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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma modelagem de negócios baseada na obra Business Model 

Generation, de Osterwalder e Pigneur (2011), para a empresa de gastronomia Ardhemia 

Thomas Gourmet. A empresa foi constituída em dezembro de 2013 sem qualquer tipo de 

planejamento formal, o que pode prejudicar suas possibilidades de sobrevivência e de 

crescimento no mercado. A ferramenta utilizada, o quadro do modelo de negócios, oferece 

uma forma simples e visual para identificar o segmento de clientes, descrever a proposta de 

valor da empresa, o relacionamento com os clientes, suas atividades chave, receitas e estrutura 

de custos. O modelo de negócios concebido permitiu a formulação de sugestões para que a 

empresa torne-se mais competitiva e pode servir como base para a posterior elaboração de um 

documento mais específico, o plano de negócios. 

PALAVRAS-CHAVE: Modelo de negócios, planejamento, proposta de valor. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study presents a business modeling based on the Business Model Generation 

work of Osterwalder and Pigneur (2011), for the Ardhemia Thomas Gourmet gastronomy 

company. This company was incorporated in December 2013 without any formal planning, 

which could affect their chances of survival and growth in the market. The used tool, the 

business model canvas, provides a simple, visual way to identify the customer segment, to 

describe the proposed enterprise value, the relationship with customers, its key activities, its 

income and cost structure. The designed business model enabled the formulation of 

suggestions for the company to become more competitive and can serve as a basis for further 

development of a more specific document, the business plan. 

KEYWORDS: business model, planning, value proposal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia), o mercado de 

alimentação cresce, aproximadamente, 14,7% ao ano. Cerca de 93% dos estabelecimentos são 

empreendimentos familiares e de pequeno porte, de acordo com estudos conduzidos pelo 

Instituto de Foodservice Brasil (IFB). Ainda segundo o IFB, 64% desses negócios faturam 

menos de R$ 50 mil ao mês. É neste contexto que se encontra a Ardhemia Thomas Gourmet, 

empresa de gastronomia constituída em dezembro de 2013 na cidade de Lajeado – RS, cujo 

ramo de atuação consiste em buffets de festas, cocktails, jantares com “chef em casa” e 

locação de louças e acessórios para festas. 

Segundo Dornelas (2011), negócios criados sem planejamento são empresas 

conhecidas como “estilo de vida”, cujos empreendedores não têm visão clara de crescimento e 

de como será a empresa em longo prazo. A empresa objeto de estudo deste trabalho se 

enquadra nesta categoria, pois conforme informações da sócia dirigente, não houve nenhum 

planejamento formal e as etapas da concretização do empreendimento foram acontecendo em 

uma sequencia em que os problemas eram resolvidos assim que surgiam. A situação da 

empresa continua a mesma desde a sua constituição, e não há planejamento quanto à 

sobrevivência e crescimento. É importante estabelecer o que se almeja para o negócio, seja 

em relação à receita, lucro, produtos, número de clientes e participação de mercado, pois 

somente desta maneira o empreendedor tem a ciência de que caminho deve traçar para 

alcançar seus objetivos e prosperar. 

O presente trabalho se propõe à criação do Modelo de Negócios com base no livro 

Business Model Generation, de Osterwalder e Pigneur (2011). O objetivo principal é orientar 

o uso desta ferramenta através da descrição de seus nove componentes básicos que mostram a 

lógica de como a empresa objeto de estudo pode gerar valor. 

Este trabalho foi dividido em capítulos, apresentando esta introdução, o contexto, a 

justificativa e os objetivos no capítulo 1. A revisão teórica está no capítulo 2, a metodologia é 

explicada no capítulo 3. No capítulo 4 ocorre e definição da missão e, no 5, a concepção do 

quadro. As sugestões são salientadas no capítulo 6, e a considerações finais, no capítulo 7. 
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1.1.CONTEXTO 

  

A Ardhemia Thomas Gourmet é uma empresa de gastronomia localizada na Rua Pedro 

Albino Muller Nº 706, em Lajeado, RS. Foi constituída em dezembro de 2013, e seu ramo de 

atuação são buffets de festas, cocktails, jantares com “chef em casa” e locação de louças e 

acessórios para festas. A empresa possui três sócios, também irmãos, sendo dois deles de 

capital, a Sra. Maria de Lourdes Thomas e Luís Fernando Thomas. A sócia dirigente, a Sra. 

Ardêmia Thomas, atua no segmento de alimentação desde 1991. De acordo com a 

proprietária, o investimento inicial que consta no contrato social foi de R$120.000,00, embora 

na realidade tenha sido maior porque não houve controle adequado das finanças nas fases 

iniciais do negócio. Não houve necessidade de financiamento, os recursos investidos eram dos 

três sócios. 

A empresa realiza suas atividades em duas salas comerciais conjugadas cujas 

estruturas são bem equipadas e de acordo com as normas da vigilância sanitária. Os imóveis 

são propriedade da Sra. Ardêmia, fato que ajuda a viabilizar o negócio visto que o valor do 

aluguel seria o maior custo fixo da empresa. 

A Sra. Ardêmia é formada em diversos cursos, incluindo dois com certificado 

internacional (ICIF), e também dá aulas de culinária no Centro Universitário Univates. Estes 

fatos, além de seu trabalho no ramo desde 1991, fizeram com se tornasse muito conhecida na 

região pela qualidade de seus serviços. A Ardhemia Thomas Gourmet tem como principal 

diferencial a qualidade, variedade e a personalização do cardápio. 

A agenda de eventos está sempre lotada entre março e dezembro, e nem sempre todos 

os pedidos podem ser atendidos neste período. A empresa atua em Lajeado, Arroio do Meio, 

Encantado, Estrela e Teutônia durante todo o ano. Em média, a Ardhemia Thomas Gourmet 

atende quatro eventos pequenos ou médios por semana, e apenas um quando é um grande 

evento (embora não ocorram com tanta frequência). Os eventos pequenos normalmente são os 

jantares chef em casa, em que a Sra. Ardêmia se desloca para a casa dos clientes, 

normalmente pessoas físicas, e faz o jantar para, em média, quinze a vinte pessoas. Os eventos 

médios são cocktails ou jantares maiores para empresas ou pessoas físicas, com uma média de 

vinte a cem pessoas. Casamentos e formaturas são os grandes eventos, com uma média entre 
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cem a duzentas pessoas. A empresa ainda não aceita eventos com mais duzentas pessoas, pelo 

seu pequeno porte. Para os eventos médios e pequenos, a empresa também oferece o aluguel 

de louças e acessórios, como copos, pratos, bandejas, toalhas, guardanapos, etc.. 

O preço cobrado pelo buffet da Ardhemia Thomas Gourmet é considerado alto para a 

região em que atua, no entanto, se justifica pela qualidade do produto e atendimento 

personalizado. O serviço de aluguel de louças e acessórios para festas é contratado à parte e 

segue a média dos preços cobrados na região. 

A empresa funciona sem nenhum funcionário contratado, apenas com a dirigente em 

período integral. Ela conhece várias pessoas que contrata por empreitada, informalmente, 

conforme a necessidade e disponibilidade. A maioria trabalha com ela com certa regularidade 

e já conhece a função. Estas pessoas, em sua maioria, já trabalham da mesma forma para 

outros buffets, são funcionários de fornecedores com quem tem contato direto, são amigos ou 

vizinhos ou até mesmo alunos dos cursos de culinária que ela ministra na Univates, todas em 

busca de uma renda extra ou fora do mercado formal de trabalho. 

Após a descrição da empresa em questão, nota-se que a empreendedora detém 

conhecimento técnico da área em que atua, no entanto, lhe faltam os conhecimentos 

necessários para desempenhar o papel administrativo. A Sra. Ardêmia decidiu empreender por 

não encontrar oportunidades de trabalho suficientes na cidade onde vive, então decidiu 

investir suas economias, com a ajuda de seus sócios, naquilo que sabia fazer. No entanto, 

enquanto sobram conhecimentos técnicos na área da gastronomia, faltam na gestão do 

negócio. Segundo Vale, Corrêa e Reis (2014, p.313), “os empreendedores por necessidade 

representam uma parcela da população envolvida com o empreendedorismo por não ter outra 

opção de trabalho.”. Este foi o caso da proprietária, que enxergou no empreendedorismo uma 

via de inserção social e profissional. 

Da forma como a empresa é administrada hoje, não há espaço para planejamento e 

crescimento. A empresa já opera em sua capacidade máxima, inclusive recusando muitos 

clientes por falta de recursos, principalmente pela falta de funcionários. A proprietária está 

sempre sobrecarregada de tarefas que vai resolvendo conforme elas surgem, percebe-se, pela 

sua fala, que não consegue planejar o futuro da empresa. Em uma análise preliminar, podemos 

perceber que há espaço para crescimento da empresa, pois não há dívidas, os custos fixos são 

baixos e há clientes que procuram a empresa e não são atendidos. O que falta é planejamento. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Vale e Guimarães (2010), a taxa de mortalidade das empresas é de 56% até o 

quinto ano de vida. Logo, a fragilidade imposta pelos problemas de gestão da Ardhemia 

Thomas Gourmet é preocupante, e é necessário que a proprietária tenha uma visão clara da 

realidade da empresa para que possa traçar estratégias de sobrevivência e crescimento no 

mercado. 

O problema mais grave que encontramos na Ardhemia Thomas Gourmet é a 

centralização de todas as tarefas da empresa na figura da proprietária, que detém todo o 

conhecimento técnico e ainda administra a empresa com seu pouco conhecimento em gestão. 

A empresa, em um futuro próximo, pode enfrentar grandes problemas de sobrevivência se a 

Sra. Ardêmia precisar se afastar de seus afazeres, quaisquer sejam seus motivos. 

A elaboração do modelo de negócios para a empresa objeto deste estudo a partir do 

modelo de negócios proposto pelo livro “Business Model Generation – Inovação em Modelos 

de Negócios” é importante não só pela definição da proposta de valor da empresa e sua 

modelagem como para a verificação de aplicabilidade do modelo proposto por Osterwalder e 

Pigneur (2011). 

Este projeto também tem grande importância pessoal para mim porque a proprietária, 

a Sra. Ardêmia, é minha mãe. Acompanho todo o esforço e talento dela na gastronomia 

durante toda a minha vida, e tenho a oportunidade de colocar em prática meu conhecimento 

acadêmico em favor de uma empresa com tamanha relevância pra mim. Os resultados obtidos 

com este estudo também serão colocados em prática na empresa, pois os três sócios 

demonstram bastante interesse e estão abertos ao diálogo. Terei também a oportunidade de 

verificar posteriormente se a execução do que será proposto no plano de negócios resultará 

em ganhos reais para a empresa. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo geral 

Construir um Modelo de Negócio para a empresa de gastronomia Ardhemia Thomas 

Gourmet a partir do Modelo Canvas de Negócios proposto por Osterwalder e Pigneur. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Definir a missão da empresa; 

- Identificar a proposta de valor da empresa e o segmento de clientes; 

- Definir os canais de interação com os clientes; 

- Apontar as atividades e recursos principais essenciais ao modelo proposto; 

- Identificar os parceiros principais; 

- Especificar os principais custos e fontes de receita; 

- Sugerir melhorias a serem implementadas pela empresa. 



14 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

Empreender é identificar oportunidades e desenvolver meios de aproveitá-las, 

assumindo riscos e desafios. Podemos conceituar empreendedorismo, de forma ampla, como 

o processo de geração de valor econômico através da organização de recursos financeiros, 

econômicos e sociais em que o empresário assume os riscos do empreendimento. Segundo 

Vale, Wilkinson e Amâncio (2008, p. 4) “o empreendedor é visualizado como aquele que 

busca a melhor combinação possível de diferentes recursos produtivos, situados dentro ou 

fora da empresa, criando uma unidade produtiva em melhores condições de negociar no 

mercado.”. Segundo o programa de atividades do Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 

empreendedorismo também pode ser compreendido como: 

Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, como, 

por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa, ou a expansão de 

empreendimento existente, por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas 

já estabelecidas. (GEM, 2003, p. 5). 

O empreendedorismo também é fator fundamental para a economia nacional, visto que 

a participação de micro e pequenas empresas era de 27% do PIB brasileiro em 2011, segundo 

dados do IBGE. E no setor de serviços, atividade prestada pela empresa estudada neste 

trabalho, mais de um terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios. 

Sobre este assunto, o programa GEM também se pronuncia em estudo de 2012: 

Quando indivíduos são capazes de reconhecer oportunidades de negócios e de 

perceber que possuem capacidade para explorá-las, pode-se afirmar que se 

encontram presentes elementos fundamentais para o florescimento de novos 

negócios, que irão contribuir para o benefício de toda sociedade através do 

desenvolvimento econômico e social do país, seja com a criação de empregos, seja 

com o aumento da riqueza e sua distribuição. (GEM, 2012, p. 25). 

Segundo Vale, Corrêa e Reis (2014), existem empreendedores por oportunidade ou 

por necessidade. Um aspecto fundamental do empreendedorismo envolve a identificação de 
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oportunidades, no entanto, ocorreram mudanças drásticas nos sistemas produtivos e no 

mercado de trabalho. “Ao lado do fantasma do desemprego, que assola as economias 

modernas, existe, também, uma mudança no perfil da mão de obra ocupada, com acréscimo 

no número de trabalhadores autônomos.” (VALE, CORRÊA e REIS, 2014, p.5). Neste 

ambiente, muitos trabalhadores vislumbram no empreendedorismo uma via de inserção no 

mercado de trabalho, tanto para si como para seus familiares, como aconteceu com a Sra. 

Ardêmia Thomas, que já era autônoma anteriormente, e seus sócios. No entanto, os três sócios 

também se encaixam no conceito de empreendedores por oportunidade, já que possuíam 

meios econômicos e o conhecimento técnico da sócia dirigente na área da alimentação, além 

de perceberem o constante crescimento do mercado de buffets de festa e jantares intimistas na 

cidade. Percebe-se, neste caso, que os conceitos de empreendedorismo por oportunidade e 

necessidade não são mutuamente excludentes. 

 

2.2. ESTRATÉGIA 

 

Segundo Bortoli Neto (apud Terence, 2002, p.69), “80% dos problemas apresentados 

nas pequenas empresas são de natureza estratégica e apenas 20% resultam da insuficiência de 

recursos.”. A partir desta afirmação, podemos concluir que a estratégia (plano geral que levará 

a organização a atingir suas metas de longo prazo) é um fator crucial para a sobrevivência e 

competitividade das pequenas empresas. 

Porter (1999) elaborou três estratégias competitivas essenciais para criar um 

posicionamento defensável em longo prazo e superar concorrentes: liderança total em custos, 

diferenciação e enfoque. Estas estratégias podem ser utilizadas de forma isolada ou 

combinada. 

A estratégia de liderança total em custos visa aumentar a participação de mercado 

produzindo mais a custos menores, aumentando a economia de escala e colocando a empresa 

em uma posição favorável em relação aos produtos ou serviços similares dos concorrentes. De 

acordo com Porter (1999, p.38), “atingir uma posição de custo total baixo quase sempre exige 

uma alta parcela de mercado relativa ou outras posições vantajosas, como acesso favorável às 
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matérias-primas.”. O problema desta estratégia é que “[...] outros concorrentes surgirão, com 

custos menores, e prejudicarão aquela que fundamentou todo o seu futuro em baixos custos.”. 

(KOTLER e KELLER, 2012, p.53). 

A estratégia de diferenciação consiste, segundo Porter (1999), em oferecer um produto 

ou serviço considerado único pelo público alvo, com o consequente retorno acima da média se 

o objetivo for alcançado. A empresa que optar por este caminho, para obter êxito, “[...] deve 

utilizar os melhores componentes, montá-los com habilidade, inspecioná-los com cuidado e 

comunicar efetivamente sua qualidade.”. (KOTLER e KELLER, 2012, p.53). No entanto, 

segundo Porter (1999), a empresa não pode ignorar os custos mesmo que eles não sejam o 

alvo primário. 

A estratégia de enfoque ocorre quando “a empresa se concentra em um ou mais 

segmentos estreitos de mercado, passa a conhecê-los intimamente e busca ou a liderança em 

custos ou a diferenciação dentro do segmento alvo.”. (KOTLER e KELLER, 2012, p.53). Para 

Porter (1999, p.40), “mesmo que esta estratégia não atinja baixo custo ou diferenciação do 

ponto de vista do mercado como um todo, ela atinge uma ou ambas as posições em relação ao 

seu estreito alvo estratégico.”. Esta estratégia, assim como a diferenciação, também costuma 

trazer resultados acima da média. 

No caso da Ardhemia Thomas Gourmet, a estratégia deve ser voltada para a 

diferenciação, já que a empresa trabalha com produtos de alta qualidade e considerados 

únicos pelos clientes, tanto pelo sabor como pelo atendimento e capricho na apresentação. No 

entanto, de acordo com a sócia dirigente, sempre que a empresa cria ou traz algo novo é 

copiada e surgem substitutos mais baratos na concorrência, ainda que sem a mesma qualidade. 

Para que a empresa mantenha seu público cativo e conquiste uma parcela maior do mercado 

não pode haver acomodação e um plano de ação deve ser formalizado de acordo com a 

estratégia pretendida. 
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2.2.1. Missão do Negócio 

Para Drucker (apud Richers, 1994, p.6), “um negócio não é definido pelo seu nome, 

estatutos, artigos de incorporação. Ele é definido pela missão do negócio. Somente uma clara 

definição da missão e propósito da organização tornará claros e realistas os objetivos do 

negócio.”. 

Segundo Kotler e Keller (2012), a empresa deve responder as seguintes perguntas: 

Qual é o negócio, atualmente? Quem é o cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será o 

futuro do negócio? Como deveria ser o negócio? O sucesso das empresas está em formular e 

abordar essas questões continuamente. “Com o tempo, a missão pode mudar para que novas 

oportunidades sejam aproveitadas ou para que mudanças nas condições do mercado sejam 

atendidas.”. (KOTLER e KELLER, 2012, p.40). 

As respostas às questões levantadas no parágrafo anterior “[...] não só definem as áreas 

de ação prioritária nas quais devem ser aplicados os recursos à disposição, mas formulam 

também uma espécie de credo, ou consenso de opinião, de que os esforços dirigidos a 

determinados alvos serão bem-sucedidos.”. (RICHERS, 1994, p.6). 

“As melhores declarações de missão são aquelas guiadas por uma visão, uma espécie 

de sonho impossível que proporciona à empresa um direcionamento para os próximos 10 a 15 

anos.” (KOTLER e KELLER, 2012, p.40). Segundo os mesmos autores, os melhores 

exemplos de missão apresentam cinco características: número limitado de metas, ênfase nas 

políticas e valores da empresa, definição das principais esferas competitivas, visão de longo 

prazo, e ser curtas, memoráveis e significativas. 

A empresa não possui missão do negócio definida, a empreendedora e seus sócios 

desconhecem sua importância e nunca dispenderam tempo na sua formulação. É necessário 

que este conceito seja explicado para todos os sócios a fim de que tenham capacidade para 

formulá-lo e enxerguem com mais clareza quais os objetivos que pretendem para a empresa, 

tanto em curto quanto em longo prazo. 
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2.3. O MODELO CANVAS DE NEGÓCIOS 

 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p.14), “um modelo de negócios descreve a 

lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização.”. É uma forma de 

a empresa melhorar a maneira de realizar negócios em condições de incerteza. Para Orofino 

(2011, p.14), “um modelo de negócio é composto pela palavra modelo no que se refere a uma 

descrição simplificada de um processo complexo que requer um importante esforço de 

conceituação e pela palavra negócio que diz respeito às atividades relacionadas com a oferta 

de produtos ou serviços.”. 

O modelo canvas de negócios, proposto por Osterwalder e Pigneur (2011), possibilita 

uma visão sistêmica sobre o negócio e as partes que o compõem, de forma que as ideias que 

orientam a estratégia da empresa possam ser mais bem compreendidas. O modelo reúne nove 

componentes do negócio: segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento 

com clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades chave, parcerias principais e 

estrutura de custos. 

 

Figura1. Componentes no Modelo de Negócios 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011). 
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O quadro é a ferramenta utilizada para criação do modelo, e, de acordo com 

Osterwalder e Pigneur (2011), lembra uma tela de pintura pré-formatada com nove blocos que 

permite criar imagens de modelos de negócios novos ou já existentes. É uma ferramenta 

prática e útil que promove entendimento, discussão, criatividade e análise.  

Figura 2. O quadro do modelo de negócios. 

 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011). 

 

 

2.3.1. Segmento de Clientes 

A razão pela qual uma empresa existe são os clientes. Segundo Osterwalder e Pigneur 

(2011), um modelo de negócios deve definir um ou vários segmentos de clientes, agrupando-

os de formas distintas e de acordo com suas necessidades e comportamentos em comum, 

principalmente porque estão propensos a ter relações similares de consumo. Para os mesmos 

autores, grupos de clientes representam segmentos distintos se: 

 

- Suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente; 

- São alcançados por canais de distribuição diferentes; 

- Exigem diferentes tipos de relacionamento; 

- Têm lucratividades substancialmente diferentes; 
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- Estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta. 
(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011, p.20) 

 

Uma vez que esta etapa de segmentação esteja concluída, o modelo de negócios pode 

ser projetado sob a luz da compreensão das necessidades de clientes específicos que a 

empresa procura atender. 

Segundo Dornellas (2013), é preciso mostrar quais são as necessidades dos clientes em 

potencial que ainda não são atendidas, ou seja, onde está a oportunidade. De acordo com 

Kotler e Keller (2012), depois que a empresa tenha identificado os segmentos de mercado, é 

possível decidir quais apresentam maiores oportunidades, ou seja, quais são os mercados alvo. 

Para cada mercado alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta de mercado, 

que é posicionada na mente dos consumidores-alvo como algo que fornece um ou 

mais benefícios centrais. Por exemplo, a Volvo desenvolve carros pra consumidores 

cuja maior preocupação é a segurança e, portanto, posiciona seus veículos como os 

mais seguros disponíveis no mercado. (KOTLER e KELLER, 2012, p. 9). 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), existem diferentes tipos de segmentos de clientes, 

listados a seguir: 

- Mercado de Massa: não distinguem os diferentes segmentos de clientes, que se 

concentram em um grupo uniforme com necessidades e problemas similares. 

- Nicho de Mercado: visam segmentos de clientes de específicos e especializados. 

- Segmentado: fazem distinção entre segmentos de mercado com necessidades e 

problemas sutilmente diferentes, com necessidades e problemas similares, porém variados. 

- Diversificada: serve segmentos de clientes om necessidades e problemas muito 

diferentes. 

-Plataforma Multilateral (ou Mercados Multilaterais): servem dois ou mais segmentos 

de clientes interdependentes. 
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2.3.2. Proposta de Valor 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), a proposta de valor descreve o pacote de produtos 

e serviços que criam valor para um segmento específico; uma agregação ou conjunto de 

benefícios quantitativos ou qualitativos que resolve um problema ou satisfaz uma necessidade 

do consumidor. É ainda a proposta de valor o motivo pelo qual o cliente escolhe entre uma 

empresa ou outra. Alguns elementos podem contribuir para a criação de valor, como a 

novidade, o desempenho, a personalização, o design, a marca ou status, o preço, a redução de 

custos ou de riscos para os clientes, a acessibilidade e a conveniência ou usabilidade. 

De acordo com Kotler e Keller (2012), os clientes procuram maximizar o valor dentro 

dos limites impostos pelos custos envolvidos na sua procura e pelas limitações de 

conhecimento, mobilidade e renda; procurando estimar qual oferta entregará o maior valor 

percebido. O valor percebido pelo cliente se baseia, afinal, na diferença entre o que o cliente 

obtém e os custos que ele assume levando em conta todas as opções possíveis. 

O valor percebido pelo cliente é a diferença entre a avaliação que o cliente 

potencial faz de todos os recursos e custos relativos a um produto e as alternativas 

percebidas. Já o benefício total para o cliente é o valor monetário de um conjunto de 

benefícios econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de 

determinado produto em função do produto, pessoal e imagem. O custo total para o 

cliente é o conjunto de custos que os consumidores esperam ter para avaliar, obter, 

utilizar e descartar um produto incluindo os custos monetários, de tempo, de energia 

física e psicológica. (KOTLER e KELLER, 2012, p. 131). 

Ainda segundo os mesmos autores, Kotler e Keller (2012), para que a empresa saiba 

como sua oferta é vista pelo comprador, é preciso avaliar o benefício e o custo total para o 

cliente em relação à oferta da concorrência. Quando a empresa estiver em desvantagem em 

relação ao valor entregue, deve tentar aumentar o benefício total ou reduzir o custo total para 

o cliente. 

 

2.3.3. Canais 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), os canais de comunicação, distribuição e 

vendas compõem a interface da empresa com os clientes, possuindo cinco fases: 
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conhecimento, avaliação, compra, entrega e pós-venda. Estes canais são o ponto de contato 

que desempenha um importante papel na sua experiência geral e servem a diversas funções, 

incluindo:  

- Ampliar o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da 

empresa; 

- Ajudar os clientes a avaliar a proposta de valor de uma empresa; 

- Permitir que os clientes adquiram produtos e serviços específicos; 

- Levar uma proposta de valor aos clientes; 

- Fornecer suporte ao cliente após a compra. 

(OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011, p.26). 

Para Kotler e Keller (2012), as empresas devem pensar no mercado alvo para planejar 

a cadeia de suprimentos, numa visão conhecida como cadeia de demanda. Uma empresa que 

vende bens e serviços necessita de três canais: de vendas, de entregas e um de serviços. O 

conceito de rede de valor também é abordado, e é caracterizado por sistema de parcerias que a 

empresa cria para abastecer, aumentar e entregar as ofertas, incluindo relações valiosas com 

terceiros. 

Voltando a Osterwalder e Pigneur (2011), os clientes podem ser alcançados através de 

canais particulares, canais em parceria ou uma mistura de ambos. Canais particulares são 

diretos, com maior margem de lucro, porém com menor alcance; e ocorrem quando a empresa 

ou fabricante vende diretamente ao consumidor final. Os canais em parceria são indiretos e 

contam com intermediários para realizar as vendas, levam a margens de lucros menores, no 

entanto, possuem maior alcance. “Encontrar a mistura certa de canais para satisfazer o modo 

como os clientes querem ser contatados é crucial para levar uma proposta de valor ao 

mercado.” (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011, p. 27). 

 

2.3.4. Relacionamento com Clientes 

A experiência geral de cada cliente é influenciada pelo relacionamento que a empresa 

estabelece com os segmentos de clientes, ou seja, com o que é feito para conquistar e manter 

uma boa relação com os consumidores, com a finalidade de fidelizá-los e também aumentar as 

vendas. 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), o relacionamento com os clientes visa os seguintes 

objetivos: conquista, retenção e ampliação de vendas. As relações entre as empresas e os 

consumidores podem ser categorizadas entre pessoais até automatizadas, e podem coexistir 
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em um mesmo segmento de clientes. Os tipos de relacionamentos encontrados nesta literatura 

são: 

- Assistência pessoal: baseada na interação humana, em que o cliente pode se 

comunicar com um representante da empresa nos pontos de venda, por call centers ou email, 

por exemplo. 

- Assistência pessoal dedicada: similar ao item anterior, porém há um representante 

específico para um cliente individual. Normalmente se desenvolve por um período maior de 

tempo. 

 - Self-service: a empresa fornece os meios necessários para que o próprio cliente se 

sirva, mas sem relacionamento direto. 

- Serviços automatizados: uma forma de self-service, mas a empresa utiliza recursos 

de automação para que o cliente obtenha o produto ou serviço. Pode haver também alguma 

simulação de relação pessoal, quando a empresa conhece o perfil do cliente através de 

interações anteriores e sugere transações que podem agradá-lo. 

- Comunidades: são criadas comunidades, geralmente on-line, para envolver clientes 

em torno de um produto ou de problemas que ele resolve. Muitas empresas utilizam as redes 

sociais para esta finalidade. 

- Cocriação: busca o envolvimento do cliente para a criação ou o desenvolvimento de 

produtos e serviços. 

 

2.3.5. Fontes de Receita 

O preço cobrado pelos produtos ou serviços da empresa deve ter uma forte relação 

com a sua proposta de valor, com o quanto os consumidores finais estão dispostos a pagar 

pelo que será entregue. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), as fontes de receita 

representam o lucro (custos subtraídos da renda) que as empresas geram a partir de cada 

segmento de clientes, ou seja, significa monetizar e capturar o valor gerado pelos seus 

diferentes públicos-alvo. 
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As decisões de compra se baseiam em como os consumidores percebem os preços e 

aquele que consideram ser o verdadeiro preço corrente – e não o preço definido pela 

empresa. Eles podem estabelecer um limite mínimo abaixo do qual os preços podem 

representar qualidade inferior ou inaceitável, assim como um limite máximo acima 

do qual os preços serão vistos como proibitivos e não compensadores. (KOTLER e 

KELLER, 2012, p. 415). 

O processo de precificação é complexo para muitas empresas, que acabam 

negligenciando a coerência entre as estratégias adotadas pela empresa, seus mercados alvo e 

sua proposição de valor. 

Há uma infinidade de variáveis no problema, todas interdependentes, nenhuma 

passível de destilação que a transforme em ponto de referência para um cálculo 

racional. Não é de estranhar, pois, que o empresário tenda a adotar, dentre os 

métodos de determinação, aquele que menos se presta para um planejamento de 

longo alcance: é o que conjuga a experiência sobre aumentos de custos no passado e 

a "intuição" sobre o que se pode esperar do comprador no futuro.” (RICHERS, 

1962, p. 35). 

 

Um modelo de negócios pode envolver dois tipos de fontes de receita: as transações de 

renda resultantes de pagamento único e as de renda recorrente, resultante de pagamentos 

constantes. As receitas podem ser geradas através de: venda de recursos, taxas de uso ou de 

assinatura, empréstimos, aluguéis, leasing, licenciamentos, corretagens e anúncios. 

 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), os mecanismos de precificação podem ser fixos 

(baseados em variáveis estáticas) ou dinâmicos (com base nas condições do mercado), 

exemplificados a seguir: 

Precificação Fixa 

- Preço de lista: fixos para produtos ou serviços individuais. 

- Dependente das características do produto: baseado na proposta de valor. 

- Dependente dos segmentos de clientes: baseado no público-alvo. 

- Dependente do volume: em função da quantidade comprada. 
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Precificação Dinâmica 

- Negociação ou barganha: negociado entre dois ou mais parceiros, depende do poder 

de barganha. 

- Gerenciamento de produção: depende do momento da compra, normalmente 

utilizado para recursos finitos. 

- Mercado em tempo real: baseado na oferta e na demanda. 

- Leilões: determinado pelo resultado de leilão competitivo. 

 

2.3.6. Recursos Principais 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011, p.34), “os recursos principais permitem 

que uma empresa crie e ofereça sua proposta de valor, alcance mercados, mantenha 

relacionamentos com os segmentos de cliente e obtenha receita.”. 

Diferentes recursos são necessários para fazer o negócio funcionar. Os recursos podem 

ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos, assim como próprios ou arrendados pela 

empresa ou adquiridos de parceiros-chave. 

Os recursos físicos incluem imóveis, veículos, máquinas, mobiliário, pontos de venda 

e redes de distribuição. Os financeiros são capital próprio, acesso a linhas de crédito ou 

investidores. Os recursos intelectuais são as marcas, conhecimentos particulares, patentes e 

registros, parcerias e banco de dados; e os recursos humanos são os trabalhadores da empresa, 

especializados (designers, cientistas, etc.) ou não (pessoal do apoio, vendedores, gerentes, 

etc.). 

 

2.3.7. Atividades Chave 

Para Osterwalder e Pigneur (2011), as atividades-chave, assim como os recursos 

principais, são todas as atividades necessárias para atender a proposta de valor, construir 
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canais para manter o relacionamento com os clientes e gerar renda. São as ações importantes 

para a realização dos negócios. 

As principais atividades chave das empresas podem ser a produção, a resolução de 

problemas, ou a criação e manutenção de plataformas ou redes. As atividades ligadas à 

produção envolvem o desenvolvimento, a fabricação e entrega de produtos, normalmente 

ligadas à manufatura. As atividades de resolução de problemas relacionam-se a novas 

soluções para clientes específicos, e estão tipicamente presentes no setor de serviços. A 

criação a manutenção de plataformas ocorre quando o negócio cria soluções para hospedar 

atividades e as redes proporcionam acesso e comunicação aos clientes. 

 

2.3.8. Parcerias Principais 

Esta seção descreve a rede de fornecedores e os parceiros que permitem o 

funcionamento do negócio. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p. 38), “empresas criam 

alianças para otimizar seus modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos.”. 

A otimização ou economia de escala consiste no relacionamento entre comprador e 

fornecedor, com a finalidade de suprir ou facilitar atividades ou recursos de um negócio. Estas 

parcerias, na maioria dos casos, envolvem terceirizações e infraestrutura compartilhada que 

permitem a redução de custos. Para Kotler e Keller (2012), tradicionalmente, as empresas 

controlavam a maioria dos recursos (mão de obra, equipamentos, manufatura, etc.). No 

entanto, hoje em dia, muitas delas terceirizam a produção com a finalidade de enfocar mais 

em estratégias de marketing, desenvolvimento de produtos e ainda reduzir custos. 

As parcerias de redução de riscos ou incertezas visam reduzir os riscos em um 

ambiente competitivo e incerto. Não é incomum que concorrentes formem alianças 

estratégicas em uma área enquanto competem em outra. 

As parcerias de aquisições de recursos ou atividades particulares ocorrem quando as 

empresas não executam todas as atividades descritas no plano de negócios, dependendo de 

outras para executar determinadas operações; como a produção de partes de um produto ou de 

uma parte dos serviços necessários ao negócio. Tais parcerias podem ser motivadas pela 

necessidade de adquirir conhecimento, licenças, ou acesso aos clientes. Um exemplo disso são 
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os smartphones da Motorola, que operam com o sistema operacional Android, desenvolvido 

pelo Google. 

 

2.3.9. Estrutura de Custos 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), este componente descreve os custos mais 

importantes envolvidos na operação de um modelo de negócios. Os processos envolvidos na 

geração de valor, como relacionamento com clientes e geração de receita incorrem em custos, 

que podem ser identificados após as etapas anteriores do modelo de negócios. 

Os modelos de negócios direcionados pelo custo se concentram em minimizá-los 

sempre que possível, utilizando propostas de valor de baixo custo, como empresas aéreas 

populares. Outros modelos são direcionados pela criação de valor, como, por exemplo, 

aqueles com alto nível de personalização. 

Os custos podem ser fixos ou variáveis. Os custos fixos independem do volume de 

atividade da empresa, como salários e aluguéis. Já os custos variáveis são diretamente 

proporcionais ao nível de produção ou atividades da empresa, e ao volume de artigos ou 

serviços produzidos. 

 

2.4. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS 

 

O processo de construção do modelo de negócios proposto por Osterwalder e Pigneur 

(2011) possui cinco fases: mobilização, compreensão, design, implementação e 

gerenciamento. O processo, geralmente, não é linear; algumas etapas costumam sobrepor-se, 

como, por exemplo, as fases de compreensão e design. 
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2.4.1. Mobilização 

Esta é a etapa de preparação para a concepção do modelo de negócios. Segundo 

Osterwalder e Pigneur (2011), neste momento são definidos quais são os objetivos do projeto, 

são testadas as ideias preliminares, a equipe é reunida e ocorre o planejamento do modelo. O 

planejamento inicial deve cobrir as primeiras fases de um projeto de design de modelos de 

negócios: mobilização, compreensão e design. A implementação e o gerenciamento ocorrem 

posteriormente. 

É importante, nesta fase, reunir a equipe do projeto e obter acesso às pessoas e 

informações corretas. É desejável começar com alguns testes preliminares das ideias básicas 

de negócios. 

É muito comum, nesta fase, que as pessoas envolvidas no projeto superestimem o 

potencial das ideias iniciais. Para Osterwalder e Pigneur (2011, p. 251), “isso pode levar a um 

estado mental fechado e à exploração limitada de outras possibilidades.”. Sessões de 

brainstorming com os envolvidos podem ajudar a mitigar esta limitação. 

É preciso procurar a legitimidade do processo neste momento, e uma das maneiras de 

consegui-lo é envolver diretamente um membro respeitado da alta gestão desde o início, 

mostrando comprometimento. Também é necessário gerenciar os interesses da equipe, alguns 

envolvidos podem mostrar resistências quanto à implementação de um novo modelo de 

negócios. 

A equipe deve ser multifuncional, para Osterwalder e Pigneur (2011, p. 252), 

“diferentes perspectivas organizacionais ajudam a gerar ideias melhores, e aumentam a 

possibilidade de que o projeto tenha sucesso. Urna equipe multifuncional ajuda a identificar e 

superar potenciais obstáculos à reinvenção no início do processo e encoraja o apoio.”. 

 

2.4.2. Compreensão 

Nesta fase é importante conhecer o contexto no qual o modelo evolui. Para 

Osterwalder e Pigneur (2011, p. 252), é preciso incluir uma “pesquisa de mercado, estudar e 

envolver clientes, entrevistar especialistas e desenhar os modelos de negócios dos 
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concorrentes.”. Neste momento, a pesquisa, a compreensão e o design se desenvolvem em 

paralelo, e os limites que os separam não são claros. 

A equipe do projeto deve se envolver profundamente no material e nas atividades 

necessárias para desenvolver a compreensão do ambiente de design do modelo de negócios. 

Deve-se evitar, no entanto, evitar a pesquisa excessiva, para que a equipe não fique 

paralisada. Durante essa fase, é preciso focar no desenvolvimento de conhecimentos a 

respeito dos clientes, pois uma proposta de valor pode ser aplicável a diversos mercados 

diferentes. 

Um fator crítico para o sucesso nessa fase é questionar as premissas da indústria e os 

padrões de modelos de negócios estabelecidos. Questionar suposições inclui 

explorar o potencial do "nível básico" de mercados estabelecidos. Enquanto rastreia 

o ambiente e avalia tendências, mercados e competidores, lembre-se de que as 

sementes de inovação de modelos de negócios podem ser encontradas em quase 

qualquer lugar. (OSTERWALER e PIGNEUR, 2011, p.253). 

Durante a fase de compreensão, deve-se buscar informações de várias fontes, 

incluindo clientes. É preciso testar direções preliminares do modelo de negócios 

antecipadamente, solicitando feedback nos rascunhos do quadro. É necessário, entretanto, 

lembrar que novas ideias podem encontrar forte resistência. 

 

2.4.3. Design 

Nesta fase, ocorre a adaptação do modelo de negócios em resposta a reações do 

mercado. Para Osterwalder e Pigneur (2011), o pensamento deve ser expansivo para gerar 

ideias pioneiras, com uma atitude focada no questionamento. É necessário explorar várias 

ideias para encontrar as melhores alternativas, evitando o apago a propostas iniciais. 

Para receber feedback sobre potenciais modelos com especialistas e clientes, deve-se 

se desenvolver um a narrativa (uma história). Os questionamentos que irão surgir podem 

ajudar a adaptar o modelo à realidade. No entanto, alguns comentários negativos podem 

indicar bloqueios à frente, mas não podem ser considerados obstáculos intransponíveis que 

causam estagnação, pois sempre haverá resistência a novas ideias. Para alcançar o equilíbrio, 

é importante desenhar um perfil de risco e recompensa. 
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 O design participativo é uma forma proposta por Osterwalder e Pigneur (2011) para 

aumentar a aceitação de novas ideias e sua subsequente implementação. É importante 

envolver colaboradores de diferentes unidades e hierarquias. 

 Um erro que deve ser evitado durante esta fase do modelo de negócios é o foco no 

curto prazo, pois as empresas podem perder muitas oportunidades de crescimento futuro. 

Poucos modelos de negócios alcançam receitas muito altas nos seus primeiros anos, mas sim, 

crescimento sólido e gradual. É preciso trabalhar com uma perspectiva de longo prazo. 

  

2.4.4. Implementação 

Uma vez que o design final do modelo esteja concluído, começa a etapa de 

implementação. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p.256), é preciso “definir todos os 

projetos relacionados, especificar marcos, organizar quaisquer estruturas legais, preparar um 

orçamento detalhado e um mapa do projeto.”. Esta fase, com frequência, está descrita em um 

plano de negócios e sumarizada em um documento de gerenciamento de projetos. 

É preciso dispender bastante atenção ao gerenciamento de incertezas, monitorando de 

perto se as expectativas de riscos e recompensas estão alinhadas com a realidade. Pode ser 

preciso adaptar o modelo de negócios rapidamente. 

 

2.4.5. Gerenciamento 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011, p. 258), “a fase de gerenciamento inclui 

avaliar continuamente o modelo e examinar o ambiente para compreender como ele pode ser 

afetado por fatores externos em longo prazo.”. 

Os modelos devem estar sempre em ascensão para o mercado futuro. A vida útil dos 

modelos de negócios está ficando cada vez menor, portanto, é preciso uma resposta proativa 

às evoluções do mercado. Os modelos devem ser substituídos, assim, antes do final do seu 

ciclo de vida, mesmo os que ainda geram bons lucros.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo visa à criação de um modelo de negócios para a empresa de buffets 

Ardhemia Thomas Gourmet, logo, objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e 

dirigida para solução de problemas específicos. Portanto, podemos classificá-lo como uma 

pesquisa aplicada, segundo Silva e Menezes (2005). 

Em relação aos objetivos, este trabalho mescla os conceitos de pesquisa descritiva e 

exploratória porque busca conhecer em profundidade a empresa estudada, analisando sua 

realidade e o contexto em que está inserida para posteriormente formular um plano de ação 

através do conhecimento obtido. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “pesquisas 

descritivas pretendem descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade [...] e 

pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito.”. 

Para definir a missão, foi feita uma entrevista conjunta com os três sócios visando 

esclarecer quais as suas visões do negócio no que diz respeito à sua natureza, quem são seus 

clientes, qual é o valor entregue e o que se espera para o futuro da empresa. Como resultado, 

definiu-se uma missão capaz de sintetizar os valores, quais suas esferas competitivas e a visão 

de longo prazo almejada pelos sócios para o empreendimento. A missão foi definida pelos 

próprios através da análise qualitativa das respostas obtidas e orientação quanto aos conceitos 

envolvidos. 

Para realizar este estudo, foram coletadas informações primárias junto à sócia 

dirigente quanto à alocação de recursos, portfólio dos produtos oferecidos, preço, qualidade, 

mão-de obra disponível, receitas e custos envolvidos nas operações. Uma pesquisa de imersão 

também foi conduzida durante duas semanas, nas quais pude me aproximar pessoalmente do 

contexto da empresa. Neste mesmo período, também foi feita uma pesquisa na concorrência 

utilizando a técnica do „cliente oculto‟. 

Foi necessária a coleta de informações primárias junto aos clientes, que ocorreu 

através de um questionário com perguntas sobre a satisfação quanto ao serviço prestado, o 

motivo da sua preferência pela empresa naquele momento, se costuma contratar o mesmo 
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serviço com empresas concorrentes e o porquê. Como critério para escolha dos respondentes, 

foi utilizado o cadastro de e-mails de clientes da Sra. Ardêmia. 

As informações e dados coletados durante toda a pesquisa possibilitaram a concepção 

do quadro do modelo de negócios. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), o modelo de 

negócios passa por cinco etapas: mobilização, compreensão, design, implementação e 

gerenciamento. Algumas fases podem ocorrer simultaneamente, já que não se trata de um 

processo linear. 

Durante a etapa de mobilização, foi realizada a revisão teórica abordando assuntos 

como empreendedorismo, estratégia e o modelo de negócios em si, proposto por Osterwalder 

e Pigneur (2011), além do planejamento de como seria conduzida a pesquisa e o presente 

trabalho.  

Durante a fase de compreensão, foram levantados dados e informações que foram 

posteriormente analisados, principalmente no que diz respeito à formação dos nove blocos 

que constituem o modelo de negócios. A fase de design aconteceu simultaneamente à de 

compreensão, e o quadro do modelo de negócios pode, finalmente, ser concebido. 

As fases de implementação e gerenciamento não fazem parte deste trabalho, e ficam 

sob a responsabilidade da dirigente da Ardhemia Thomas Gourmet, caso o modelo de 

negócios seja aprovado e colocado em prática pela empresária. 

Na posse das informações levantadas por esta modelagem de negócios, foi possível 

sugerir melhorias que se adequem a proposta de valor da empresa. 
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4. DEFINIÇÃO DA MISSÃO 

 

“Proporcionar satisfação aos clientes em seus eventos mais especiais, oferecendo 

alimentos de qualidade e buscando sempre o crescimento e aperfeiçoamento da empresa.” 

A missão da empresa foi definida em conjunto com os sócios através da discussão e 

análise das respostas obtidas no questionário abaixo. Neste momento, utilizamos a percepção 

deles quanto ao negócio, porque o objetivo da missão é criar um consenso de opinião entre os 

envolvidos para que os esforços sejam dirigidos e bem-sucedidos. Os sócios foram entrevistados 

em conjunto, mas quem mais contribuiu foi a Srª. Ardemia porque está mais envolvida com o 

trabalho em si. As contribuições dos outros dois sócios foram mais pontuais. 

Qual é o negócio da empresa, atualmente? 

O negócio da empresa é oferecer um serviço diferenciado com alimentos saborosos e de 

apresentação impecável, sempre com foco na qualidade e nas preferências pessoais dos clientes. 

Qual é o perfil dos clientes? 

O perfil dos clientes é, na maioria dos casos, do sexo feminino, com idades entre 25 e 50 

anos e das classes alta e média da região. No entanto, quando a cliente mantem um 

relacionamento estável ou tem filhos, é muito comum que os familiares influenciem bastante nas 

decisões em relação ao menu ou até mesmo na escolha da empresa. Os clientes prezam a 

qualidade dos alimentos e do atendimento. 

O que tem valor para o cliente? 

É a sua própria satisfação e a de seus convidados em eventos sociais, oferecendo um 

agrado ao paladar e aos olhos de todos os que estiverem presentes. É também um sentimento de 

orgulho por poder proporcionar uma boa festa ou o melhor jantar aos seus convidados em 

momentos que consideram especiais. 

Que futuro vocês desejam para a empresa? 
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Atender a eventos maiores também, com mais de 200 pessoas, por exemplo, com 

consequente crescimento da empresa e contratação de pessoal. Continuar sendo referência em 

qualidade e confiança. 

 

5. CONCEPÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS 

 

5.1. SEGMENTO DE CLIENTES 

 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), as perguntas que devemos fazer nesta 

etapa são “Para quem estamos criando valor?” e  “Quem são nossos consumidores mais 

importantes?”. 

De acordo com a pesquisa realizada com os clientes da empresa, que obteve 46 

respostas, 67,4% são do sexo feminino, 50% tem idade de 31 a 40 anos, 15,2% tem de 20 a 31 

anos e 41 a 50 anos. Em relação à renda mensal, 50% recebem mais de R$ 7475,00, 

pertencendo às classes B a A, de acordo com a classificação de renda proposta pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Segundo informações da proprietária, os clientes residem, em sua 

maioria, no Vale do Taquari. 

 Na posse destas informações, podemos inferir que a empresa está criando valor para 

nichos de mercado. A maioria dos clientes é do sexo feminino, reside na região onde se 

encontra o negócio, possui alto poder aquisitivo e está na faixa etária entre 20 a 50 anos. A 

empresa também tem muitos clientes pessoas jurídica, como lojas e clinicas de estética e 

plástica que procuram por cocktails de inauguração ou outras celebrações. Estas empresas 

costumam atender os mesmos clientes que o buffet. Segundo Kotler e Keller (2012), existem 

quatro grupos com recursos abundantes, assim como os clientes da empresa: 

 - Inovadores: bem-sucedidos, sofisticados, com elevada autoestima, com gosto 

apurado por produtos de luxo. 



35 

 

 - Satisfeitos: maduros, satisfeitos, reflexivas e que valorizam a ordem e a 

responsabilidade. Buscam funcionalidade, durabilidade e valor. 

 - Realizadores: pessoas com foco na carreira e na família. Preferem produtos de 

prestigio que demonstrem o sucesso alcançado para seu circulo social. 

 - Experimentadores: jovens, entusiastas e impulsivas. Gastam grande parte da sua 

renda com moda, entretenimento e socialização. 

Os clientes que contratam os serviços da Ardhemia Thomas Gourmet procuram mais 

do que simplesmente providenciar alimentação em suas celebrações, datas importantes que 

pretendem deixar nas suas memórias e na dos convidados, o prestígio associado ao serviço 

contratado é muito importante. A maioria dos clientes se enquadra no perfil dos inovadores e 

realizadores, conforme a classificação sugerida por Kotler e Keller. É um público exigente, 

com certeza. Procuram qualidade, um cardápio que se adapte aos seus gostos e um 

atendimento personalizado, exclusivo. O serviço deve ser impecável, os alimentos devem ter 

ótima apresentação e agradar ao paladar. 

A empresa trabalha com preços 30% acima da média de mercado, aproximadamente, 

conforme pesquisa realizada como cliente oculto na cidade. Nenhuma das 46 pessoas que 

responderam ao questionário considera os preços elevados, mas sim, justos e alinhados ao 

serviço entregue. 

 

5.2. PROPOSTA DE VALOR 

 

O valor, segundo Kotler e Keller (2012, p. 9), “é a relação entre a somatória dos benefícios 

tangíveis e intangíveis proporcionados pelo produto e a somatória dos custos financeiros e 

emocionais envolvidos na aquisição.” Como definido no item acima, a Ardhemia Thomas 

Gourmet trabalha com segmentos de clientes inovadores e realizadores, predominantemente, e 

a proposta de valor da empresa deve estar alinhada a estes perfis.  
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O item principal da proposta de valor da empresa em questão é a satisfação do cliente, 

justamente porque abrange tanto os benefícios tangíveis quanto intangíveis. A satisfação pode 

ser definida como sentimento de prazer ou decepção resultante da comparação entre o 

desempenho percebido e as expectativas do comprador. 

A empresa entrega uma experiência gastronômica; a qualidade, sabor e aparência dos 

alimentos são muito importantes para os clientes, assim como a possibilidade de 

personalização. Estes são benefícios tangíveis. Como benefícios intangíveis, a proposta de 

valor envolve a conveniência e o prestígio associado aos serviços da empresa, os clientes se 

satisfazem também ao exibir que podem contratar um buffet de qualidade e preço superior 

perante seu círculo social. 

De acordo com a classificação proposta por Osterwalder e Pigneur (2011), a empresa 

oferece personalização, status, e conveniência (os clientes não precisam se preocupar em 

preparar o jantar, precisam apenas desfrutar do evento). 

 

5.3. CANAIS 

 

Os canais são como a empresa alcança o segmento de clientes para entregar a sua 

proposta de valor. O contato com os clientes acontece por telefone, email e nas salas 

comerciais do buffet, que são os canais diretos. Os clientes conhecem a empresa por indicação 

de amigos ou como convidados de eventos atendidos pela empresa, onde tiveram contato com 

o serviço prestado. O jornal local (O Informativo do Vale), em algumas datas comemorativas, 

também publica receitas da Sr.ª Ardemia, e alguns clientes chegam à empresa depois de ler as 

reportagens. 

O contato indireto com os clientes ocorre através de promotores de eventos que atuam 

na região, que normalmente contratam o serviço parcial (somente a sobremesa, ou a entrada, 

por exemplo), devido ao pequeno porte da empresa para atender eventos maiores. 

As quatro fases dos canais de relacionamento citadas por Osterwalder e Pigneur 

(2011), em suma, para a empresa, são: 



37 

 

- Conhecimento: por indicação, ao provar a gastronomia da empresa em eventos os 

quais são convidados, por reportagens em jornal local, por contato direto na sede da empresa. 

Os clientes também podem conhecer o menu que pretendem contratar em degustações, que a 

empresa oferece para que os clientes dependendo do porte do evento. 

- Avaliação: a Sr.ª Ardemia sempre, em todos os eventos que serve, questiona os 

clientes quanto a satisfação com o serviço prestado. 

- Compra: O contato com a empresa ocorre através de email, telefone ou na própria 

loja. Os clientes, ao determinar o menu e especificarem as personalizações desejadas, pagam 

50% do valor total do pedido adiantado. O restante será cobrado após o evento. A empresa 

não trabalha com cartão de crédito, mas com dinheiro, cheque, transferências e boletos 

bancários.  

- Entrega: Quando se trata de buffet, ocorre a montagem no local do evento, mas os 

clientes também podem encomendar produtos e retirar na loja. Ou a proprietária, quando há 

disponibilidade, faz algumas entregas também. 

- Pós-venda: os alimentos são consumidos no mesmo dia ou evento, não há esta etapa. 

Os clientes, na maioria das vezes, chegam à empresa por conhecerem seu trabalho de 

eventos para os quais já foram convidados. A fidelização também é alta, a maioria dos 

clientes sempre retorna a empresa. Quando não há a possibilidade de atender dois eventos no 

mesmo dia, a proprietária dá preferência aos clientes mais antigos, mesmo que o evento seja 

menor. 

 

5.4. RELACIONAMENTO COM CLIENTES 

 

O relacionamento da empresa é, segundo a classificação de Osterwalder e Pigneur 

(2011), de assistência pessoal. Os clientes interagem diretamente com a proprietária, que está 

disponível em todas as etapas de execução do serviço, desde o processo de pedido até o 

pagamento, entrega e avaliação. 
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O relacionamento pessoal influencia muito a experiência geral dos consumidores com 

a empresa, porque permite maior personalização, inspira confiança e causa um sentimento de 

importância para o cliente. Como resultado, a empresa alcança alta fidelização dos clientes, 

que acabam indicando o serviço para amigos e conhecidos. 

 

5.5. FONTES DE RECEITA 

 

A empresa utiliza, principalmente, três mecanismos de precificação segundo a 

classificação de Osterwalder e Pigneur (2011). O preço estabelecido depende das 

características do produto, devido ao alto grau de personalização envolvido, depende do 

volume, pois quanto maior, menor o custo unitário, e também ocorre negociação entre as 

partes. A empresa trabalha com preços 30% acima da média de mercado, aproximadamente, 

conforme pesquisa realizada como cliente oculto na cidade. Nenhuma das 46 pessoas que 

responderam ao questionário considera os preços elevados, mas sim, justos e alinhados ao 

serviço entregue. 

 Quanto às fontes de receita propriamente ditas, são: 

- Buffet em eventos sociais, geralmente em salões de festas ou clubes. 

- O serviço chef em casa, em que há contratação de almoços ou jantares na residência 

dos clientes. 

- Cocktails de empresa, geralmente de inauguração, lançamento de produtos ou de 

coleções, festa de final de ano, etc. 

- Encomendas de clientes, que retiram os produtos na loja. Ocorre quando o cliente 

pretende encomendar somente o que será servido, sem o serviço no local. São encomendas de 

molhos, carnes assadas, sobremesas, canapés, etc. 

 - Locação de louças e acessórios. 
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5.6. RECURSOS PRINCIPAIS 

 

Recursos Físicos: as duas salas comerciais conjugadas onde a empresa funciona, o 

mobiliário, um veículo utilitário (Fiat Doblo 2014), um computador, louças e acessórios de 

uso e para aluguel, duas geladeiras e dois freezers, um fogão de seis bocas, dois fornos 

elétricos, um microondas, além de uma infinidade de eletroportáteis, como liquidificador, 

grelhas elétricas, centrifuga, batedeira, etc. 

Recursos Intelectuais: o conhecimento gastronômico da proprietária e a marca 

Ardhemia Thomas Gourmet, associada à qualidade e satisfação. 

Recursos Humanos: a empresária, e trabalhadores que contrata por empreitada. Este é 

o recurso que a empresa mais carece, pois todas as atividades estão centralizadas na figura da 

Sr.ª Ardhemia. A fragilidade deste recurso deixa a empresa muito vulnerável. 

Recursos Financeiros: o capital de giro da empresa e acesso a linhas de crédito, que a 

empresa opta por não utilizar no momento. 

 

5.7. ATIVIDADES CHAVE 

 

A atividade-chave da empresa é a produção, de acordo com a definição de Osterwalder 

e Pigneur (2011), porque está intimamente relacionada com o desenvolvimento, fabricação e 

entrega de produtos com qualidade superior. São as ações mais importantes que a empresa 

deve tomar para gerar valor. 

Podemos considerar atividades-chave, também: contato com clientes e com 

fornecedores, compra da matéria-prima, planejamento, contato com funcionários (por 

empreitada), produção, entrega ou montagem, recebimentos, pagamentos. 
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5.8. PARCERIAS PRINCIPAIS 

 

A empresa objeto deste estudo desenvolve parcerias com a motivação de otimização, 

que é designada para otimizar a alocação de recursos ou atividades. 

Existe uma parceria com uma empresa de garçons da cidade, a Excellence Garçons, 

que a Sr.ª Ardemia sempre indica aos seus clientes. Este serviço deve ser contratado à parte, já 

que a empresa não o fornece. A empresária indica os serviços da Excellence Garçons porque 

confia na sua qualidade, já que considera necessária a satisfação do cliente com os garçons 

para que também fiquem com o da própria empresa. A forma como os convidados são 

servidos afeta bastante a percepção quanto ao evento em geral. O proprietário da Excellence 

Garçons, o Sr. Jeverson Martins, costuma ajudar a Sra. Ardêmia a transportar, no veículo 

utilitário da proprietária, os itens mais pesados de trabalho em grandes eventos, como fornos e 

geladeiras, mesmo quando seus serviços não estão associados ao evento atendido. 

A relação com os fornecedores também é muito boa. A peixaria Três Vales, localizada 

em Teutônia RS, fornece frutos do mar à empresa com valor mais baixo, devido à 

regularidade das compras e também porque a proprietária indica bastante. Quando há previsão 

de baixa no fornecimento de algum fruto do mar (como camarão rosa gigante, por exemplo), o 

proprietário da peixaria avisa para que a Sr.ª Ardemia possa decidir quanto a viabilidade de 

fazer estoque. Um dos produtos mais pedidos na Ardhemia Thomas Gourmet é a batatinha 

baby recheada, e a Hortifrutigranjeiros Manfred separa todas as batatas realmente pequeninas 

entre as outras, sem custo adicional. Estas batatas não se encontram no mercado normal, nem 

mesmo em Porto Alegre. A proprietária do buffet também conhece muitos funcionários do 

Supermercado STR, que telefonam a ela quando chegam verduras fresquinhas ou reservam 

carnes no açougue. E relações similares também existem entre fornecedores de embalagens, 

atacadistas de alimentos, etc. 

A Ardhemia também tem contato com promotores de eventos, no entanto, ocorre a 

contratação do serviço parcial (somente a sobremesa, as entradas, etc.), devido o pequeno 

porte da empresa para atender eventos maiores. 
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5.9. ESTRUTURA DE CUSTOS 

Os custos fixos da empresa são bastante baixos, pois a sala comercial onde está 

localizada é de propriedade da sócia dirigente, portanto não há pagamento de aluguel. O 

condomínio custa R$ 350,00, e, em média, o custo da energia elétrica é de R$ 450,00. Os 

valores pagos pelos seguros, do veículo e das salas comerciais, somam, aproximadamente, R$ 

2.000,00.  

Os custos variáveis tomam parcela importante do faturamento, sendo o maior deles a 

aquisição de matéria-prima, que toma cerca de 40% do faturamento. Há também o custo dos 

trabalhadores contratados por evento. O valor do pagamento é acordado entre as partes 

conforme a complexidade do trabalho e as horas dispendidas, e fica em torno de R$ 100,00 a 

R$ 200,00 por evento. O custo destes trabalhadores, segundo a empresária, é em torno de R$ 

3.000,00, cerca de 10% da receita mensal. 

 Quanto aos impostos, a empresa é optante pelo Simples Nacional, cuja alíquota é de 

6,54% sobre receitas decorrentes da prestação de serviços, para receitas brutas compreendidas 

entre R$ 180.000,00 e R$ 360.000,00. 
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5.10. O QUADRO 

A análise que este trabalho propõe chegou à formulação do quadro abaixo. Os itens 

em amarelo não precisam ser repensados, enquanto os que estão em vermelho demandam 

algumas mudanças por parte da empresa, como veremos no capítulo seguinte, sobre as 

sugestões. 

Figura 3. Modelo Canvas de Negócios 

 

Fonte: a autora (2015). 
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6. SUGESTÕES 

 

A partir do conhecimento obtido através da montagem do quadro canvas do modelo de 

negócios proposto por Osterwalder e Pigneur (2011), é possível identificar oportunidades de 

melhoria para a empresa de gastronomia Ardhemia Thomas Gourmet. 

O primeiro passo que a empresa precisa dar é em relação aos seus recursos humanos, 

pois como já vimos, as atividades estão centralizadas na figura da Sr.ª Ardhemia, o que deixa 

o negócio muito vulnerável. A empresa, em um futuro próximo, pode enfrentar grandes 

problemas de sobrevivência se a dirigente precisar se afastar de seus afazeres, quaisquer 

sejam seus motivos. A empresária também está sempre envolvida em atividades de execução, 

o que a deixa com pouco tempo para o planejamento do futuro da empresa, impossibilitando o 

crescimento e consequente aumento da receita.  

Existe a necessidade de contratação de funcionários fixos; pois a empresa não pode 

crescer e prospectar mais clientes sem a ajuda de outros trabalhadores. A demanda pelos 

serviços da empresa já é maior do que seu porte, e alguns pedidos são negados. Esses clientes 

podem partir para outros buffets, que, por sua vez, tem a oportunidade de fidelizá-los. De 

acordo com a pesquisa conduzida durante este estudo, 46% dos clientes que também 

contratam os serviços de outras empresas o fazem porque a Ardhemia Thomas Gourmet não 

tem condições de atender eventos grandes.  

Conforme os promotores de eventos da região, a frequência de contratação do buffet 

aumentaria caso a empresa pudesse atender mais convidados. Esta parceria deveria ser 

desenvolvida logo que a empresária contratasse pessoal, pois este é um valioso canal indireto 

com o cliente. As pessoas que possuem recursos para dar uma grande festa, normalmente, 

contratam profissionais com conhecimento técnico para organizá-la. 

A empresa não trabalha com o fornecimento de docinhos para festas, somente com as 

sobremesas. Esta é uma oportunidade de parceria que pode ser explorada, entrando em 

contato com um fornecedor de doces de qualidade. Na sala comercial ao lado da Ardhemia 

Gourmet, há uma empresa de doces para festas com estrutura bastante similar e que atende o 

mesmo segmento de clientes. É uma oportunidade, para ambas as empresas, de aumentar a 
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base de clientes. As duas empresas podem oferecer, por exemplo, 10% de desconto ao 

contratar serviços simultaneamente com as duas para o mesmo evento. 

Quanto ao segmento de clientes da empresa, há possibilidade de expansão. São 

atendidos clientes pessoa jurídica, como clínicas de estética e lojas da região, porém, são 

poucos os contratantes envolvidos no ambiente corporativo. Seria preciso construir um 

primeiro relacionamento comercial entre a empresa e o futuro cliente, que poderia ser feito 

visitando feiras e convenções, para começar. Ações de marketing também devem ser 

estudadas neste sentido. 

Como relatado anteriormente, a fidelização é alta. No entanto, como há pretensão de 

aumentar a base de clientes depois que a empresa tiver funcionários, ações devem ser 

pensadas neste sentido, como, por exemplo, não cobrar as saladas dependendo do tamanho do 

evento contratado. Deve-se tomar o cuidado para que o cliente tenha ciência disto, porque não 

basta oferecer o benefício, ele precisa ser percebido. Para os melhores clientes, e para aqueles 

com os quais se deseja aumentar o relacionamento, a empresária também poderia entregar um 

presente na data do seu aniversário. Uma boa ideia seria oferecer uma pequena caixa com 

alguns produtos da empresa. As pessoas gostam de ser lembradas, e isto aumenta o 

relacionamento. 

Em relação aos canais, seria interessante que a empresa tivesse um website que 

transmitisse uma imagem profissional. O investimento é baixo, o custo-benefício é ótimo, e é 

uma forma eficiente de disseminar informações para aumentar o alcance da empresa. É cada 

vez mais comum que as pessoas pesquisem na web sobre produtos ou serviços antes de 

adquiri-los. Em conjunto com esta ação, a empresa também poderia estar presente nas redes 

sociais, como o Facebook. 

A empresa trabalha com aluguel de louças e acessórios, também. No entanto, a 

empresária não está focada em oferecer este serviço, sobre o qual muitos clientes nem tem 

conhecimento. A Ardhemia Thomas Gourmet possui louças, copos de todos os tipos, toalhas, 

guardanapos de linho e outros acessórios para atender até 150 convidados entre seus recursos. 

O investimento foi alto (mais de R$ 30.000,00, devido à qualidade dos materiais), todavia, o 

retorno ainda é pequeno. É preciso que a empresa mostre a seus clientes que oferece este 

serviço também. 
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O negócio é promissor e há espaço para crescimento, sem dúvidas. Muitos pedidos são 

negados devido à falta de estrutura, apesar da crise econômica pela qual o país passa. A 

empresa precisa de planejamento, e, seguindo as melhorias sugeridas, pode crescer e 

prosperar. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo a concepção do modelo de negócios para a 

empresa de gastronomia Ardhemia Thomas Gourmet, baseado na obra Business Model 

Generation de Osterwalder e Pigneur (2011). Durante a execução das principais etapas da 

pesquisa, ocorreu a definição da missão da empresa em conjunto com os sócios, a proposta de 

valor e o segmento de clientes foram identificados, assim como os principais canais de 

relacionamento com os clientes, as atividades e recursos principais, os principais parceiros, 

fontes de receita e a estrutura de custos. A partir do conhecimento obtido, foi possível sugerir 

melhorias a serem implementadas pela empresa. 

 A primeira providencia que a empresa deve tomar é a contratação de funcionários, 

pois a estrutura atual do negócio, que conta somente com a força do trabalho da sócia 

dirigente em tempo integral, limita o crescimento e a sobrevivência da empresa no mercado. 

Assim que esta etapa estiver concluída, há espaço para que sejam implementadas outras 

melhorias. 

 Novas parcerias devem ser desenvolvidas pela empresa, como, por exemplo, com os 

promotores de eventos da região, o que possibilitaria a presença da empresa em eventos 

maiores com consequente aumento das receitas. Seria desejável, também, desenvolver uma 

parceria com uma empresa que forneça docinhos, já que este produto não está no portfólio de 

produtos da Ardhemia Thomas Gourmet. Desta forma, seria possível aumentar a base de 

clientes para ambas empresas. 

 Foi constatado que a empresa tem alta fidelização de clientes, todavia, como existe a 

necessidade de expansão, novas ações devem ser pensadas neste sentido. A empresa pode 

oferecer novos benefícios que sejam percebidos pelos clientes, como a gratuidade das saladas 

ou entradas sem custo adicional quando o contrato for grande. E, como as pessoas gostam de 

ser lembradas e se sentirem especiais, também é interessante enviar algum produto da 

empresa em seus aniversários para aumentar o relacionamento com a empresa. 

Também foi sugerido que a empresa aumentasse sua base de clientes corporativos, um 

segmento ainda pouco explorado. Notou-se, também, que o serviço de locação de louças e 
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acessórios é pouco divulgado pela empresa. É um recurso que a empresa já possui que poderia 

ser mais bem aproveitado para aumentar a rentabilização da empresa e o retorno do 

investimento. 

Finalmente, o modelo de negócios criado neste trabalho pode servir como base para o 

desenvolvimento de um novo estudo, mais específico, como o plano de negócios. Com 

frequência, a fase de implementação do modelo está descrita em um plano de negócios e 

sumarizada em um documento de gerenciamento de projetos. Segundo Costa (2011, p.149), 

“o plano de negócios é a formalização de estudos, ideias, análises de mudanças conjunturais, 

da descoberta de novas oportunidades, a mensuração de resultados e o estabelecimento dos 

objetivos”. O plano de negócios é uma alternativa de auxílio no processo de planejamento que 

define os objetivos e quais passos seguir para que se alcance o que é almejado. É uma 

ferramenta que também permite minimizar erros e evitar a possibilidade de fracasso da 

empresa perante as adversidades, pois uma parte dos riscos e situações adversas serão 

previstos no seu processo de elaboração, permitindo a visualização de planos de contingência. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Entrevista conjunta com os sócios (definição da missão da 

empresa).  

1. Qual é o negócio da empresa, atualmente? 

2. Qual é o perfil dos clientes? 

3. O que tem valor para o cliente? 

4. Que futuro vocês desejam para a empresa? 

 

Apêndice B – Questionário direcionado aos clientes da empresa - 47 respostas 

1. Qual o seu sexo? 

 

 

 

2. Qual a sua idade? 

 

67,40% 

32,60% 

Feminino

Masculino

15,20% 

50% 

15,20% 

13% 

4,30% 2,20% 

20 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

61 a 70 anos

71 a 80 anos
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3. Qual a sua renda familiar, aproximadamente? 

 

 

 

4. Porque você decidiu contratar os serviços da Ardhemia Thomas Gourmet? 

 

 

 

5. Qual a sua opinião em relação aos preços praticados pela empresa, levando em 

consideração a sua percepção da qualidade do serviço prestado? 

 

 

 

0% 2,20% 

37% 

19,60% 

30,40% 

10,90% 
de R$0,00 a R$1.085,00

de R$1.085,00 a R$1.734,00

de R$1.734 a R$7.475,00

de R$7.475,00 a R$9.745,00

Acima de R$9.745,00

Prefiro não responder

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%

Outros

Indicação de amigos(as)

Satisfação em serviços contratados…

Variedade do cardápio

Produtos diferenciados

Preço

Confiança

Qualidade

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Outros

Baixos

Justos
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6. Você ficou satisfeito(a) com o serviço prestado? 

 

7. Caso não tenha ficado plenamente satisfeito(a) com o serviço prestado, quais 

foram os principais motivos? 

 

Nenhuma resposta. 

 

8. Você costuma contratar serviços semelhantes de empresas concorrentes? 

 

 

 

9. Caso a resposta anterior seja afirmativa, qual seria o(s) principal(ais) motivo(s) 

pela escolha do concorrente? 

 

10. Você tem alguma sugestão para que a Ardhemia Thomas Gourmet possa atendê-

lo(a) melhor? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

não

parcialmente

sim

34,80% 

65,20% 
Sim

Não

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Outros

Tipo de evento

Relação custo x benefício

Qualidade
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Apêndice C. Figura 3. Modelo Canvas de Negócios 

 

 

Fonte: a autora (2015). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Figura 1. Modelo Canvas de Negócios 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011). 

 

Anexo 2. Figura 2. O quadro do modelo de negócios. 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011). 


