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Descomplicando o planejamento estratégico empresarial
com

Por Luciano Passos

Apresentação

Negócios,
Estratégias,
Processos e
Projetos
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O que vem a ser um negócio?

Toda e qualquer atividade econômica com o objetivo
de gerar lucro ou entregar algum valor para alguém,
sejam empresários, acionistas ou sociedade.

O que indica que um negócio é melhor
do que o do seu concorrente?
O alcance de um desempenho superior ao
concorrente.

Como fazer para ter um desempenho
superior aos seus concorrentes?
Definir uma estratégia adequada fundamentada em
objetivos coerentes, obtendo uma compreensão
clara do negócio para alcançar uma vantagem
competitiva em relação aos concorrentes.
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O que vem a ser estratégia?
Estratégia (do grego antigo stratègós, de stratos, "exército", e
ago, "liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente
"a arte do general")

“Todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu
conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a
partir da qual grandes vitórias são obtidas”. Sun Tzu
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O que vem a ser estratégia?
“Estratégia é a opção por executar atividades de forma
diferente dos concorrentes, a fim de oferecer uma
de valor
exclusiva.” Michael
Porter ao
Oproposição
alcance de
um desempenho
superior

concorrente.

A posição estratégica, sustentável, deriva de um sistema de
atividade de valor, uma cadeia de valor, onde cada uma das
atividades reforça as demais.
A estratégia é o caminho que a empresa deverá seguir para
obter o sucesso empresarial, proporcionando:
• Sobrevivência a longo prazo
• Crescimento sustentável
• Rentabilidade adequada
• Capacidade de inovação

Porque muitas empresas não
conseguem definir uma estratégia ou
até mesmo executar uma estratégia
definida?
Na grande maioria das vezes a estratégia é algo
extremamente complexo e que exige muito tempo,
sendo visto como burocracia.

E quando a mesma consegue ser definida, é algo
praticamente impossível de acompanhar, por ter
inúmeros indicadores.
Tirar a estratégia do papel é o que faz a diferença.
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O que não podemos esquecer para
execução de qualquer estratégia?
As pessoas são fundamentais em todo este
processo. Precisamos compromete-las, orienta-las
e lidera-las.

"Qualquer estratégia, para ser colocada em prática,
depende de pessoas. Elas são o maior capital de uma
organização.” Carlos Hilsdorf;

Conhecendo o Modelo
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Como geralmente é definida a
estratégia de uma empresa?

Documento bastante extenso com
uma dificuldade imensa de
entendimento de todos os
envolvidos.

O que seria então o Strategy Model Canvas
(SMC)?
• É uma maneira de pensar a estratégia empresarial de forma
simples, no entanto bastante completa;
• É um mapa dos principais itens que constituem uma estratégia,
uma espécie de resumo dos pontos - chave de uma estratégia
empresarial;
• Uma ferramenta menos formal do que a descrição convencional
de um Planejamento Estratégico;
• Engloba diversas técnicas de planejamento estratégico, dando
uma visão 360º do ambiente em que a empresa está inserida;
• Foi desenvolvido por Luciano Cerqueira Passos, com base nos
modelos de Business Model Canvas e Project Model Canvas,
visando justamente trazer um complemento na aplicação destes
modelos;
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Princípios do modelo
Simples

Visual

Sequenciado

Agrupado

Co-criativo

Co-criação
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Proposta do modelo

Por que
existimos,
o que nos
guia e
aonde
queremos
chegar?

Quais são as
nossas metas?

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

Qual o cenário que
estamos inseridos?

O modelo propõe
definir
a
O
que
precisamos
Como
fazer para
estratégia
podemos empresarial
alcançar
as
inovar?
respondendo
a 6 perguntas.
metas?
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CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

CLIENTES

VISÃO

Quais são as
OBJETIVOS
nossas
metas?
ESTRATÉGICOS

Qual o cenário que
AMBIENTE
INTERNO
estamos
inseridos?
E EXTERNO

CONCORRENTES

Em que
podemos
CURVA DE VALOR
inovar?

O que precisamos
fazer
para
INICIATIVAS
alcançar as
ESTRATÉGICAS
metas?

Para aplicarmos o modelo
na prática
•
•
•
•

Vamos aplicar o Modelo em um caso prático e real;
Dividam a turma em equipes de no máximo 6 pessoas;
Escolham um Líder da equipe, que irá representa-la;
A cada explicação de uma sequência de elementos, a equipe deverá
executar a mesma sequência no estudo de caso;
• Agora vamos entender qual será o caso de negócio que vamos trabalhar:
• Imaginem que vocês foram designados em 1985, a definir a estratégia
que mudaria a trajetória do maior Circo Artístico do Mundo, o Cirque
Du Soleil, elaborando seu planejamento estratégico dos próximos 5
anos, trazendo uma proposta inovadora para a organização.

9

25/07/2015

Para aplicarmos o modelo
na prática
• De 1990 a 2000, o Cirque expandiu
rapidamente, passando de um show com 73
artistas em 1984, para mais de 3.500
empregados, em mais de 40 países, com 15
espetáculos apresentados simultaneamente e
lucro anual estimado em US$ 600 milhões;
• Cada espetáculo do Cirque du Soleil é a
síntese da inovação do circo, contando com
enredo, cenário e vestuário próprios, bem
como música ao vivo durante as
apresentações;
• Hoje é o maior circo do Mundo, como pode
ser visto ao lado os números impressionantes.

Aplicando o Modelo
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Processo de Planejamento Estratégico
do SMC
Determinação da
cadeia de valor que
opera o negócio

Declaração da missão,
valores e visão do
negócio

Análise do ambiente
externo
(oportunidades e
ameaças)

Sequência Lógica de
Construção do Planejamento
Estratégico
Formulação dos
Objetivos Estratégicos

Definição dos
clientes, parceiros e
concorrentes do
negócio

Definição da nova
curva de valor do
negócio

Análise do ambiente
interno (forças e
fraquezas)

Definição das
iniciativas para
consecução da
estratégia

Feedback e Controle

Qual o primeiro passo para definir uma
estratégia empresarial?

Por que existimos, o que nos
guia e aonde queremos
chegar?
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CICLO:

Determine qual o período da estratégia.

Descreve o objetivo
principal da empresa,
demonstrando qual a
razão de existir da
mesma.
MISSÃO

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

PARCEIROS

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

VALORES

CONCORRENTES

CLIENTES
VISÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

MISSÃO
Descreve os valores e
princípios da empresa,
apresentando o que
guia a mesma.

VALORES

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

PARCEIROS

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

CONCORRENTES

CLIENTES

VISÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

MISSÃO

VALORES
Descreve a visão da
empresa nos próximos
anos, demonstrando
aonde a mesma deverá
chegar.
VISÃO

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

PARCEIROS

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

CONCORRENTES

CLIENTES

VISÃO

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?
VISÃO

Empresa X

Identifiquem no Estudo de Caso o item discutido
anteriormente.
MISSÃO

VALORES

VISÃO
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Depois de definirmos a missão, valores e visão,
precisamos fazer o que?

O que fazemos e quem nos
ajuda ou atrapalha?

Cadeia de Valor
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CICLO:

Define qual a cadeia de
valor da organização,
determinando as áreas
necessárias para
CADEIA
DE e
atender
a missão
alcançar
a visão.
VALOR

MISSÃO

VALORES
Garanta que toda a cadeia de valor
esteja completamente alinhada com a
missão e visão da empresa.

VISÃO

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

PARCEIROS

Entretenimento

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Produções Artísticas
Logística
Marketing
Responsabilidade Social
Suporte e Apoio
CONCORRENTES

CLIENTES

VISÃO

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

MISSÃO

CADEIA DE
VALOR

VALORES
Define quais são os
segmentos de clientes
cuja a empresa oferta o
seu negócio.

Garanta que foram definidos todos os
segmentos de clientes chaves (internos e
externos) de acordo com cada elemento
da cadeia de valor.

CLIENTES

VISÃO

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Produções Artísticas
Logística
Marketing
Responsabilidade Social
Suporte e Apoio
CONCORRENTES

CLIENTES

Adultos
Jovens

VISÃO

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Crianças
Classes A e B
Empresas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

PARCEIROS

Entretenimento

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

MISSÃO

Define quais são os
parceiros que poderão
ajudar na oferta dos
negócios de atuação da
PARCEIROS
empresa.

CADEIA DE
VALOR

VALORES
Garanta que foram definidos todos os
parceiros chaves de acordo com cada
elemento da cadeia de valor.

CLIENTES
VISÃO

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

MGM Resorts

Produções Artísticas

Xerox

Logística

DHL

Marketing
Responsabilidade Social

SAP
MAC
Columbia Pictures

Suporte e Apoio

CONCORRENTES

CLIENTES

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Adultos
Jovens

VISÃO

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Crianças
Classes A e B
Empresas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

PARCEIROS

Entretenimento

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

MISSÃO

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

VALORES
Define quais os
concorrentes diretos da
empresa, demonstrando
quem são aqueles que
devem fazer parte da
CONCORRENTES
estratégia.

CLIENTES
VISÃO

Garanta que foram definidos todos os
concorrentes chaves de acordo o
negócio principal da organização em
questão.

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

MGM Resorts

Produções Artísticas

Xerox

Logística

DHL

Marketing
Responsabilidade Social

SAP
MAC

Suporte e Apoio

Columbia Pictures
CONCORRENTES

CLIENTES

Jovens

VISÃO

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Ringling Bros. and
Barnum & Bailey

Adultos

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Broadway Shows

Crianças

Outras grandes
companhias

Classes A e B
Empresas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Financeira

PARCEIROS

Entretenimento

Clientes

CURVA DE VALOR

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Aprendizado e
crescimento

Elevar

Criar
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CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

CLIENTES

CONCORRENTES

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

VISÃO

Empresa X

Identifiquem no Estudo de Caso o item discutido
anteriormente.
CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

CLIENTES

CONCORRENTES
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Conhecendo a empresa, agora é possível fazer uma
análise do ambiente em que a mesma está inserida.

Qual o cenário que
estamos inseridos?
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Fatores
Ambientais

PESTAL

Fatores Legais
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CICLO:

MISSÃO

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

CLIENTES

CONCORRENTES

VALORES

VISÃO

Analisa o ambiente
interno e externo em
que a empresa está
inserida, avaliando as
forças e fraquezas
internas, bem como as
oportunidades e
AMBIENTE
ameaças doINTERNO
mercado
através
da avaliação dos
E EXTERNO
rivais e concorrentes e
dos fatores políticos,
econômicos, sociais,
tecnológicos e legais.

Garanta que a análise de ambiente
realizada tenha abordado todos os
elementos da cadeia de valor e os
elementos ao seu redor, trazendo à tona
os fatores internos e externos relevantes.
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CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

Forças

Fraquezas

MGM Resorts

Produções Artísticas

Xerox

Artistas talentosos

Logística

DHL

Marketing
Responsabilidade Social

SAP
MAC

Suporte e Apoio

Columbia Pictures

Força de trabalho
flexível e dedicada
Vibração, perigo,
diversão e humor
Espetáculos em
vários picadeiros e
animais

CONCORRENTES

CLIENTES

Jovens

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Crianças
Classes A e B

Ameaças

Broadway Shows
Outras grandes
companhias

Atração para
de novos
Expansão
novos
públicos
mercados

Altos custos
dos
Novos
entrantes
Logística
de toda
espetáculos,
com
neste
mercado
com
estrutura
para
temas únicos
espetáculos
únicos
realização
do
espetáculo
Aceitaçãoeconômica
inicial do
Situação
público
de cadadevido
regiãoaos
do
preços
elevados dos
espetáculo
espetáculos

Novo modelo
de
Elevação
do preço
espetáculo
com o novocircense
modelo
CURVA DE VALOR

Clientes

Ausência de produtor
para os espetáculos

Ausência
deem
Apoio
político
concorrência
direta
Quebec
para angariar
no novo
modelo
fundos

Empresas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ausência
artistas
Poucos de
recursos
preparados
para o
financeiros
novo modelo
Ausência de
estrutura física
própria

Oportunidades

Ringling Bros. and
Barnum & Bailey

Adultos

VISÃO

Financeira

PARCEIROS

Entretenimento

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Reduzir

Eliminar

Processos internos

Elevar

Aprendizado e
crescimento

Criar

CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?
VISÃO

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

CLIENTES

Qual o cenário que
AMBIENTE
INTERNO
estamos
inseridos?
E EXTERNO

CONCORRENTES
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Empresa X

Identifiquem no Estudo de Caso o item discutido
anteriormente.

AMBIENTE INTERNO
E EXTERNO

Conhecendo a empresa e o ambiente em que a mesma
está inserida, agora é necessário definir as metas
estratégicas.

Quais são as nossas
metas?
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BSC - Balanced Score Card

CICLO:

MISSÃO

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS
AMBIENTE INTERNO
E EXTERNO

VALORES

CLIENTES
VISÃO

Determina quais são os
objetivos e metas
estratégicas da empresa
para que possa resolver
OBJETIVOS
as fraquezas,
explorar
as oportunidades e
ESTRATÉGICOS
mitigar as ameaças.

CONCORRENTES

Garanta que para cada elemento da
cadeia de valor, para cada fator interno
ou externo tenha objetivos estratégicos
relevantes definidos.
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CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

PARCEIROS

Produções Artísticas

Xerox

Artistas talentosos

Logística

DHL

Marketing
Responsabilidade Social

SAP
MAC

Suporte e Apoio

Columbia Pictures

Força de trabalho
flexível e dedicada
Vibração, perigo,
diversão e humor
Espetáculos em
vários picadeiros e
animais

CONCORRENTES

CLIENTES

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Crianças
Classes A e B

Processos internos

Ameaças

Broadway Shows
Outras grandes
companhias

Atuação
comnovos
o
Expansão
para
público
adulto
mercados

Altos custos
dos
Novos
entrantes
Logística
de toda
espetáculos,
com
neste
mercado
com
estrutura
para
temas únicos
espetáculos
únicos
realização
do
espetáculo
Aceitaçãoeconômica
inicial do
Situação
público
de cadadevido
regiãoaos
do
preços
elevados dos
espetáculo
espetáculos

Novo modelo
de
Elevação
do preço
espetáculo
com o novocircense
modelo
CURVA DE VALOR

Clientes

Reduzir

Atender ao público
adulto de classe A e B
Garantir alta qualidade
nos espetáculos
Despertar a
imaginação, sentidos e
emoção do público

Eliminar

Aprendizado e

Elevar

Montar
estrutura
Criar
umuma
marketing
de crescimento
própria para
para promover
atender
impacto
Capacitar a equipe
aos
espetáculos
os espetáculos
para atender ao novo
modelo
Montar
novos
Garantir
espetáculos
para
comespetáculos
grandes produções
Fortalecer a cultura de
apresentações
artísticasúnicas
alta performance e
profissionalismo

Ausência de produtor
para os espetáculos

Ausência
deem
Apoio
político
concorrência
direta
Quebec
para angariar
no novo
modelo
fundos

Empresas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ausência
artistas
Poucos de
recursos
preparados
para o
financeiros
novo modelo
Ausência de
estrutura física
própria

Oportunidades

Ringling Bros. and
Barnum & Bailey

Adultos
Jovens

Aumentar
o valor
da
Garantir um
preço
médio empresa
por espetáculo
elevado
Otimizar os custos
operacionais
Gerar receitas pela
entrada em novos
mercados

Fraquezas

MGM Resorts

VISÃO

Financeira

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

Forças

Entretenimento

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Criar

CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

CLIENTES

VISÃO

Qual o cenário que
AMBIENTE
INTERNO
estamos
inseridos?
E EXTERNO

CONCORRENTES

Quais são as
OBJETIVOS
nossas
metas?
ESTRATÉGICOS

28

25/07/2015

Empresa X

Identifiquem no Estudo de Caso o item discutido
anteriormente.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Com as metas estratégicas definidas é
hora de definir as ações necessárias para
inovação da empresa.

Em que podemos inovar?

29

25/07/2015

Estratégia do Oceano Azul

Estratégia do Oceano Azul
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CICLO:

MISSÃO

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS
AMBIENTE INTERNO
E EXTERNO

VALORES

CLIENTES

CONCORRENTES

VISÃO

Determina qual a curva
de valor da empresa,
definindo quais os
aspectos e atributos
que devem ser
reduzidos, eliminados,
elevados
ou criados
CURVA
DE
VALOR
para que possa ser
obtida a inovação da
empresa.

Garanta que para cada elemento da
cadeia de valor, para cada fator interno
ou externo tenha
relação relevante com
OBJETIVOS
a curva de valor definida para
ESTRATÉGICOS
organização.

CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

Produções Artísticas

Xerox

Artistas talentosos

Logística

DHL

Marketing
Responsabilidade Social

SAP
MAC

Suporte e Apoio

Columbia Pictures

Força de trabalho
flexível e dedicada
Vibração, perigo,
diversão e humor
Espetáculos em
vários picadeiros e
animais

Jovens
Crianças
Classes A e B

Broadway Shows
Outras grandes
companhias

Atuação
comnovos
o
Expansão
para
público
adulto
mercados

Altos custos
dos
Novos
entrantes
Logística
de toda
espetáculos,
com
neste
mercado
com
estrutura
para
temas únicos
espetáculos
únicos
realização
do
espetáculo
Aceitaçãoeconômica
inicial do
Situação
público
de cadadevido
regiãoaos
do
preços
elevados
espetáculo dos
espetáculos

CURVA DE VALOR

Atender ao público
adulto de classe A e B
Garantir alta qualidade
nos espetáculos
Despertar a
imaginação, sentidos e
emoção do público

Eliminar

Aprendizado e

Elevar

Montar
estrutura
Criar
umuma
marketing
de crescimento
própria para
para promover
atender
impacto
Capacitar a equipe
aos
espetáculos
os espetáculos
para atender ao novo
modelo
Montar
novos
Garantir
espetáculos
para
comespetáculos
grandes produções
Fortalecer a cultura de
apresentações
artísticasúnicas
alta performance e
profissionalismo

Ausência de produtor
para os espetáculos
Ameaças

Novo modelo
de
Elevação
do preço
espetáculo
com o novocircense
modelo

Reduzir

Ausência
artistas
Poucos de
recursos
preparados
para o
financeiros
novo modelo
Ausência de
estrutura física
própria

Ausência
deem
Apoio
político
concorrência
direta
Quebec
para angariar
no novo
modelo
fundos

Empresas

Clientes

Fraquezas

Oportunidades

Ringling Bros. and
Barnum & Bailey

Adultos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Processos internos

CONCORRENTES

CLIENTES

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Aumentar
o valor
da
Garantir um
preço
médio empresa
por espetáculo
elevado
Otimizar os custos
operacionais
Gerar receitas pela
entrada em novos
mercados

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Forças

MGM Resorts

VISÃO

Financeira

PARCEIROS

Entretenimento

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Vibração e perigo

Diversão e Humor
Descontos
pra Grupos
Astros Circences
Espetáculos em vários
Espetáculos
picadeiros
c\ Animais
Picadeiro único

Atrair novos públicos
Criar

VáriasTema
produções

Ambiente
refinado
Músicas
e danças
artísticas
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CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

CLIENTES

VISÃO

Quais são as
OBJETIVOS
nossas
metas?
ESTRATÉGICOS

Qual o cenário que
AMBIENTE
INTERNO
estamos
inseridos?
E EXTERNO

CONCORRENTES

Em que
podemos
CURVA DE VALOR
inovar?

Empresa X

Identifiquem no Estudo de Caso o item discutido
anteriormente.

CURVA DE VALOR
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Finalmente para fechar o planejamento
estratégico empresarial, precisamos definir as
iniciativas estratégicas que serão realizadas
para alcançar os objetivos traçados.

O que precisamos fazer
para alcançar as metas?

CICLO:

MISSÃO

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

Garanta que para cada objetivo
estratégico ou aspectos da curva de
valor tenha uma iniciativa estratégica
definida.

AMBIENTE INTERNO
E EXTERNO

VALORES

CLIENTES
VISÃO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

CONCORRENTES

CURVA DE VALOR

Define quais são as
ações e projetos
estratégicos que devem
ser executados para que
possa alcançar os
objetivos e a curva de
valor
determinada para
INICIATIVAS
a empresa, e
ESTRATÉGICAS
consequentemente
alcançar a visão
definida.
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CICLO:

1985-1990

CADEIA DE VALOR

MISSÃO

Promover espetáculos
artísticos que despertem a
imaginação, provocando
sentidos e emoções para o
público.
VALORES

Determinação
Compromisso
Resiliência
Visão coletiva

PARCEIROS

Produções Artísticas

Xerox

Artistas talentosos

Logística

DHL

Marketing
Responsabilidade Social

SAP
MAC

Suporte e Apoio

Columbia Pictures

Força de trabalho
flexível e dedicada
Vibração, perigo,
diversão e humor
Espetáculos em
vários picadeiros e
animais

CONCORRENTES

CLIENTES

Ser um circo diferenciado
pelos seus espetáculos de
experiência única para o
seu público, com alta
qualidade e
profissionalismo.

Crianças
Classes A e B

Processos internos

Ameaças

Broadway Shows
Outras grandes
companhias

Atuação
comnovos
o
Expansão
para
público
adulto
mercados

Altos custos
dos
Novos
entrantes
Logística
de toda
espetáculos,
com
neste
mercado
com
estrutura
para
temas únicos
espetáculos
únicos
realização
do
espetáculo
Aceitaçãoeconômica
inicial do
Situação
público
de cadadevido
regiãoaos
do
preços
elevados dos
espetáculo
espetáculos

Novo modelo
de
Elevação
do preço
espetáculo
com o novocircense
modelo
CURVA DE VALOR

Clientes

Reduzir

Atender ao público
adulto de classe A e B
Garantir alta qualidade
nos espetáculos
Despertar a
imaginação, sentidos e
emoção do público

Eliminar

Aprendizado e

Elevar

Montar
estrutura
Criar
umuma
marketing
de crescimento
própria para
para promover
atender
impacto
Capacitar a equipe
aos
espetáculos
os espetáculos
para atender ao novo
modelo
Montar
novos
Garantir
espetáculos
para
comespetáculos
grandes produções
Fortalecer a cultura de
apresentações
artísticasúnicas
alta performance e
profissionalismo

Vibração e perigo

Diversão e Humor
Descontos
pra Grupos
Astros Circences
Espetáculos em vários
Espetáculos
picadeiros
c\ Animais
Picadeiro único

Atrair novos públicos
Criar

Ausência de produtor
para os espetáculos

Ausência
deem
Apoio
político
concorrência
direta
Quebec
para angariar
no novo
modelo
fundos

Empresas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ausência
artistas
Poucos de
recursos
preparados
para o
financeiros
novo modelo
Ausência de
estrutura física
própria

Oportunidades

Ringling Bros. and
Barnum & Bailey

Adultos
Jovens

Aumentar
o valor
da
Garantir um
preço
médio empresa
por espetáculo
elevado
Otimizar os custos
operacionais
Gerar receitas pela
entrada em novos
mercados

Fraquezas

MGM Resorts

VISÃO

Financeira

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

Forças

Entretenimento

VáriasTema
produções

Ambiente
refinado
Músicas
e danças
artísticas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Contratação de diretores artísticos
Turnê Le Grand Tour du Cirque du Soleil

Criação do Espetáculo Dell'arte
Criação do Espetáculo Nouvelle Experiénce
Participação no Festival de Artes de Los
Angeles
Criação da Escola Nacional Circense
Realização de parcerias com grandes
fornecedores
Desenvolvimento de um programa de
marketing cinematográfico

CICLO:

Por que
MISSÃO
existimos,
o que nos
guia e
VALORES
aonde
queremos
chegar?

CADEIA DE
VALOR

PARCEIROS

O que fazemos e
quem nos ajuda
ou atrapalha?

CLIENTES

VISÃO

Quais são as
OBJETIVOS
nossas
metas?
ESTRATÉGICOS

Qual o cenário que
AMBIENTE
INTERNO
estamos
inseridos?
E EXTERNO

CONCORRENTES

Em que
podemos
CURVA DE VALOR
inovar?

O que precisamos
fazer
para
INICIATIVAS
alcançar as
ESTRATÉGICAS
metas?
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Empresa X

Identifiquem no Estudo de Caso o item discutido
anteriormente.

INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

O que o Strategy Model Canvas (SMC) realmente
nos proporciona?

• Visualizar os principais elementos de uma estratégia em
blocos relacionados que representam o caminho a ser
seguido pela empresa.
• A principal função do quadro disponibilizado pelo SMC é
explorar todos os aspectos que definem a estratégia de uma
empresa em um único ponto.
• O SMC, na sua essência, é uma ferramenta para criação e
representação de um modelo de estratégia completo e
simples.
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Em quais situações podemos aplicar o
SMC?

Definir a
estratégia de
um novo
negócio

Definir a
estratégia de
uma empresa

Definir a
estratégia de
uma área da
empresa

E depois do Modelo
de Estratégia
pronto? O que
fazer?
Próximos passos...
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Obrigado!
Luciano Cerqueira Passos
contato@strategymodelcanvas.com.br
www.facebook.com.br/strategymodelcanvas
www.strategymodelcanvas.com.br

“A estratégia de ontem foi o que
possibilitou sobreviver até agora, mas
uma nova estratégia deve ser criada se
quisermos garantir nossa sobrevivência
no futuro.”

Paul Lavesque
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