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Abstract. Business Modelling approaches process modelling and mapping, 

seeking to optimize and accelerate business activities. Requisite Analysis 

techniques are the extraction of caracteristics and needs of a computational 

program. This Works consists of a study on the impact of such techniques in 

companies’s Business Models  and the uses of the Canvas Business Model as 

an additiona process in Requisite Analysis.  

Resumo. Modelagem de Negócios engloba o mapeamento e análise de 

processos, no intuito da otimização e agilização de atividades empresariais. 

Técnicas de levantamento e análise de requisitos são o processo de extrair 

necessidades e características específicas à um programa computacional. Este 

trabalho consiste de um estudo sobre o impacto destas técnicas no Modelo de 

Negócios de TI e uso do Canvas Business Model como ferramenta adicional 

ao processo de Análise de Requisitos.  

1. Introdução 

A Modelagem de Negócios é uma atividade chave contínua no dia à dia das empresas e 

profissionais de tecnologia, principalmente durante fases de desenvolvimento, venda e 

gestão do processo de construção de software.  

Ainda durante o processo de venda de software, e, principalmente, na gestão e 

comunicação entre as equipes de produção e clientes, se faz imprescindível o processo 

de análise de requisitos. Fatores como o conhecimento das reais necessidades do 

software e de seu foco, assim como a transmissão de dados e  comunicação efetiva entre 

a equipe responsável pela produção do sistema, aplicativo ou ferramenta e o cliente 

pode modificar o produto final [3].  

Um produto final desalinhado perante às necessidades ou expectativas de seu mercado 

definitivamente não terá o mesmo alcance ou índice de satisfação de cliente do que uma 

criação compartilhada entre o proprietário e o produtor, feito aos moldes das propostas 

de valor e KPI’s (Key Points of Interest)  de quem encomendou o software. 

Uma atitude viável de contorno neste tipo de situação é a Modelagem de Negócios, 

tentando, através de modelos, frameworks, questionários e aprendizado montar um 

painel geral de uma empresa, negócio ou produto. Conexões entre departamentos, reais 

players no sistema, envolvidos diretamente em atividades chave e indiretamente em 

processos críticos, visão, missão e proposta de valor de um negócio são alguns dos 

pontos obtidos após a aplicação de técnicas de modelagem de negócio. 



  

Não obstante, tais técnicas comumente demandam atividades burocáticas, processos 

comumente lentos com muitas pessoas envolvidas, além de profissionais especializados, 

de tal forma aumentando o custo geral do projeto e atrasando seu cronograma. Neste 

escopo, é inserido o Canvas Business Model, como alternative de rápida capacitação,  

processos curtos e metologia não-burocrática que, ainda assim, solucionam a 

necessidade de Modelagem de Negócios durante o processo de construção, venda e, 

principalmente, levantamento de requisitos de software. 

Este trabalho terá dois focos principais, sendo estes 

 O levantamento teórico de informações sobre a ligação entre as técnicas de 

análise de requisitos e modelagem de negócios, cruzados à dados reais coletados 

no mercado de trabalho. 

 A coleta, elaboração e produção de técnicas de aplicação de conceitos e 

ferramentas de modelagem de negócio na aceleração, alinhamento estratégico e 

ampliação de resultados durante as atividades de análise de requisitos. 

 

 

 

2. Fundamentação Teórica Metodológica 

Esta seção aborda os pontos teóricos principais do trabalho. Inicialmente,o levantamento 

de requisitos, suas aplicações, focos principais de solução e gaps são abordados. Em 

seguida, são descritas, de forma sucinta, as modelagens de negocio existentes, e, 

finalmente, o Canvas Business Model é discutido, assim como sua metodologia e 

vantagens sobre outras ferramentas da área.  

2.1 Levantamento de Requisitos 

Levantamento de requisitos é um conjunto de técnicas que visa obter as necessidades 

reais de um software junto ao cliente ou consumidor final, afim de melhor focar os 

esforços de sua composição e compreender o que realmente deve ser feito durante o 

projeto. Ou seja,  a atividade de, através de visão holística e estratégica, perguntas bem 

direcionadas, comunicação efetiva e experiência empírica, extrair o real problema que 

deve ser solucionado pelo software e como tal solução se conecta à empresa, visão, 

produtos e público alvo do cliente e seus consumidores.  

Pode-se elencar como um dos principais, senão principal resultado esperado do 

levantamento de requisitos,  a busca por erradicar, ou, ao máximo possivel, minimizar 

desalinhamentos entre o que o cliente quer, o que o cliente precisa, e o que o cliente 

recebe ao fim do projeto. 

 Porém, o cliente fala uma linguagem e tem visões de TI e de software, que, de maneira 

geral, não são necessariamente as mesmas que o engenheiro de software ao qual o 

levantamento foi designado. Além disto, nem sempre ambos são necessariamente 

capazes de enxergar alguns pontos críticos, como atividades que não necessariamente o 

transparecem, porém são interconectadas e interdepentes, sem que o software já esteja 

em estado avançado de desenvolvimento. 



  

Surge então a necessidade de maneiras de conectar o cliente, seu público, as 

características de seu core business e sua proposta de valor aos requisitos levantados 

pelo professional e a equipe de desenvolvimento, atividade abordada durante 

Modelagem de Negócios.  

2.2 Modelagem de Negócios 

Sendo a composição  de uma imagem verossímel do negócio de suma importância ao 

processo de análise de requisitos, a modelagem de negócios torna-se ator chave dentro 

do processo de criação e levantamento de requisitos do sistema. 

O processo geral de modelagem de negócio consiste de, através de diagramas, diálogo e 

reflexão, obter uma versão, geralmente gráfica, de todas as características de um 

produto, empresa ou empreendimento. 

A composição de um modelo gráfico representativo sobre o negócio em foco é capaz de 

orientar e educar o profissional de forma lúdica e holística, servindo não somente como 

guia, porém também como agente validador de propostas futuras e ações planejadas.  

Dentre as diferentes técnicas de modelagem, como BPMN(Business Process Model and 

Notation)[1] e ESSO(Environment-Strategy-Structure-Operations)[2], este trabalho opta 

pelo Canvas Business Model[4]  como solução ao problema de modelagens burocráticas 

ou custosas. Tal modelagem e sua escolha são melhor descritos na seção 2.3. 

2.3 Canvas Business Model 

O Business Model Canvas foi escolhido para este trabalho devido à sua flexibilidade, 

velocidade de composição e capacitação, e possibilidade de adaptação à cenários e 

negócios diversos[4]. 

O modelo de negócios Canvas consiste em um maneira simples e gráfica de descobrir, 

conciliar e conectar conceitos e caracterísicas importantíssimas de um negócio, seja este 

um produto, uma empresa preste a ser lançada no mercado, ou uma grande empresa 

como um todo, mantendo a mesma eficiência independentemente do tamanho do escopo 

ao qual ele é aplicado.  

O funcionamento do Modelo Canvas baseia-se em 9 blocos, cada qual descreve e 

conecta os pontos chaves de interesse (KPI’s) de uma faceta específica do 

empreendimento, sendo estes Key Partners (parceiros chaves que impactam e aceleram 

resultados), Key Activities (atividades chave que devem ser executadas durante o 

projeto), Key Resources (recursos, tanto humanos quanto financeiros e abstratos à 

disposição), Value Proposition (valor agregado vendido pelo produto ou ideia), 

Customer Relationships (canais de comunicação e interação entre o produto e 

consumidor final), Customer Segments (segmentos que definem o público alvo do 

produto), Channels (como o produto chega ao consumidor), Cost Structure (custos 

necessários iniciais do projeto) e Revenue Streams (componentes que agregam receita ao 

projeto). 

Após finalizado o modelo, torna-se muito mais simples observar, ajustar e compreender 

a essência de um negócio e como uma solução computacional se conectaria ao mesmo. 

 



  

 

 

Figura 1 – Layout em branco de um Canvas padrão. 

 

3. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é aplicar, adaptar, e, se necessário, criar novos 

modelos baseados em Canvas como modelagem de negócio para suporte a levantamento 

de requisites. 

Os objetivos específicos deste trabalho são, conforme seguem: 

•  Obter um Canvas que sirva de apoio ao profissional de engenharia de software, 

assim potencializando os resultados e aumento da velocidade do processo de 

análise de requisitos.  

• Estimular o raciocínio holístico e estratégico durante o processo de modelagem de 

negócio e levantamento de requisitos através das técnicas sugeridas de 

implementação do modelo. 

• Levantar de forma clara e atual dados reais do mercado sobre a real eficiência e 

impactos da análise de requisitos e cruzá-los com os conhecimentos obtidos e 

propostos durante a execução deste trabalho.  

• Obtenção de conhecimento de maneira teórica e empírica através do estudo prático 

e contato com o mercado e profissionais de Engenharia de Software durante o 

levantamento de informações. 



  

 

 

4. Procedimentos Metodológicos/Metódos e técnicas 

As atividades a serem realizadas durante a produção deste trabalho possuem como 

fatores chave a coleta de dados, tanto de forma teórica (através de estudo e pesquisa de 

trabalhos) quanto de forma prática (através de analises e aplicação de questionários), 

tanto no  mercado de Londrina e região quanto mundialmente. O intuito de tal coleta 

trata-se de mensurar, da melhor forma possível, o impacto gerado pelo levantamento de 

requisitos em empresas de TI, seus produtos e propostas de valor.  

Sendo assim, o trabalho busca fundamentar tanto teorica quanto praticamente o 

potencial de impacto do Canvas Business Modell ao agir como otimizador no processo 

de levantamento de requisitos.  

As metas específicas à serem entregues durante a execução do trabalho são conforme 

segue: 

1. Estudo e levantamento de livros e trabalhos sobre o topico; 

2. Estudo e seleção de ferramentas de modelagem de negócio, dando ênfase ao modelo 

Canvas; 

3. Desenvolvimento do trabalho escrito; 

4. Pesquisa e estudo de cases de sucesso e insucesso globais sobre os pontos do 

trabalho; 

5. Coleta de dados reais na região sobre os pontos do trabalho; 

6. Cruzamento de dados reais com levantamento e conclusões teóricas; 

7. Desenvolvimento do relatório final. 

 

5. Cronograma de execução 

O planejamento específico de metas destes trabalho pode ser encontrado dentro da seção 

4, ‘Procedimentos Metodológicos/Metódos e Técnicas’. 

 

Tabela 1: Cronograma de Execução 

Metas/Mês Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

1     

2       

3     



  

4       

5       

6       

7     

 

5. Resultados esperados 

O objetivo deste trabalho é ressaltar através da produção escrita, levantamento teórico e 

dados reais do mercado de trabalho, o impacto e conexões do modelo de negócios às 

técnicas de análise de requisitos, posicionamento de mercado e proposta de valor de 

empresas de TI.  

Sendo assim, ao fim o trabalho também são propostas maneiras de como trabalhar o 

processo de análise com o auxílio do  Canvas Business Model. 
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