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BOARD CANVAS 

 

 

Resumo 

Muitos projetos são realizados a partir de ideias inovadoras que, naturalmente, precisam de 

organização e gestão para melhor alcançar seus benefícios. Contudo, antes da organização 

em planos de negócios e de projetos é preciso que os idealizadores busquem um alinhamento 

mais profundo em temas que antecedem a definição ou a própria construção de uma 

inovação. Esta necessidade se acentua na medida em que as inovações, cada vez mais, 

ocorrem descentralizadas e longe das áreas de P&D. São realizadas por pequenas 

organizações de crescimento rápido — as startups. Uma das maiores causas de falhas em 

projetos e inovações nestas empresas é o desentendimento entre os idealizadores, quer sejam 

sócios, fundadores ou investidores. Daí a necessidade e a importância do desenvolvimento 

de um modelo amigável para incentivar o alinhamento de valores e expectativas entre sócios, 

investidores e demais stakeholders, sobretudo no nascedouro dessas inovações. 
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Abstract 

Many projects are carried out from innovative ideas that naturally need organization and 

management to better achieve its benefits. However, before the organization of business and 

project plans, it is necessary for the idealizers to seek a deeper alignment in themes that 

precede the definition or construction of an innovation. This need is heightened as 

innovations are increasingly decentralized and far from R & D areas. They are carried out 

by small fast-growing organizations - startups. But one of the major causes of failures in 

projects and innovations in these companies is the misunderstanding between the 

idealizadores, be they partners, founders or investors. Hence the need and the importance 

of developing a friendly model to encourage the alignment of values and expectations among 

partners, investors and other stakeholders, especially in the birth of these innovations. 
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1. Introdução 

 

A empolgação com uma idéia ou um projeto costuma jogar para um segundo plano as  

discussões envolvendo as expectativas e valores que cada envolvido fará para que uma 

inovação de fato aconteça, sobretudo nas organizações de rápido crescimento, 

popularmente conhecidas como startups. Essas discussões devem ser feitas antes do 

projeto ser estruturado ou de surgir um product market fit1, receitas ou mesmo possíveis 

investidores. Deve ocorrer antes mesmo da discussão do negócio em si, ou no limite, 

durante sua criação. De que adianta criar, empreender ou investir em uma nova ideia 

                                                           
1 Product market fit: momento no qual um grupo semelhante de pessoas ou empresas se 

mostra disposto a pagar pelo seu produto ou serviço e, mais importante, usá-lo com 

frequênciaq 
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com alguém com quem não se tem alinhamento ou mesmo quando as expectativas não 

estão claras? Elas podem ser totalmente diferentes! Habilidades complementares não 

significam diferenças entre valores e expectativas pessoais a respeito da ideia. 

 

Conforme expõe BERNARDI (2011, p. 25), modelos são representações hipotéticas de 

um sistema, e seu desempenho está relacionado a variáveis controláveis e incontroláveis, 

uma rede de interações e inter-relações em estado dinâmico e em uma simbiose. À 

medida que se modela um sistema, a concepção do modelo e o processo de 

desenvolvimento fazem com que o experimentador se torne autoconsciente, em uma 

integração de atitudes, de conceitos e de valores que influenciam o entendimento, o 

planejamento, a ação e a reação dos elementos do sistema.  

 

Foi exatamente para atender à necessidade de criação fácil de novos empreendimentos, 

que Alexander Ostenwalder e Yves Pigneur desenvolveram o Business Model 

Generation, descrito no livro “Inovação em Modelos de Negócios: um manual para 

visionários, inovadores e revolucionários” e que tem sido usado cada vez mais, como 

marco teórico estruturante dos modelos de negócios desenvolvidos por empresas de 

diversos setores e tamanhos, em todo o mundo. 

 

O Canvas e suas variações são utilizados amplamente para apoiar uma definição ágil dos 

principais elementos para um novo negócio. Todas as dimensões do Canvas, suas 

variações e as próprias características de construção, como a interatividade, podem gerar 

insumos para o alinhamento de valores pessoais e expectativas sobre um negócio, 

especialmente a proposição de valor, as parcerias estratégicas, além de segmentos de 

clientes e dos tipos de relação com eles. 

 

Contudo, não há hoje um roteiro que simplifique as discussões mais fundamentais entre 

sócios e investidores em um novo negócio ou inovação. Evoluímos do plano de negócios 

para o Canvas, mas não fizemos o mesmo com as questões de governança. E, se não 

houver alicerces bem alinhados, os métodos e a velocidade das empresas joviais 

aceleram não só a idéia, mas também as tensões e rupturas, fazendo eclodir conflitos em 

arestas de expectativas daqueles que estejam envolvidos na inovação.  

 

2. Board Canvas 

 

O Board Canvas baseia-se no Canvas da Governança apresentado no livro “Governança 

& Nova Economia” conforme Figura 1 abaixo. Essa versão inicial gerou o engajamento 

de cinco mil pessoas na rede social LinkedIn em pouco mais de 30 dias, entre os meses 

de julho e agosto/2018. 
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Figura 1 – Canvas da Governança 

 

 
Fonte: Livro Governança & Nova Economia 

 

Tal engajamento, assim como os feedbacks recebidos, geraram a necessidade de maiores 

estudos e da evolução do modelo, com maior detalhamento, acompanhado de uma nova 

versão, objeto deste artigo. 

 

Assim, o novo Board Canvas e possui um layout aprimorado, com maior detalhamento 

e agrupamentos de elementos, bem como espaços para propiciar as dinâmicas de 

discussões, conforme apresentado a seguir. 

 

2.1 Valores:  

 

Nesta primeira dimensão, apresentados na Figura 2, estão os três elementos 

relacionados aos valores pessoais dos envolvidos na inovação. Nas três partes devem ser 

debatidos o que cada envolvido aceita e o que não aceita sobre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Curitiba – Paraná – 2018                4  

Figura 2 – Valores 

 
Fonte: o autor. 

 

 

A) Crenças, valores pessoais e prioridades. 

 

Deve-se alinhar as crenças e os valores pessoais dos fundadores e dos envolvidos para 

um entendimento claro sobre o que será ou não aceitável diante da nova idéia. 

 

Quais são as prioridades pessoais dos envolvidos no empreendimento em relação a saúde 

pessoal, bem-estar, atividades físicas e espirituais, família, amigos, além de outras 

atividades profissionais e hobbies? 

 

B) Relacionamentos anteriores e familiares. 

 

Se já houver algum tipo de relacionamento com os demais envolvidos, seja familiar, 

pessoal ou profissional, é preciso debater abertamente sobre como essas relações 

anteriores serão tratadas no novo negócio. 

 

C) Caráter e ética. 

 

Essas questões precisam ser provocadas para anteceder qualquer negócio ou ideia, 

sobretudo no atual contexto brasileiro, estigmatizado pela corrupção e falta de ética.  

 

Como reagiremos a questões antiéticas? E se nos depararmos com a situação de 

pagamento de propina, o que faremos? Levaremos nossos clientes a happy hours? 

Faremos premiações ou lembranças de final de ano? 

Questões como essas surgem no desafio da entrega da inovação e sob intensa pressão, 

quando as relações se mostram diferentes do que no inicio da idéia em meio a sorrisos e 

apertos de mão. 
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2.2 Expectativas:  

 

Conforme Figura 3, a segunda dimensão são as expectativas. Nesta existem três 

elementos para serem analisados e para os quais deve-se responder: O que queremos da 

nova empresa? E o que não queremos? 

 

  

Figura 3 – Expectativas 

 
Fonte: o autor. 

 

A) Velocidade e Objetivos 

 

Aqui entram as expectativas e os objetivos de cada envolvido acerca da nova ideia. É 

preciso deixar claro o que cada um quer ganhar, quer seja uma questão financeira ou não. 

Se sim, quanto e em quanto tempo? 

 

E qual a velocidade de crescimento estamos dispostos a empreender? Vale o exercício 

de provocar as expectativas de médio e longo prazos. Por exemplo, daqui a dez anos 

você venderia ou compraria as outras cotas dessa nova ideia? 

 

B) Mudanças ou pivots 

 

Muitas coisas mudarão na jornada que se inicia, inclusive, as respostas a essas perguntas. 

E não há problema nisso, desde que todos estejam cientes das regras do jogo e do ponto 

de partida da expectativa. Problema existe se não houver referência e se as expectativas 

não estiverem claras desde o início. 

 

C) Riscos 

 

Qual a tolerância a riscos? Quais riscos os envolvidos estão dispostos a correr? E quais 

não estão? 

  

2.3 Entregas:  
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A terceira dimensão é apresentada abaixo, na Figura 4. São as entregas — não do 

ponto de vista do produto do projeto, mas sim as entregas pessoais de cada um dos 

envolvidos na ideia. É preciso responder para cada um dos três elementos: O que cada 

um dos envolvidos entrega para o novo negócio? E o que não estão dispostos a entregar?  

 

Figura 4 – Entregas 

 
Fonte: o autor. 

 

A) Skills e horas por semana 

 

Quais experiências e habilidades serão aportadas pelos envolvidos? A soma do que se 

consegue gerar juntos é maior que nossos valores individuais? Por quê? E quanto tempo 

por semana estarão efetivamente dedicando ao novo projeto? Muitas vezes, esses 

negócios são criados em paralelo a outras atividades profissionais, mas os idealizadores 

não deixam claro suas condições para se envolver no projeto. 

 

B) Aportes e retiradas (questões financeiras). 

 

Quanto cada envolvido aportará ao negócio? Quantos dias, meses ou anos os envolvidos 

têm de suas contas pagas? E se o negócio não der certo no primeiro ano e não houver 

retiradas? 

 

C) Responsabilidades  

 

Aqui não se referem às responsabilidades sobre o prisma das atividades do projeto mas 

sobre a gestão e a governança do jovem  empreendimento. Quem será o líder que dará a 

última palavra? No crescimento intenso, haverá impasses e tensões que precisarão ser 

rapidamente equacionados. Ter uma única voz que decide é vital, mesmo que exista 

igualdade entre os idealizadores. Nesses casos, uma boa prática pode ser a de eleger um 

CEO por período, colocando essa regra no Canvas para que todos a reconheçam. Essa 

também pode ser uma estratégia para quando ainda não se sabe qual founder terá mais 
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habilidade para liderar a tese de MVP2 vencedora. Além do decisor, é muito importante 

definir o responsável pelos dados e como tratar isto como um ativo. Deve-se também 

definir os responsáveis por vender, entregar e tratar com investidores, alem de quem 

representará a empresa institucionalmente, em eventos e na mídia. Se essas 

responsabilidades também tiverem um prazo, defina como e com qual periodicidade elas 

serão reavaliadas. 

 

2.4 Controle:  

 

Por fim, na Figura 5 são apresentados cinco elementos que visam responder a questão: 

Como nos organizamos sobre? Essa dimensão, diferente das outras três, não é 

imprescindível nas primeiras discussões de uma inovação, mas deve ser considerada tão 

logo a decisão de execução esteja definida. 

 

Figura 5 – Controle 

 
Fonte: o autor. 

 

A) Estrutura jurídica e societária 

 

Qual a melhor estrutura jurídica e societária ou quais são as etapas/evoluções desse 

aspecto para que a inovação ocorra? Buscar o apoio externo de advogados ou contadores 

especialistas ajuda a evitar estruturas desnecessárias sem descuidar das regulações. É 

sempre interessante ter alguém dessas áreas como um conselheiro ou mentor, desde que 

não contratado por horas, mas sim com um percentual de equity atrelado ao sucesso do 

negócio. 

 

B) Tipos de contratos, financiamentos, funding e benefícios fiscais  

 

Quais são os tipos de contratos com fornecedores, clientes e equipe? Além disso, quais 

tipos de financiamento, funding e benefícios fiscais estamos dispostos a usar? E quais 

não faremos?  

 

C) Participações, vesting equity 3e metas 

 

Quais são as participações (equity) de cada envolvido, founders, investidores e advisors? 

Quais desses terão regras de vesting equity e metas de performance? E se as entregas ou 

a performance forem diferentes das esperadas, estão todos abertos a rediscutir suas 

                                                           
2 MVP: é a sigla de Minimum Viable Product e significa produto mínimo viável. Uma 

práatica de startups que consiste em lançar um novo produto ou serviço com o menor 
3 Vesting equity: a participação acionária vai sendo composta conforme um acordo 

preestabelecido para um período de tempo. Serve para garantir que os empreendedores 

continuarão na empresa por um determinado tempo. 
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participações? Se há incerteza sobre o produto e o mercado, fatalmente haverá pivots, 

surgindo novas necessidades de performance dos envolvidos. Isso pode afetar o quanto 

as contribuições de cada um são relevantes para o negócio. Assim, é preciso discutir 

como nos avaliaremos e como nos reposicionaremos em relação ao equity. 

 

Há ainda as questões relacionadas ao Stock pool (ações em tesouraria), participação da 

família e sucessão em caso de falta. Qual percentual do negócio será destinado para 

futuras pessoas-chave e outros cofundadores que forem necessários? As famílias poderão 

ou não participar no negócio? Em caso de falta de um dos stakeholders como se dará a 

sucessão? E em caso de venda?  

 

D) Cadências de gestão e governança 

 

Qual o sentido que a governança tem para os envolvidos? É preciso alinhar o nível e a 

percepção que os envolvidos têm sobre ela e, se necessário, realizar rápidos treinamentos 

que equalizem o conhecimento.  

 

Vale também alinhar quais serão as cadências de gestão e de governança, periodicidades, 

participantes, convidados, dinâmicas e pautas. Em outras palavras, quando e como estes 

idealizadores irão se reunir novamente para controle do novo negócio? 

 

E) Perfil de reforços 

 

Quais novos sócios serão necessários no curto prazo para completar o time fundador? 

Temos um consenso sobre o perfil dos profissionais que desejamos nos próximos meses?  

 

 

3. Conclusões  

 

Assim, o novo Board Canvas (Figura 6 a seguir) reforça o propósito de ampliar e facilitar 

o uso dos aspectos de governança das inovações que são geradas pelas organizações jovens.  

 

Quanto antes esses 14 elementos das 4 dimensões forem discutidas e, quanto mais forem 

mantidos em acordo, menor o risco de que uma inovação seja afetada por desalinhamentos 

entre sócios e investidores. 
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Figura 6 – Board Canvas. 

 
Fonte: Adaptado do Livro “Governança & Nova Economia” 

 

Recomenda-se sua aplicação também em momentos-chave do ciclo de intenso crescimento 

das organizações de rápido crescimento, mantendo-o como um elemento vivo e presente nas 

discussões e evoluções das inovações. Sempre que possível, recomenda-se também o apoio 

de um conselheiro externo e independente, evitando que os vícios nas relações entre os 

idealizadores tornem a dinâmica inócua.  

 

Por fim, este método espera contribuir com as inovações, projetos e com o ambiente 

empreendedor da mesma forma que eles nos surpreendem, rápidos e amigáveis.  
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