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BRIEF CANVAS

O QUE
IMPORTA?

Reuniões de Briefing servem para apresentar
uma demanda de serviço/produto a alguém. Porém, cada vez mais, as reuniões de briefing estão
se configurando como oportunidades para exploração de uma realidade indesejada e conhecimento do negócio do Cliente do que com uma
apresentação estruturada de um pedido.

ar suas competências em Briefing, reuniões,
documentação e comunicação com outras
equipes, agende uma turma IN COMPANY.
www.sensemakers.com.br/#workshops

No Workshop Briefing (16 HORAS), os participantes entendem como este momento estratégico faz parte do processo de PROBLEM
SOLVING, uma vez que definir e estruturar
um problema (PROBLEM FINDING/FRAMING) já faz parte de sua solução.

Siga a numeração indicada no diagrama para
estruturar as informações em ordem lógica,
independente da ordem em que elas aparecem
durante a reunião. As dinâmicas da reuniões
são um tópico à parte no WORKSHOP BRIEF.

O DIAGRAMA BRIEF CANVAS foi criado para
ajudar pessoas a anotarem, sucintamente, as
informações que irão compor o documento
Brief. São questões que guiarão a elaboração
da PROPOSTA COMERCIAL. Porém, trata-se de
uma ferramenta genérica que eu criei para incentivar você a criar a sua própria ferramenta.

UM MODELO PARA BRIEFING

No WORKSHOP, cada um concebe um modelo único de diagrama e documento, de acordo com sua área de atuação. Se você tem um
grupo de pessoas interessadas em aperfeiço-

COMO PREENCHER A
FERRAMENTA BRIEF CANVAS

Use verbos fortes e claros como MANTER,
CRIAR, INVESTIGAR, REDUZIR, IMPLEMENTAR etc. Evite adjetivos e advérbios. Concentre-se nos verbos e substantivos.
O diagrama foi projetado para ser impresso
em A4 (ou formato ofício), justamente para
forçar você a ser preciso e conciso no preenchimento. Esta competência pode ser desenvolvida no workshop.
Ver WORKSHOP SÍNTESE TEXTUAL.
www.sensemakers.com.br/#workshops
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BRIEF CANVAS

UM MODELO PARA BRIEFING
I

FIRST THINGS FIRST
COMECE PELAS QUESTÕES DIRETAS E OBJETIVAS

O QUE: Descreva a demanda, mesmo que ela seja apresentada como
uma solução. Exemplo: Cliente precisa de uma solução para armazenagem, transporte e display de sapatos, mas pede um novo modelo de
CAIXA. Ou o cliente quer aumentar a retenção de funcionários em uma
área da empresa e pede um TEAM BUILDING.
PARA QUEM: Para quem será desenhada a solução?
JUSTIFICATIVA: Por que esta demanda surgiu?
DELIMITADORES: Verifique se existem restrições para sua imaginação. Há uma previsão de orçamento, uma mídia pré-definida, uma
data específica, como um evento, por exemplo? Mas não desanime:
restrições são insumos para a criatividade.
ONDE: Pode ser um local ou uma mídia, depende do contexto.
QUANDO: Em quanto tempo esperam receber a solução?
ORÇAMENTO (QUANTO): Nem sempre é revelado. Depende do tipo de
demanda e do nível de relacionamento entre os envolvidos.
II

ENCONTRE AS FORÇAS OCULTAS

A FAVOR: Quais são as circunstâncias favoráveis à nova solução?
Exemplo: A pesquisa de clima organizacional foi positiva. Ou, uma
celebridade fez um selfie de grande repercussão utilizando a marca
voluntariamente.

CONTRA: Quais são as circunstâncias desfavoráveis à nova solução?
Exemplo: Novo Diretor é pouco empático. Ou, concorrência lançou
produto similar há poucos dias.
PASSADO: Histórico - O que já foi tentado para solucionar o problema
na empresa? O que aconteceu, quando foi, quais eram as circunstâncias.
FUTURO: Evidências - Quando a solução for uma realidade, como o
cliente saberá que foi bem sucedida? Pergunta de ouro: quais os indicadores de sucesso deste projeto?

ATENÇÃO
O BRIEF não responde ao COMO.
A PROPOSTA COMERCIAL responde ao COMO.
O BRIEF CANVAS não deve ser enviado ao Cliente.
É uma ferramenta interna que serve para estruturar as
informações coletadas nas interações com o Cliente.
A próxima etapa é elaborar o BRIEF DOC
(documentação do brief para validação do cliente).
Este documento não pretende esgotar as possibilidade de
uso da Ferramenta BRIEF CANVAS. Se você tem um grupo
de pessoas interessadas em conhecer ou aperfeiçoar suas
competências em BRIEFING, PROBLEM FRAMING E PROBLEM
SOLVING, agende uma turma IN COMPANY.
www.sensemakers.com.br/#workshops
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ONDE ESTÁ A COMPETITIVIDADE DO SEU MODELO DE NEGÓCIOS?
SOBRE O “CANVAS”

SOBRE O RADAR

SENSEMAKING e DESIGN MINDSET (ou Design Thinking) estão intimamente ligados. Produzir ferramentas que ajudem na construção de
sentido é uma competência própria dos designers - aqueles que acreditam que podem criar suas próprias ferramentas e modelos, e os cria.

A partir de um post do Alexander, criei uma ferramenta para ajudar
empreendedores a visualizarem a força (ou fraqueza) de seus modelos de negócio. E, também, a perceberem onde estão as OPORTUNIDADES para criarem vantagens competitivas mais duradouras.

Um dos melhores exemplos de aplicação de Design Thinking em
SENSEMAKING é a ferramenta BUSINESS MODEL GENERATION, ou
simplesmente, CANVAS.

Apliquei a ferramenta beta em Workshops na Samsung e na Abril Plug
and Play. Foi um sucesso: fácil de usar e muito útil. Porém, na prática,
percebi que para uso mais amplo, faltava uma categoria de análise:
o poder dos vínculos emocionais com a marca. Então, recorri a outro
mestre: KEVIN ROBERTS e sua teoria sobre as LOVEMARKS.

Alexander Osterwalder conseguiu propor uma ferramenta para explicitação de Modelos de Negócios que se tornou mundialmente utilizada. Palmas para ele! A princípio, o Canvas foi criado para agilizar
o processo de pensar em modelos de negócios NOVOS. Ele orienta
cada pessoa a criar um novo modelo a cada 2 minutos! O Canvas é um
catalisador de brainstormings.
A ferramenta é tão simples de se aprender, e faz tanto sentido, que
empresas estabelecidas também se apropriaram dela para explicitar seus modelos. Eu uso o Canvas nos meus WORKSHOPS DE SENSEMAKING para ajudar colaboradores a terem uma visão sistêmica
das empresas onde trabalham. No CURSO BRIEF, aconselho o uso do
preenchimento do CANVAS antes da reunião de BRIEFING para que a
demanda do cliente seja compreendida em um contexto mais amplo.

O resultado você tem acesso de primeira mão agora. Estou disponibilizando a VERSÃO OFICIAL para você baixar, usar e compartilhar na
rede. Se puder, me dê um feedback do que achou.

ATENÇÃO
Se você tem um grupo de pessoas interessadas em conhecer
ou aperfeiçoar suas competências em BUSINESS MODEL
GENERATION e aprender mais sobre a ferramenta
RADAR, agende uma turma IN COMPANY.
www.sensemakers.com.br/#workshops
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ONDE ESTÁ A COMPETITIVIDADE DO SEU MODELO DE NEGÓCIOS?
COMO USAR

SE VOCÊ TEM
UM NEGÓCIO
ESTABELECIDO

PREENCHIMENTO - Marque sua nota para cada categoria e preencha
a área correspondente. Sendo que 0 significa nenhuma força; 3 significa que há uma grande vantagem competitiva naquela categoria.
ANÁLISE - Faça as seguintes perguntas:
Onde nosso modelo de negócios é forte frente à concorrência?
Onde podemos criar maior competitividade?

ATENÇÃO START UPS
A categoria LOVEMARKS não se aplica a vocês, visto que uma
LOVEMARK leva tempo para ser construída. Porém, pode ser
parte da estratégia de negócio, catalisar a criação destes vínculos
emocionais desde o início (Branding como Estratégia de Business)

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
CASO NESPRESSO (ANTES DO VENCIMENTO DAS PATENTES)

A seguir, você pode representar os modelos de negócios de empresas
concorrentes e comparar os resultados. Fique atento aos gaps: áreas
não preenchidas podem revelar oportunidades.
3

SE VOCÊ ESTÁ
PROPONDO UM
NOVO MODELO DE
NEGÓCIOS

PREENCHIMENTO - Marque sua nota para cada categoria e preencha
a área correspondente. Sendo que 0 significa nenhuma força; 3 significa que há uma grande vantagem competitiva naquela categoria.

2

1

ANÁLISE - Faça as seguintes perguntas:
Quanto tempo levará para seu modelo de negócios ser copiado?
(Pense nos serviços de táxi via aplicativo)
O que podemos inovar em nosso modelo para ter uma vantagem
competitiva mais duradoura?

0
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ONDE ESTÁ A COMPETITIVIDADE DO SEU MODELO DE NEGÓCIOS?
ENTENDA AS CATEGORIAS (PARA MAIORES DETALHES, FAÇA O CURSO ;-)
CUSTO DE TROCA - Além do custo direto com a troca do seu serviço ou produto pelo da concorrência, quais seriam os custos indiretos? Exemplo: troca do Iphone pelo Galaxy implica em perder todas as
compras feitas no Itunes. Os custos podem ser também medidos em
esforço e tempo.
ESCALABILIDADE - O quanto é possível expandir seu negócio
sem aumentar a estrutura de custos? Aplicativos no Facebook se
beneficiam do crescimento da rede social sem necessidade de investimento adicional.
RECEITA ANTES DA DESPESA - Pense nas operadoras de telefonia
móvel e seus planos pré-pagos. A Dell também inovou ao criar um
sistema em que o cliente configurava seu computador e fazia a encomenda, deixando um bom prazo para empresa negociar com seus
fornecedores. Além disso, o estoque foi eliminado, no melhor do just
in time mindset.
RECEITA RECORRENTE - Que garantia você tem de que o cliente
vai continuar comprando de você? Dois exemplos de estratégia: venda
por assinatura e o modelo de cápsulas da Nespresso (até quando a
patente expirou).
USO DO TRABALHO DOS OUTROS - Facebook, Waze e IKEA: as
três companhias têm seus custos reduzidos porque usuários e fãs
trabalham voluntariamente para elas. Nos últimos anos, as companhias aéreas e os bancos terceirizaram para o cliente boa parte dos
serviços que antes eram prestados por funcionários.

BARREIRAS COMPETITIVAS EMBUTIDAS - Modelos de negócios
que criam ecossistemas produtivos são mais difíceis de serem copiados, como a rede de desenvolvedores da Apple. Patentes são exemplo
clássico de barreira competitiva interna.
ESTRUTURA DE CUSTOS DISRUPTIVA - A Amazon está adotando o
modelo de negócios da Netflix - pagamento por assinatura - como uma
opção para seus clientes consumirem livros. A AIRBNB entrou no mercado da hotelaria sem investir em hotéis: a empresa une hóspedes e hospedeiros ao redor do mundo, cobrando uma taxa pela administração de
toda a experiência.
LOVEMARK - Consumidores com fortes vínculos emocionais pela
marca tornam-se menos suscetíveis a abordagens dos competidores.
Para estes consumidores, a troca por outra marca incorreria em perda de status ou identidade, o que se aplica a negócios B2C. Exemplos:
Apple, Havaianas e Lego.

ATENÇÃO
Este documento não pretende esgotar as possibilidade de uso
da Ferramenta RADAR. Se você tem um grupo de pessoas
interessadas em conhecer ou aperfeiçoar suas competências
em BUSINESS MODEL GENERATION e aprender mais sobre a
ferramenta RADAR, agende uma turma IN COMPANY.
www.sensemakers.com.br/#workshops
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Explore questões para o
POSICIONAMENTO DE MERCADO
de um ser viço ou produto

RODADAOR AL
Responda cada questão de forma clara e sucinta... se você puder!
Quanto mais você demorar ou gaguejar durante as respostas, mais você
precisará refletir sobre seu serviço/produto (s/p) na RODADA ESCRITA.
Convide alguém para fazer as perguntas. Esta pessoa poderá te ajudar a
perceber os pontos críticos. Sugiro usar uma ampulheta de 1 minuto para
limitar o tempo de resposta por questão.

RODADAESCRITA
Na segunda fase, escreva as respostas sem pressão alguma. Se sentir
vontade de mudar uma questão já respondida à medida que avança, tudo
bem. É normal que isto aconteça. Todas as perguntas foram feitas para ajudar
você a refletir sobre seu s/p. É interessante que outras pessoas envolvidas
respondam as questões também, sem sua influência. Assim você terá vários
pontos de vistas que te ajudarão na compreensão dos seus desafios de
posicionamento da marca. Começando em 3... 2...1!

WWW.SENSEMAKERS.COM.BR
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CLAREZA

FRAME DE REFERÊNCIA

O QUE SEU SERVIÇO OU PRODUTO FAZ?

COM QUE OUTROS SERVIÇOS/PRODUTOS O SEU PODE SER
COMPARADO?

DIGA DE OUTRA FORMA
O QUE HÁ EM COMUM ENTRE O SEU S/P E OS “PLAYERS”
COMPARÁVEIS?

DÊ EXEMPLOS

FRAME DE DIFERENCIAÇÃO
O QUE FAZ AS PESSOAS PREFERIREM SEU S/P?
EXPLIQUE USANDO UMA ANALOGIA

ESPELHO
PEÇA A CLIENTES OU POTENCIAIS CLIENTES PARA
RESPONDEREM AS QUESTÕES ACIMA.

FORÇA COMPETITIVA
O QUE OUTROS SERVIÇOS/PRODUTOS TERIAM DE FAZER PARA TER SEU
DIFERENCIAL COMPETITIVO?

COM QUE GRAU DE DIFICULDADE?

P

M

G

LIMITES
RELEVÂNCIA

CONSIDERANDO O DOMÍNIO DO PROBLEMA, O QUE SEU S/P PODERIA
FAZER E NÃO FAZ? POR QUE?

O QUE AS PESSOAS GANHAM COM SEU S/P ?

O QUE AS PESSOAS PERDEM SEM SEU S/P ?

WWW.SENSEMAKERS.COM.BR
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O QUE SEU POTENCIAL CLIENTE GANHA COM ISSO?

SÍNTESE
VOCÊ DIRIA QUE, DE ACORDO COM AS RESPOSTAS ACIMA, O
POSICIONAMENTO DE MERCADO DO SEU S/P TENDE A SER

O QUE SEU POTENCIAL CLIENTE PERDE COM ISSO?

A. Claro e diferenciado (é ou será referência para novos players)
B. Claro mas genérico (o s/p não se destaca no cenário competitivo)
C. Confuso e diluído (difícil situar o s/p em uma única posição)

QUE TIPOS DE CLIENTES PODERIAM SE INTERESSAR PELO SEU S/P E
VOCÊ NÃO TERIA INTERESSE EM ATENDER?

D. Indefinido (impossível situar o s/p em qualquer posição)

PERGUNTA
O QUE DEVE SER FEITO PARA QUE SEU S/P TENHA UM
POSICIONAMENTO DE MERCADO MAIS CLARO E ATRATIVO PARA OS
CLIENTES EM POTENCIAL?

POR QUE?

OPORTUNIDADES
QUAIS SÃO AS DUAS VARIÁVEIS MAIS IMPORTANTES PARA OS
CLIENTES EM POTENCIAL? EX: PREÇO, QUALIDADE, ACESSO,
VARIEDADE, CUSTOMIZAÇÃO, DESIGN, INOVAÇÃO ETC.
1
2
CRUZE AS DUAS VARIÁVEIS E SITUE AS MARCAS DE SEUS
COMPETIDORES NOS 4 QUADRANTES GERADOS. ONDE ESTÃO AS
OPORTUNIDADES? ONDE SEU S/P ESTÁ SITUADO?

2

1

BOM TRABALHO!
VOCÊ ESTÁ MAIS
PERTO DO SUCESSO!
WWW.SENSEMAKERS.COM.BR
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FAZ DIFERENÇA QUEM FAZ SENTIDO

CONHECE ALGUÉM QUE GOSTARIA
DE TER ACESSO A ESTE MATERIAL?
COMPARTILHE: www.sensemakers.com.br/#gifts
Este documento faz parte do material didático do
Programa de Capacitação em Design Thinking & Sensemaking, de Denise Eler

Denise ELER

contato@sensemakers.com.br

CONTEÚDO: A LE X OSTERWA LDER E K E V IN ROBERTS

DESIGNED BY: DENISE ELER
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