico em 2011. Nessa reunião foi apresentado o material que a 

consultoria desenvolveu a partir do Canvas em 2011 e o conceito da ferramenta 

Canvas SWOT. O objetivo foi resgatar o histórico da época para que os convidados 

preenchessem o questionário do Canvas SWOT a partir das suas percepções do ano 

de 2011. 

 

 

6.1.1 Aplicação da etapa 1: SWOT para dimensões Canvas 

 

Na etapa 1 da metodologia foi feita análise das questões Canvas para os 

blocos do SWOT e definido o formato das perguntas bem como a quantidade. Dessa 

análise resultou o questionário aplicado para o caso de aplicação. 
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Para o caso de aplicação foram convidados a participar todos os gerentes de 

setor da empresa que estiveram no planejamento estratégico em 2011. Os 

questionários foram respondidos individualmente, sem discussão ou análise em 

grupo, justamente para trabalhar a questão da coleta da percepção de cada pessoa. 

 

 

6.1.2 Aplicação da etapa 2: análise fuzzy das perguntas SWOT Canvas 

 

O questionário foi aplicado, utilizando a interface em Excel conforme descrito 

na metodologia (Figura 28) e levou em torno de 30 minutos para preenchimento. Ao 

término do preenchimento os entrevistados enviaram o questionário e não houve 

apresentação dos resultados na sequência. 

Os dados foram processados depois e como entrada do processo para o 

cálculo do Índice SWOT foi utilizado a média simples das respostas coletadas. Por 

exemplo, o questionário foi preenchido por 10 pessoas e o dado utilizado como 

resposta da pergunta 1 é a média das 10 respostas que essa pergunta obteve. 

Ne sequência as respostas foram processadas no MATLAB, de acordo com 

as funções de inferência das Figuras 29 e 31, onde foi calculado o indicador SWOT 

de cada dimensão do Canvas (DC). Os resultados obtidos podem ser observados na 

Figura 37: 

 

 

Figura 37 - Resultado do indicador SWOT para o modelo de negócio da empresa A, avaliação do ano 
de 2011, onde azul é força (S), vermelho é fraqueza (W), verde é oportunidade (O) e amarelo é 
ameaça (T) 

FONTE: O autor (2016) 
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A escala em cada indicador varia de 0 a 10, sendo 0 o menor resultado e 10 

o melhor. Por exemplo, se a avaliação do bloco “oportunidade” ou “força” for 7, 

significa que esse bloco tem um alto potencial de oportunidade ou força, pois, se a 

nota fosse zero, significaria que não existe nenhuma oportunidade ou força. Se 

“fraqueza” for alta, significa que aquele bloco possui uma tendência negativa, e 

“ameaça” tem valor oposto, quanto maior número menor a ameaça naquele 

componente. 

Avaliando a Figura 37 é possível tirar algumas conclusões em relação ao 

modelo de negócio da empresa, como: 

 

 Parcerias principais não é um ponto forte, porém possui um alto potencial de 

melhoria em função das oportunidades que são percebidas pelos 

entrevistados; 

 De forma semelhante com segmento de clientes, porém com um indicador de 

“ameaça” maior do que em parcerias principais; 

 Canais é onde há uma maior concentração de “fraquezas”, porém é 

identificado como um dos maiores resultados de “oportunidades”, o que indica 

que, apesar do diagnóstico apresentar uma situação crítica, os entrevistados 

entendem que as oportunidades são altas.  

 De forma geral as perspectivas para o negócio em relação ao pontos de vista 

dos entrevistados é boa, visto que em todos os blocos as “oportunidades” são 

altas, variando de 4,91 a 8,12, com média de 6,68 pontos. Mas a percepção 

interna de força é muito baixa, com notas que variam de 0 a 3,25 e média em 

1,88 pontos. 

 

 

6.1.3 Aplicação da etapa 3: critério AHP para avaliação integrada das dimensões 

Canvas 

 

Como o processo de avaliação de construção de modelos de negócios é 

dirigido por questões multiobjetivas e exige características complexas como a 

presença de cenários variantes no tempo e conjuntos de ideias que apresentam 

incertezas, a metodologia AHP resolve em parte esse problema tratando o 
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pareamento de decisões multicritério e propondo uma resolução para o problema de 

objetivos conflitantes. 

Portanto, para simplificar o número de variáveis e conseguir enxergar o 

panorama de uma forma geral, esses valores foram multiplicados pela MCP das 

dimensões Internas e Externas do Canvas, conforme Tabelas 20 e 21, obtendo o 

resultado ilustrado pela Figura 38: 

 

 

Figura 38 - Canvas SWOT do estudo de caso da empresa A, cenário 2011 

FONTE: O autor (2016) 

 

Examinando a Figura 38 tem-se a dimensão Canvas “fontes de receita” com 

a pior nota (3,31), considerando que a escala varia de 0 a 10, sendo zero o pior 

resultado e 10 o melhor. A dimensão “relacionamento com o cliente” apresenta o 

melhor resultado (5,85), mesmo assim estando muito distante do que seria o cenário 

perfeito, a nota 10. 

A avaliação nesse formato permite colocar os nove blocos em ordem 

crescente de acordo com a sua nota, fornecendo à alta diretoria a visualização 

quantitativa de quais componentes precisam de um plano de ação de acordo com o 

seu desempenho.  

No item a seguir, será utilizada a ferramenta Canvas SWOT para avaliação 

do modelo de negócio da empresa A, comparando o cenário de 2011 com o cenário 

atual de 2016. 
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6.2 EVOLUÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS 

6.2.1 Aplicação das etapas1, 2 e 3 da metodologia 

 

Na mesma reunião onde foi realizado o estudo de caso de Diagnóstico de 

modelo de negócios, foi solicitado aos entrevistados que respondessem ao 

Questionário Canvas SWOT, porém refletindo a situação atual da empresa A. O 

resultado foi processado da mesma forma que o estudo de caso anterior e as 

respostas podem ser vistas na Figura 39, através dos indicadores SWOT: 

 

 

Figura 39 - Resultado do indicador SWOT para o modelo de negócio da empresa A, avaliação do ano 
de 2016 

FONTE: O autor (2016) 

 

Nesse cenário observa-se que, em “parcerias principais”, “atividades chaves”, 

“relacionamento com clientes”, “segmento de clientes” e “canais”, as fraquezas 

pontuam próximo de zero, ou seja, as principais fraquezas em relação ao clientes 

foram sanadas. Mas existe ainda a necessidade de empenhar ações nos “recursos 

principais”, “fontes de receitas” e “estrutura de custos”, blocos que apresentam maior 

pontuação em fraqueza. Avaliando esses dois aspectos, infere-se que a empresa A 

melhorou toda uma tratativa em relação aos clientes, porém ainda precisa adequar 

seus recursos internos e questões financeiras. Chama atenção também a dimensão 

“atividades chaves”, que possui uma boa evolução em termos de pontos fracos, mas 

que sinaliza a maior nota de oportunidades indicando que ainda existem muitas 

melhorias a serem aplicadas. 



97 
 

Traçando a comparação do cenário 2011 com 2016 através da variação dos 

indicadores SWOT (resultado 2016 - resultado 2011), é possível verificar a evolução 

do modelo de negócio, conforme a Figura 40: 

 

 

Figura 40 - Resultado do indicador SWOT para a comparação do modelo de negócio da empresa A, 
cenário 2011 vs cenário 2016 

FONTE: O autor (2016) 

 

Examinando a Figura 40 pode-se inferir que variações negativas para os 

blocos “fraqueza” e “ameaça” e variações positivas no bloco “força” significam uma 

melhora da situação anterior para a situação atual.  

Variações no campo de oportunidade podem ser avaliadas sob vários 

aspectos, por exemplo, uma variação positiva, ou seja, o aumento de oportunidades 

não significa que é uma coisa boa ou ruim, significa somente que ou o mercado mudou 

ou a empresa mudou e por isso agora existem mais oportunidades. A avaliação da 

variação negativa deste mesmo bloco, também, não significa que a empresa piorou 

em algum aspecto, pois a empresa pode ter aproveitado todas as oportunidades, ou 

o mercado pode ter mudado e as oportunidades listadas anteriormente não existem 

mais. Porém um ponto é fato: ter um alto índice de oportunidade pode ser muito 

positivo, pois indica que a empresa tem um horizonte vasto de possibilidades. 

Em relação aos resultados da empresa averígua-se que: 

 

 Houve redução ou nenhuma evolução em todos o componente do Canvas 

para o bloco “fraqueza”; 

 Em todos os componentes, com exceção de “estrutura de custo”, houve 

evolução das “forças”; 
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 “Ameaças” aumentou em todos os componentes, o que significa que houve 

uma redução; 

 Somando-se todos os indicadores de “forças” tem-se 17,33 pontos, enquanto 

que em “fraquezas” tem-se -22,49, em “oportunidades” 6,45 e em “ameaças” 

19,80 pontos. Esse efeito mostra que a empresa trabalhou muito bem as 

questões internas, pois evoluiu significativamente em forças, reduzindo 

drasticamente as fraquezas; porém não observa-se a mesma evolução em 

questões externas, pois do ponto de vista dos entrevistados houve uma 

melhora significativa em ameaças, mas pouca melhora em oportunidades.  

 

Seguindo a avaliação do modelo de negócios da empresa A no cenário 2016 

e multiplicando os valores dos indicadores SWOT pela MCP das dimensões Internas 

e Externas do Canvas para avaliação geral do Canvas SWOT, tem-se o resultado 

apresentado na Figura 41: 

 

 

Figura 41 - Canvas SWOT do estudo de caso da empresa A, cenário 2016 

FONTE: O autor (2016) 

 

No Canvas SWOT do cenário 2016 as maiores notas foram nos componentes 

“atividades chaves” e “proposta de valor”, o que representa que o processo estratégico 

pelo qual a empresa passou de 2011 a 2016 trabalhou fortemente as questões de qual 

valor ou dor a empresa entrega ou ajuda resolver, qual conjunto de produtos e serviços 

oferece, bem como quais ações e atividades a empresa deve fazer para atingir o 

modelo de negócios definido pela proposta de valor.  
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Da mesma forma que foi para avaliar a evolução do modelo de negócio 

quando se compararam os indicadores SWOT, foi feita a comparação dos índices 

Canvas de 2016 em relação a 2011, como representa a Figura 42: 

 

 

Figura 42 - Canvas SWOT da evolução 2011 a 2016 do estudo de caso da empresa A  

FONTE: O autor (2016) 

 

Evidencia-se que mesmo tendo uma das maiores evoluções (aumento de 1,44 

pontos), “fontes de receita” ainda precisa ser um ponto de atenção, pois representa 

umas das menores notas (4,74 pontos) do cenário 2016, juntamente com “estrutura 

de custo” e “recursos principais”. Este último, inclusive, apresentou uma queda (-0,06) 

em relação ao cenário 2011. 

Observa-se que “proposta de valor”, que era o segundo pior resultado de 

2011, em 2016 apresentou a maior nota, reforçando a afirmação de que a empresa 

trabalhou muito fortemente questões internas de identidade. 

 

 

6.2.2 Aplicação da etapa 4: critérios AHP para avaliação de múltiplos modelos de 

negócios 

 

Mas, avaliando os nove componentes de forma isolada – uns melhores em 

um cenário, outros piores em outro –, como identificar frente à estratégia da empresa 

qual a melhor conjuntura? Ou quanto um cenário realmente evoluiu frente ao que a 

companhia considera mais importante? É realmente uma evolução melhorar em 

“canais” e se manter igual em “parcerias principais”, se a alta diretoria entende o 
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contrário, ou é somente energia despendida de maneira incorreta? Pensando em 

responder a tais questionamentos é que aplica-se a MCP de critério das dimensões 

Canvas por tipo de modelo de negócio (Tabela 25), conforme será demonstrado na 

etapa seguinte do estudo de caso. 

A MCP de critério das dimensões Canvas por tipo de modelo de negócio visa 

criar um padrão de qual seria o melhor cenário entre os componentes do modelo de 

negócio, frente à estratégia da empresa. Por exemplo, se a alta diretoria da empresa 

entende que os esforços devem ser voltados para a estrutura de custo em vez de 

parcerias principais, mas o resultado, mesmo se positivo, for o contrário, significa que 

o foco não está sendo direcionado de acordo com a estratégia.  

Essa comparação é ainda mais importante quando dois modelos de negócios 

apresentam notas altas em todos os componentes, pois, quando um cenário é muito 

melhor que o outro, a avaliação de comparar múltiplas variáveis ao mesmo tempo é 

mais simples, mas para cenários onde não há essa diferença o processamento 

humano de interpretar e responder qual a melhor situação se torna menos eficiente. 

Para calcular a MCP de critério das dimensões Canvas por tipo de modelo de 

negócio foi desenvolvido um questionário e aplicado à alta direção da empresa. No 

questionário foi solicitado que os diretores colocassem em ordem de prioridade de 1 

a 9, sendo 9 mais importante e 1 menos importante, qual o foco de atenção cada bloco 

do Canvas deve ter prioritariamente. Ou seja, o objetivo não é entender qual a 

dimensão Canvas mais importante, uma vez que todas elas o são, mas sim que a alta 

direção da companhia citasse a qual dimensão Canvas é necessário dar mais foco e 

gastar mais energia frente à estratégia. 

O questionário encontra-se no Apêndice 2 e as suas respostas foram 

convertidas para a MCP de critério das dimensões Canvas por tipo de modelo de 

negócio, dividindo-se uma respostas pela outra. Por exemplo, se segmento de cliente 

é a posição 4 e proposta de valor é 8, no preenchimento da MCP na célula da linha 

segmento de cliente pela coluna proposta de valor ½ e na célula da linha proposta de 

valor e coluna segmento de cliente o valor é 2. O resultado considerado foi a média 

das respostas obtidas e encontra-se na Figura 43: 
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Figura 43 – Respostas dados aos entrevistados da empresa objeto de estudo para MCP de critério 
das dimensões Canvas  

FONTE: O autor (2016) 

 

 

Tais respostas foram convertidas na MCP da Figura 44: 

 

 

Figura 44 – Respostas dos entrevistados convertidas na MCP de critério das dimensões Canvas  

FONTE: O autor (2016) 

 

9 Proposta de Valor (PV)

4 Canais (CN)

6 Segmento de Clientes (SC)

8 Relacionamento com Clientes (RC)

5 Recursos principais (RP)

1 Atividades Chaves (AC)

3 Parcerias Principais (PP)

7 Fontes de Receitas (RS)

2 Estrutura de Custo (CS)

SC PV CN RC RS RP AC PP CS
Vetor comparação 

de critérios

SC 1,00 0,67 1,50 0,75 0,86 1,20 6,00 2,00 3,00 0,13

PV 1,50 1,00 2,25 1,13 1,29 1,80 9,00 3,00 4,50 0,20

CN 0,67 0,44 1,00 0,50 0,57 0,80 4,00 1,33 2,00 0,09

RC 1,33 0,89 2,00 1,00 1,14 1,60 8,00 2,67 4,00 0,18

RS 1,17 0,78 1,75 0,88 1,00 1,40 7,00 2,33 3,50 0,16

RP 0,83 0,56 1,25 0,63 0,71 1,00 5,00 1,67 2,50 0,11

AC 0,17 0,11 0,25 0,13 0,14 0,20 1,00 0,33 0,50 0,02

PP 0,50 0,33 0,75 0,38 0,43 0,60 3,00 1,00 1,50 0,07

CS 0,33 0,22 0,50 0,25 0,29 0,40 2,00 0,67 1,00 0,04
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Com auxílio do Matlab foi calculado o autovalor da matriz da Figura 44 e este 

aplicado na fórmula (1), obtendo um índice de consistência igual a zero. Esse fato 

ocorre porque o problema possui 9 dimensões, onde é ordenado de 1 a 9, assim como 

a escala de Saaty, o que faz com que as distorções sejam eliminadas. 

Multiplicando o vetor comparação de critério pelas respostas obtidas nas 

Figura 38 e 41, chega-se a um único valor ( 𝑓) para cada cenário, conforme a Tabela 

26: 

 

Tabela 26 - Resultado final da comparação do Canvas SWOT do cenário 2011 vs cenário 2016 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Com isso conclui-se que o modelo atual da empresa é melhor que o cenário 

em 2011, e ainda é possível quantificar em quanto foi essa melhora; nesse caso, 

170%. 

 

  

Modelo

2016 0,63

2011 0,37

 𝑓



103 
 

7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Nesse capítulo serão apresentadas conclusões e propostas de trabalhos 

futuros relacionados com Canvas SWOT para Modelos de Negócios. 

 

7.1 CONCLUSÕES 

O propósito dessa dissertação foi desenvolver uma ferramenta que pudesse 

quantificar as impressões qualitativas acerca de modelos de negócios para auxiliar os 

gestores no processo de tomada de decisão. 

Para tal foi necessário traçar uma compreensão tanto em relação ao conceito 

de planejamento estratégico quanto de modelo de negócios, ambos sem uma 

definição clara e uníssona no universo acadêmico. Foi preciso percorrer a origem de 

tais conceitos, escolas acadêmicas e aplicações atuais para conseguir atingir um 

entendimento claro e, então, trabalhar no restante da pesquisa. 

Após definidos os alicerces do eixo de negócio, foi relevante fundamentar os 

conceitos de técnicas de análises fuzzy e AHP. E mais importante do que discorrer 

sobre a teoria dessas técnicas foi explicitar como a associação de abordagens tão 

técnicas e matemáticas podem ter alguma funcionalidade com questões de gestão da 

área de negócio. 

Na introdução do capítulo de fuzzy, Black (1937) cita que em algum momento 

a ciência se distanciou dos problemas dos homens por culpá-los pela presença da 

imprecisão nas adversidades, mas que na verdade essa imprecisão é que leva ao 

processo criativo de resolução de problemas. De forma semelhante, Ries (2012), 

falando de empreendedorismo e planejamento estratégico, aponta que é necessário 

criar ferramentas e processos, trazendo a ciência para resolver dificuldades de gestão, 

pois a ciência liberaria um enorme estoque de potencial humano. Por isso, além do 

desenvolvimento e aplicação da ferramenta em si, a importância desse trabalho se dá 

em demonstrar como é possível juntar técnicas de diferentes áreas de conhecimento 

para resolver problemas de gestão. 

Em função do mercado altamente competitivo, das inúmeras variáveis de 

finanças, concorrência, marketing, estratégia, torna-se fundamental a composição de 

artefatos que interajam com todas essas informações, integrando um panorama 
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consolidado do cenário em avaliação, com o intuito de fornecer subsídios em 

processos de tomada de decisão. E decidir é comparar, medir, refletir para futura ação. 

Verbos estes relacionados a coisas quantitativas e de avaliação de múltiplos critérios, 

o que se encaixa perfeitamente com a utilização do AHP para a estruturação da 

ferramenta aqui proposta. 

O fuzzy traz em sua técnica a possibilidade de construir sistemas 

matemáticos, que fornecem métricas a partir de variáveis linguísticas, ou seja, 

variáveis que trabalham no mesmo nível que a compreensão humana. Pois, apesar 

de serem necessários padrões concretos, numéricos para a atividade de medição, de 

comparação, a mente humana trabalha com um outro sistema de códigos. 

Logo, a utilização de um sistema, que permite a comparação de múltiplas 

variáveis, com um que “conversa” no mesmo vocabulário do entendimento humano 

permitiu o desenvolvimento de uma ferramenta híbrida fuzzy AHP para quantificar a 

percepção do tomador de decisão em relação a seu modelo de negócios. Muito mais 

do que quantificar a ferramenta, entrega um resultado consolidador, que permite ao 

final de todo o processo utilizar somente uma métrica para fazer a comparação de um 

cenário em relação ao outro. 

O processo de comparar é essencial para avaliar um modelo em relação ao 

outro, um estágio passado em relação à evolução atual e até mesmo o estágio atual 

em relação a múltiplas opções de futuro – este último chamado de planejamento. 

Após a etapa de harmonização de conceitos, foi realizada uma busca 

estruturada do estado da arte, com o objetivo de mapear as principais e mais recentes 

contribuições relativas a esse tema. Observou-se que, da forma como essa 

dissertação foi tratada, não houve nenhum pesquisa semelhante até o presente 

momento, mostrando assim o grau de inovação do tema. 

O processo de bibliometria unificou a base da metodologia ProKnow com o 

ranqueamento de publicação científica da Capes, deixando disponível para outros 

pesquisadores um novo método de busca padronizada e sistêmica da atividade 

acadêmica e produção de conhecimento de um determinado tema de pesquisa. 

Na metodologia foram apresentados os materiais utilizados, como se chegou 

ao questionário e o porquê de seu formato e perguntas, além do processo matemático 

da integração fuzzy e AHP.  
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Para validar sua aplicação, o questionário Canvas SWOT foi aplicado em dois 

estudos de caso: o primeiro para diagnóstico de modelo de negócio e o segundo para 

acompanhamento da evolução do modelo de negócio. 

É interessante avaliar através do feedback dos entrevistados que os dados 

fornecidos pela ferramentas e as análises feitas a partir deles, realmente, refletem de 

forma quantitativa a situação da empresa, tornando explícitos, em uma forma gráfica 

e numérica, os pontos de melhorias e fortes. A partir dessa constatação é possível 

traçar planos de ação como o módulo e direção calculados a fim de percorrer a 

distância entre o diagnóstico e o prognóstico de forma efetiva. 

No estudo de caso de evolução do modelo de negócio foi possível diagnosticar 

a situação atual da companhia e examinar a variação em relação ao estado anterior. 

Além disso, determinou-se, a partir de um padrão estabelecido pela alta diretoria, qual 

modelo é o melhor. 

A ferramenta permite um cascateamento de um número macro que mapeia a 

situação analisada a um nível micro, onde é possível comparar dimensões Canvas, 

uma a uma, em cada aspecto de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. 

Por isso, entende-se que foi atendido o objetivo de desenvolver uma 

ferramenta que fosse capaz de quantificar os elementos subjetivos da elaboração do 

modelo de negócios, a fim de que o mesmo fosse “diagnosticável” e comparável. 

  

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

A partir dessa pesquisa é possível apontar algumas sugestões de trabalhos 

futuros: 

Canvas SWOT para investidores: reformular o questionário trabalhando 

indicadores financeiros, de mercado e de equipe com modelagem matemática 

semelhante à desta pesquisa para auxiliar investidores na avaliação de múltiplos 

modelos de negócios no processo de decisão de onde investir. 

Canvas SWOT com análise multivariada: evoluir a ferramenta atual para 

fornecer, além de um panorama visual, um texto com diagnóstico da situação 

mapeada gerado a partir de uma análise multivariada, onde o usuário responde a 

diversas perguntas e ao final tem um diagnóstico informando pontos fortes e fracos e 

sugestões de onde melhorar. 
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Matriz de Impacto x Esforço integrada a Canvas SWOT: integrar uma 

ferramenta que avalie qual o impacto de acordo com o esforço aplicado. Seria um 

simulador de planejamento estratégico, que mede a sensibilidade da resposta de 

saída de acordo com as variações das entradas. 

Canvas SWOT com gestão de plano de ação: elaborar uma ferramenta 

onde, após o diagnóstico, seja possível elaborar e acompanhar o plano de ação do 

planejamento estratégico. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO CANVAS SWOT 

 

 

1. Segmento de clientes

A taxa de evasão dos clientes é alta? A taxa de evasão dos clientes é baixa?

A base de não esta segmentada? A base de clientes esta bem segmentada?

Estamos falhando em conseguir novos clientes? Estamos continuamente conseguindo novos clientes?

Nosso mercado pode ficar saturado nos próximos 12 meses?

Os concorrentes estão ameaçando nossa participação no mercado?

Qual a probabilidade de perdemos os nossos clientes para a concorrência?

A concorrencia se intensificará muito rapidamente?

Nos beneficiamos com um mercado crescente?

Podemos atender novos segmentos de clientes?

Podemos atender melhor nossos clientes segmentado mais?

2. Proposta de valor

Nossas proposas de valor e as necessidades dos clientes estão desalinhadas? Nossas propostas e valor estão bem alinhadas com as necessidades dos clientes?

Nossa proposta de valor não tem efeito de rede? Nossas propostas de valor tem forte efeito de rede?

Temos reclamações frequentes? Nossos clientes estão bem satisfeitos?

Não há sinergia entre nossos produtos e serviços? Há fortes sinergias entre nossos produtos e serviços?

Há substitutos disponíveis para nossos produtos e serviços?

A concorrêcia ameaça oferecer melhor preço ou valor?

Podemos gerar receitas recorrentes transformando produtos em serviços?

Podemos integrar melhor produtos e serviços?

Há necessidades adicionais dos nossos clientes que conseguimos fazer com a PV atual?

3. Canais

Nossos  canais são ineficientes? Nossos canais são eficientes?

Os clientes não encontram nossos canais? Os clientes encontram nossos canais com facilidade?

A abrangência dos canais em nosso cliente é fraca A abrangência dos nossos canais em nossos clientes é forte?

Os canais não oferecem economia de escopo? Os canais oferecem economia de escopo?

Os canais estão pouco integrados? Os canais estão fortemente integrados?

Os concorrentes ameaçam os nossos canais?

Nossos canais correm o risco de se tornar irrelevante para os clientes?

Podemos aprimorar a eficiência ou eficácia dos nossos cainais?

Podemos integrar melhor nossos canais?

Podemos encontrar novos canais parceiros complementares?

Podemos aumentar as margens atendendo diretamente aos clientes?

Podemos  alinhar melhor os canais com os segmentos de clientes?
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4. Relacionamento com Clientes

A qualidade das relações está mal adequada ao segmento de clientes A qualidade da relação se adequa correntamente aos segmentos de clientes?

Fracas relações com os clientes? Fortes relações com os clientes?

Nossa marca é fraca? Nossa marca é forte?

Nosso relacionamento com os clientes corre risco de se deteriorar?

Há potencial para aprimorar o acompanhamento do cliente?

Podemos aprimorar a personalização?

Identificamos e nos "livramos" de clientes não lucrativos?

Existem formas de automitizar algumas relações?

5. Fontes de receita

Nossas margens são baixas? Nos beneficiamos de grandes margens?

Nossas receitas são imprevisíveis? Nossas receitas são previsíveis?

Dependemos de uma única fonte de receita? Nossas fontes de receitas são diversificadas?

Lidamos com altos custos antes de  ter qualquer lucro? Obtemos receitas antes de incorrer nos custos?

Deixamos de cobrar por serviços que os clientes realmentes estão disposto a pagar? Cobramos por aqui que os clientes realmente estão dispostos a pagar?

Nossas margens estão ameaças por nossos concorrentes? 

Dependemos excessivamente de uma ou mais fontes de receitas?

As principais fointes de receitas podem desaparecer nos próximos 12 meses?

Podemos substituir nossas receitas de transações únicas por receitas recorrentes?

Podemos entregar outros produtos ou serviços pelos os quais os clientes estariam dispostos a pagar?

Temos oprtunidades de venda cruzada internamente ou com parceiros?

Podemos aumentar os preços?

6. Recursos Principais

Nossos recursos principais são difíceis para a concorrência replicar? Nossos recursos principais são facilmente replicáceis?

As necessidades de recursos são imprevisíveis? As necessidades de recursos são previsíveis?

Temos problemas para disponibilizarmos os recursos certos nos momentos certos? Disponibilizamos os recusros na quantidade e hora certa?

Podemos enfretar uma interrupção no fornecimento de certos recusros por um período maior ou igual a um ciclo de vida do produto/serviço?

A qualidade de nossos recusros esta ameaçada de alguma forma?

Podemos utilizar recursos de menor custo com os mesmos resultados?

Existem recusros principais que funcionariam melhor se terceirizados?

Existem recusros principais subaproveitados?

Temos propriedade intelectual não utilizada que possa ter valor para outros?
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7. Atividades chaves

A execução das atividades chaves é ineficiente Executamos eficientemente as atividades?

Nossas atividades são facilmente copiadas? Nossas atividades são difíceis de copiar?

A qualidade da execução é baixa A qualdade da execução da atividade chave é alta?

Executamos muitas ou poucas atividades nós mesmos? O equilíbrio entre execução interna e terceirizadas são ideais?

Possuimos atividades chaves sem backup e que poderiam ser interrompidas instanteneamente?

A qualidade das nossas atividades chaves esta ameaçada de alguma forma?

Podemos padronizar algumas atividades chaves?

Podemos aprimorar a eficiência geral?

A TI suportaria essa eficiência aprimorada?

8. Parcerias Principais

Não estamos focados e perdemos oportunidades de parcerias? Estamos focados e trabalhamos com parceiros quando necessário?

Nossas relações com os parceiros é repleta de conflitos? Aproveitamos boas relações de trabalho com parceiros 

Nós temos os mesmos parceiros que nossos concorrentes? Rerepsentamos uma boa parcela de atividade do nosso parceiro?

Corremos risco de perder algum parceiro?

Nossos parceiros podem acabar ajudando a concorrência?

Estamos muito dependentes de alguns parceiros?

Há oportunidade de terceirização?

Uma colaboração maior com parceiros poderia nos ajudar a focar nosso negócio principal?

Há oportunidades de vendas cruzada?

Os parceiros de canais podem nos ajudar a atender melhor os clientes?

Os parceiros podem completar nossa proposta de valor?

9. Estrutura de custos

Nossos custos são imprevisíveis? Nossos custos são previsíveis?

Nossas estrutura de custo e modelo de negócio não se combinam bem? Nossa estrutura de custos esta corretamente adequada ao nosso modelo de negócios?

Nossas operações  não são eficientes em custos Nossas operações são eficientes em custos?

Não tiramos proveito da nossa economia de escala? Tiramos proveito da economia de escala?

Existem custos que ameaçam a tornar-se imprevisíveis?

Existem custos que ameaçam a crescer mais que as receitas a eles relacionados?

Existem oportunidades de redução de custos?
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO MCP DE CRITÉRIO DAS DIMENSÕES CANVAS 

POR TIPO DE MODELO DE NEGÓCIO  

 

Estudo de caso para dissertação de Mestrado Profissional - Institutos Lactec

Instituição:

Nome:

Cargo:

Questionário:

Proposta de Valor (PV)

Canais (CN)

Segmento de Clientes (SC)

Relacionamento com Clientes (RC)

Recursos principais (RP)

Atividades Chaves (AC)

Parcerias Principais (PP)

Fontes de Receitas (RS)

Estrutura de Custo (CS)

Obs: não serão reveladas respostas individuais, nem dados referentes a pessoa nem instituição pesquisada.

Entrevistado:

Responsável  pela pesquisa:

Questionário para avaliação da prioridade dos critérios do Canvas de Modelo de Negócios

Objetivo: avaliar do ponto de vista da alta diretoria a prioridade e o foco de atenção que deve-se dar a cada bloco  do Canvas, frente ao 

planejamento estratégico da instituição

Orientações: por favor colocar em ordem de prioridade de 1 a 9, sendo 9 mais importante e 1 menos importante, qual o foco de atenção cada  

bloco do Canvas deve ter prioritariamente, considerando a estratégia atual da empresa.


