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Ele contém as ferramentas do
Volume 3 do Guia Essencial
para Novos Empreendedores.
O Guia é uma publicação que
tem a proposta de ajudar as
pessoas a tirarem suas ideias
do papel e empreenderem seus
sonhos

O livro Modelagem e Proposta de
Valor apresenta ferramentas
para transformar sua ideia
em um modelo de negócio
que cria, entrega e captura
valor dos clientes.

Faça download dos 4 guias nos sites: www.academiasebrae.com.br ou www.sebraemg.com.br/atendimento

Para facilitar sua vida,
você vai encontrar alguns ícones:
Conheça tudo o que vai precisar reunir para aplicar as missões com seus
alunos.
Sugerimos aqui uma média. Administre
o início e término das atividades respeitando o ritmo da turma e o tempo que
você tem disponível.
Preparamos alguns conselhos rápidos
que poderão ajudá-lo a potencializar
ao máximo o aprendizado dos seus
alunos.
Quer saber mais sobre o conceito por
trás das missões? Baixe nosso guia e
leia as páginas indicadas ou acesse os
materiais extras.

Indica que a atividade deve ser desenvolvida individualmente.

Indica que a atividade deve ser realizada em pequenos grupos.

As missões foram estruturadas como ferramentas e fazem parte do conteúdo do guia.
O que apresentamos é um material no formato faça você mesmo com notas explicando como explorar cada atividade de forma
interessante em sala de aula.
Sabemos que seu tempo é precioso. Por essa
razão, as atividades poderão ser desenvolvidas no seu ritmo, de acordo com o seu tempo, na ordem e momento que julgar mais
adequados. Separe um tempo para entendê-las e se sentir necessidade de fazer ajustes, faça!
Como professor, não se apegue só às explicações do material, você pode [e deve]
criar sua própria forma de inovar na sala de
aula.
Comece! Enxergue tudo como experimentação e aproveite os materiais para rabiscar,
estudar, anotar, criar! Mergulhe nesse mundo de possibilidades e ajude seus alunos a
construírem, desconstruírem e reconstruírem
ideias. O resultado será uma geração de empreendedores capaz de mudar o mundo.
Compartilhe suas sugestões de aplicação ou
envie suas dúvidas para o email:
gene@sebraemg.com.br

Conte conosco!
estaremos por perto.
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O CANVAS DA PROPOSTA DE VALOR – 1ª PARTE
Identifique oportunidades para novas ideias, produtos, serviços e negócios a partir da descoberta das dores, ganhos
e tarefas dos clientes.

passo a passo
1. Divida os alunos em grupos de aproximadamente 5 pessoas.
TEMPO
60 minutos

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Post its e canetinhas (opcional).

saiba mais

Baixe o volume 3 e leia
da página 12 a 35.

coletivo

2. Peça para que leiam os capítulos sobre Job to de Done,
O Poder da Inovação e Proposta de Valor.
3. Cada grupo deve selecionar uma das personas criadas na atividade de mesmo nome do Guia 02 e registrar o
nome dessa Persona no centro do quadro.
4. Oriente as equipes para que trabalhem apenas no lado
direito do canvas da proposta de valor tendo como ponto de partida o perfil do cliente para definir os ganhos, dores e suas tarefas.
5. Finalize a atividade pedindo que cada grupo apresente
para os demais o mapa que construiu.
6. Promova uma sessão de feedback aplicando a técnica dos seis chapéus explicada no guia 2 e detalhada na
página 31.

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou dos projetos que desejam criar.
Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclusões não fiquem superficiais
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MISSÃO 1
O CANVAS DA PROPOSTA DE VALOR – 1ª PARTE
Chegou a hora de enxergar o que gera valor para os seus clientes. Fique tranquilo, você vai se
dedicar a construir apenas o lado direito para definir as tarefas dos clientes, seus ganhos e dores.

1. Comece identificando o segmento de clientes. Recupere as missões de empatia. Descreva o segmento e o contexto em que esse segmento está envolvido.
2. Preencha as tarefas do cliente, as dores e ganhos.
3. Priorize as melhores tarefas e as melhores oportunidades em ganhos e dores dos clientes.
4. Mãos à obra! Lembre-se de utilizar post-its. Assim, você pode corrigir sempre que necessário.

Ganhos

Tarefas do
Cliente

Dores

Situação:
Situação:

andamento
emem
andamento

cumprida
cumprida

O CANVAS DA PROPOSTA DE VALOR – 2ª PARTE
Identifique novas oportunidades para desenvolver ou melhorar produtos e serviços criando ganhos, aliviando as dores ou resolvendo problemas relevantes dos clientes.

passo a passo
1. Esta atividade é a continuação da missão anterior, então o sucesso da execução da 1ª parte será fundamental.
TEMPO
60 minutos

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Post its e canetinhas (opcional).

saiba mais

Baixe o volume 3 e leia
da página 38 a 41.

2. Peça aos grupos que preencham o bloco com os criadores de ganho a partir dos ganhos levantados na 1ª parte, faça o mesmo para as dores e liste os produtos e serviços do negócio.
3. Oriente-os para que o preenchimento siga uma linha de
raciocínio clara. Esclareça que nesse momento eles podem revisar e alterar a 1ª parte.
4. Finalize a atividade pedindo que cada grupo apresente
para os demais o mapa que construiu.
5. Promova uma sessão de feedback aplicando a técnica
dos seis chapéus explicada na página 31.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou dos projetos que desejam criar.
Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclusões não fiquem superficiais.

17

MISSÃO 2
O CANVAS DA PROPOSTA DE VALOR – 2ª PARTE
Agora volte ao seu canvas da Proposta de Valor e preencha o lado esquerdo.
1. Descreva os produtos e serviços que você oferece.
2. Preencha os alívio de dores e os criadores de ganhos, de acordo com os conceitos e perguntas
sugeridas anteriormente.
3. Priorize os melhores produtos e serviços, assim como as maiores oportunidades em criar ganhos
e aliviar dores dos clientes.
4. Use post-its. Assim, você pode corrigir sempre que necessário.

Criadores de Ganhos

Produtos
e Serviços

Alívio das Dores

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

TESTANDO A PROPOSTA DE VALOR
Conheça um exercício simples e rápido para criar e validar versões da proposta de valor de acordo com as oportunidades levantadas nas duas primeiras missões.

passo a passo
1. Peça para que os grupos completem as lacunas das
frases a partir do que foi listado no Canvas da Proposta de
Valor desenvolvido nas duas atividades anteriores.
TEMPO
25 minutos

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.

2. Oriente-os a repetirem o exercício refinando ou encontrando maneiras novas para definir a proposta de valor do
negócio.
3. Peça para que os grupos leiam suas propostas de valor
para as outras equipes e estimule-os a apontarem qual
proposta de valor parece ser mais consistente.
4. Se possível, ofereça mais tempo para que os grupos revisem as missões 01 e 02.

saiba mais

Baixe o volume 3 e leia
da página 38 a 41.

coletivo

dicas
Estimule os grupos a criarem o maior número possível de
versões para a proposta de valor do negócio.
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MISSÃO 3
TESTANDO A PROPOSTA DE VALOR
Vamos testar as propostas de valor preenchendo o quadro abaixo.

Nosso(s) _______________ ajuda(m)_______________ que desejam______________
(produtos e serviços)

(segmento de clientes)

(tarefas do cliente)

através da______________ e ______________.
(use verbos,
ex: reduzindo, evitando)

(use verbos, ex: aumentando, possibilitando)

Repita o exercício mais duas vezes.

Nosso(s) _____________ ajuda(m)_____________ que desejam______________

através da______________ e ______________.

Nosso(s) _____________ ajuda(m)_____________ que desejam______________

através da______________ e ______________.

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

10 QUESTÕES PARA AVALIAR SUA PROPOSTA DE VALOR
Aplique um checklist para ajudar seus alunos a avaliarem
se a proposta construída na missão anterior é inovadora,
se ela realmente gera valor para os clientes e se tem potencial de sucesso no mercado.

passo a passo
1. Distribua para cada grupo o checklist da avaliação da
proposta de valor.
TEMPO
20 minutos

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.

2. Peça para que pontuem cada proposta de valor nos 10
ítens utilizando o código de smiles (caras felizes, indiferentes e tristes).
3. Se no geral a proposta de valor obter menos de seis
smiles positivos, oriente-os para que revisem as missões 1,
2 e 3.
4. Solicite que os grupos pensem em formas de corrigir ou
aprimorar os itens assinalados como fracos ou regulares.

saiba mais

Baixe o volume 3 e leia
da página 38 a 41.

coletivo

dicas
Apresente um dos casos de proposta de valor do guia
ou crie você mesmo um exemplo de sucesso e aplique o
checklist junto com a turma para ajudar seus alunos a se
familiarizarem com a ferramenta.
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MISSÃO 4
10 QUESTÕES PARA AVALIAR SUA PROPOSTA DE VALOR

1. Ela está dentro de um modelo de negócios eficaz?

2. Ela foca as principais tarefas, dores e maiores ganhos?

3. Ela foca tarefas nos quais os clientes estão insatisfeitos,
dores não resolvidas e ganhos não alcançados?
4. Concentra apenas alguns alívios de dores e criadores de
ganho, porém que atendem às necessidades do cliente?

5. Atende a tarefas funcionais, emocionais e sociais?

6. Está alinhada a como seu cliente mede o sucesso?
7. Está focada em tarefas, dores e ganhos de uma grande
quantidade de clientes ou de uma parcela pequena, mas
disposta a pagar uma boa quantidade de dinheiro?
8. Diferencia-se dos concorrentes de forma significativa?

9. Supera os concorrentes em pelo menos uma ponto?

10. É difícil de copiar?

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

[

COMO
conduzir uma
sessão de
feedback

que
funciona

OS SEIS CHAPÉUS DO PENSAMENTO
O método dos Seis Chapéus, criado por Edward de Bono, é uma ferramenta consagrada que torna as discussões mais eficazes e aproveita ao máximo a inteligência
dos participantes. Neste método você mantêm os feedbacks sob controle (chapéu azul), permitindo a todos participarem, partindo de informações, fatos e números (chapéu branco), gerando ideias (chapéu verde), identificando riscos (chapéu preto) e pontos positivos (chapéu amarelo) e expressando emoções (chapéu
vermelho).

passo a passo
1. Você como professor deverá metaforicamente usar o chapéu azul de controle
e moderação.
2. Inicie a discussão com o chapéu vermelho para que os membros do grupo que
fez a apresentação expressem seus sentimentos sobre o trabalho.
3. Os membros das demais equipes, orientados pelo professor, também devem metaforicamente colocar ao mesmo tempo o chapéu da cor indicada.
4. Solicite que todos utilizem o chapéu branco – de informação para que compartilhem informações, fatos e números.
5. A seguir o chapéu amarelo para mostrar vantagens e benefícios do que foi construído pelo grupo.
6. Na sequência, o chapéu preto é usado para obter foco nas fragilidades e riscos
do que foi proposto.
7. O chapéu verde, então pode ser usado para gerar ideias criativas e soluções
que resolvam pontos relevantes levantados pelo chapéu preto.

dicas
Defina um tempo razoável para o uso de cada chapéu.
Todos os estilos de pensamento (ou chapéus) devem ser usados. Nenhum é melhor
ou mais importante do que o outro.
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chapéu azul.
Este é o chapéu de controle e processo da sequência de discussões para que a reunião seja mais produtiva. Geralmente utilizado pelo professor ou moderador para conduzir o uso
dos demais chapéus e concluir a reunião.
chapéu vermelho.
O chapéu vermelho está relacionado com intuição, sentimentos e emoções. Usar este chapéu permite colocar os sentimentos e a intuição com naturalidade sem a necessidade
de justificativas.

chapéu branco.
Este é o chapéu neutro. O chapéu branco está relacionado
com a informação, conhecimento ou na obtenção dos fatos
e números.

chapéu amarelo.
Este é o chapéu do otimista. Todos os pontos positivos são
levantados quando usamos este chapéu: benefícios, viabilidade e como algo pode ser feito.

chapéu preto.
Este chapéu aponta riscos, problemas e ameaças. Procura
identificar o pior cenário. Erros podem ser desastrosos, por isso
o chapéu preto é útil. Mas cuidado para não eliminar ideias
criativas com excesso de negatividade.
chapéu verde.
Brainstorming, ideias, sugestões e alternativas são palavras associadas a esse chapéu. O chapéu verde está dirigido para
gerar ideias e novas formas de ver as coisas. Neste momento
não há certo ou errado. Toda idéia é válida e não deve ser
criticada.

COMO
elaborar o
canvas do
modelo de

negócios

PROPOSTA DE VALOR E SEGMENTO DE CLIENTES
Chegou a hora dos alunos entrarem em contato com o Canvas do Modelo de Negócios. Alguns blocos do canvas já foram
trabalhados nas atividades anteriores e essa missão ajudará a
organizar e consolidar todo o quadro. Vamos começar com a
Proposta de Valor e os Segmentos de Clientes.

passo a passo
1. Peça para que os grupos leiam o capítulo “Do valor
para os negócios”.
TEMPO
45 minutos

materiais
•Formulário da missão.
•Post its e canetinha (opcional).
•Lápis ou caneta.

2. Os grupos devem selecionar uma ideia ou projeto para
construir o quadro do modelo de negócios a ser trabalhado.
3. Com o Canvas do Modelo de Negócios na parede,
cada grupo deve preencher, preferencialmente usando
post-its, os blocos “Proposta de Valor” e “Segmentos de
Clientes.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 46 a 51.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou
dos projetos que desejam criar.
Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclusões não
fiquem superficiais.
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RECEITAS

RELACIONAMENTO

MISSÃO 1
PROPOSTA DE VALOR E SEGMENTO DE CLIENTES
PARCEIROS
ATIVIDADES

Você trabalhou a empatia com os seus clientes. No canvas da Proposta de Valor você descobriu
como entregar uma proposta de valor diferenciada a esses clientes. O que fizemos foi aplicar um
“zoom” nos blocos ‘Proposta de Valor’ e ‘Segmentos de Clientes’.
RECURSOS

RECURSOS
CUSTOS

?
VALOR

?

?

SEGMENTOS
DE CLIENTES

VALOR
?

CANAIS

ATIVIDADES

?

?

?

RECEITAS

RECEITAS

ATIVIDADES

Situação:
Situação:

RECURSOS

emem
andamento
andamento

CLIENTES

cumprida
cumprida

Aproveite seu trabalho e transcreva para o canvas do seu Modelo de Negócios utilizando post-its.

?

?

?
VALOR

?

?

CLIENTES

?

?

CANAIS E RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Após definir o segmento de clientes e a proposta de valor, é hora de definir os canais de venda e comunicação
e quais estratégias serão mais eficazes para se relacionar
com os clientes.

passo a passo
1. Comece orientando os alunos a lerem o capítulo “Entregando Valor”.
TEMPO
45 minutos

materiais

2. Os grupos devem continuar o modelo de negócios com
o mesmo projeto do exercício anterior.
3. Peça para que identifiquem quais são os possíveis canais de distribuição e de divulgação e as formas de relacionamento com os clientes a partir das perguntas descritas na atividade.

•Formulário da missão.
•Post its e canetinha (opcional).
•Lápis ou caneta.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 56 a 58.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios e
dos projetos que desejam criar.
Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclusões não
fiquem superficiais.
A qualidade das informações dessa missão ajudará as equipes
a desenvolverem corretamente as estratégias de marketing e
vendas nos exercícios propostos no guia 04.
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MISSÃO 2

CANAIS
• Por quais canais os clientes desejam ser abordados? • Como os clientes ficam sabendo da sua oferta? • Quais
canais possuem melhor custo/benefício?

CANAIS E RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Chegou a hora de avançar no canvas com os canais e o relacionamento com clientes. Para
facilitar o seu trabalho, preparamos uma lista de perguntas.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
• Que tipo de relacionamento você pretende ter com seus clientes? • Quanto custa cada um? • Como conquistar novos
clientes e reter os clientes atuais? • Como manter seu cliente sempre ativo?

?

RELACIONAMENTO

?
VALOR

CLIENTES

?
CANAIS

?
Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

?

ATIVIDADES CHAVE, RECURSOS CHAVE E PARCEIROS
Toda empresa ou projeto precisa ter recursos físicos, financeiros, humanos e conhecimento. Os recursos devem ser
combinados com atividades críticas e parceiros ou fornecedores devem ser mapeados e desenvolvidos.

passo a passo
1. Comece pedindo para que os alunos leiam o capítulo
“Construção de valor.”
TEMPO
45 minutos

materiais

2. Cada grupo deve continuar com o mesmo projeto do
quadro do modelo de negócios trabalhado no exercício
anterior.
3. Peça para que registrem as atividades chaves, recursos
principais e parceiros de acordo com as perguntas sugeridas na atividade.

•Formulário da missão.
•Post its e canetinha (opcional).
•Lápis ou caneta.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 62 a 65.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou
dos projetos que desejam criar.
Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclusões não
fiquem superficiais.
Esclareça que devem ser identificadas as atividades, recursos
e parceiros para o modelo de negócios da empresa já em funcionamento e não para a fase inicial de implantação.
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MISSÃO 3
ATIVIDADES-CHAVE, RECURSOS-CHAVE E PARCEIROS
RECEITAS

Volte ao canvas do seu Modelo de Negócios e preencha as atividades, recursos-chave e os parceiros principais. As perguntas abaixo irão ajudá-lo.
RECURSOS-CHAVE

para entregar a sua Proposta de Valor?
IONAMENTO • Quais os recursos-chaveRECEITAS
• Quais os recursos-chave para os canais e relacionamento com seus clientes?
• Quais os recursos necessários para gerar receita?
RELACIONAMENTO

ATIVIDADES-CHAVE
• Quais as atividades-chave para entregar a Proposta de Valor?
• Quais as atividades paraATIVIDADES
se relacionar com o cliente?
• Quais as atividades para realizar os canais de distribuição?
PARCEIROS

PARCEIROS
• Quem são seus principais fornecedores?
• Que recursos ou atividades-chave você está terceirizando?
RECURSOS

RECURSOS

CUSTOS
RELACIONAMENTO

SEGMENTOS
ATIVIDADES
DE CLIENTES

RELACIONAMENTO

VALOR
PARCEIROS

PARCEIROS

VALOR

CLIENTES

CANAIS

RECURSOS

RECURSOS

CANAIS

ATIVIDADES

CUSTOS

?

?

RECEITAS

Situação:
Situação:
VALOR

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

ATIVIDADES

PARCEIROS

RELACIONAMENTO

VALOR

RECURSOS

?

CLIENTES

CANAIS

?

FECHANDO A CONTA
Toda empresa precisa ter um ponto de equilíbrio financeiro, com a definição correta entre despesas e receitas.
Nessa missão os alunos irão detalhar os blocos do modelo
de negócios que envolvem os custos mais relevantes e as
fontes de receitas.

passo a passo
1. Peça para que os alunos leiam o capítulo “Fechando a
conta.”
TEMPO
45 minutos

materiais
•Formulário da missão.
•Post its e canetinha (opcional).
•Lápis ou caneta.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 70 a 75.

coletivo

2. Os grupos devem novamente continuar com o projeto
do quadro do modelo de negócios desenvolvido no exercício anterior.
3. Peça para que registrem as principais formas de gerar
receitas (ganhar dinheiro) e os custos relacionados à proposta de valor, canais, estratégias de relacionamento,
parceiros, atividades e recursos chaves de acordo com as
perguntas sugeridas.
4. Esclareça que o detalhamento das receitas e dos custos serão realizados durante as atividades do guia 04 e
que nesse momento eles definirão apenas o modelo de
receitas e de custos.

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou
dos projetos que desejam criar.
Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclusões não
fiquem superficiais.
Destaque que devem ser preenchidos os custos e receitas associados ao funcionamento do modelo de negócios e não os
investimentos e o capital necessário para a implantação do
projeto.
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MISSÃO 4
FECHANDO A CONTA
Vamos colocar as receitas e custos no papel?
Receitas . Determine o seu modelo de receita. Escolha uma das opções:
Venda de produtos e serviços
Taxa de uso
Taxa de assinatura
Empréstimos / Aluguéis / Leasing
Licenciamento
Taxa de corretagem
Anúncios

De acordo com o modelo escolhido responda:
• Qual valor os seus clientes estão dispostos a pagar?
• Como preferem pagar?

• Qual é a parcela de contribuição de cada fonte de receita no total?

Refaça o exercício avaliando a aplicabilidade de cada um dos modelos
de receita. Ao encontrar a melhor solução preencha no seu Modelo de
Negócios.

Custos. Agora você deve prever os custos do seu projeto.
• Quais os custos fixos para a sua empresa funcionar?
• Quanto custa realizar cada atividade-chave?
• Quanto custa manter esses recursos?
• Existe vantagem em terceirizar parte dos custos?

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

Ao encontrar a melhor solução preencha-a no seu Modelo de Negócios.

ATIVIDADES
PARCEIROS

RELACIONAMENTO
VALOR

RECURSOS

CUSTOS

CLIENTES

CANAIS

RECEITAS

COMO
validar
seu
modelo de

negócios

VALIDE OS BLOCOS
Essa atividade é interessante para testar e revisar o modelo de negócios. Não perca a oportunidade de desenvolvê-la em conjunto com os alunos.

passo a passo
1. Para realizar essa atividade solicite aos alunos que leiam
o capítulo: “Negócios não são ilhas”.
TEMPO
30 minutos

materiais
•Formulário da missão.
•Post its e canetinha (opcional).
•Lápis ou caneta.

2. Faça cada uma das perguntas da missão em voz alta e
estimule o debate e as reflexões dentro dos grupos.
3. Organize uma sessão final de apresentações do modelo de negócios de cada grupo e promova uma sessão de
feedback aplicando a técnica dos seis chapéus já explicada.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 82 a 85.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios e dos projetos que desejam criar.
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MISSÃO 1
VALIDE OS BLOCOS
Um dos segredos do canvas do Modelo de Negócios é correlacionar todos os seus componentes.
Volte ao seu canvas e verifique o equilíbrio entre os blocos, respondendo às perguntas. Validar as
conexões entre os blocos dá maior consistência ao Modelo de Negócios. E antes de seguir em
frente, um alerta. Não se apegue. Esse é o principal motivo da regra de não escrever diretamente
no canvas. Ele é feito para ser alterado quantas vezes forem necessárias.

Sua Proposta de Valor é suficiente para atender todos os
segmentos de clientes?

Situação:
Situação:

andamento
emem
andamento

cumprida
cumprida

A entrega dos parceiros é compatível com
a Proposta de Valor?

O tipo de relacionamento atende ao perfil
do segmento de clientes?

Os canais são compatíveis com os segmentos de clientes?

O segmento de clientes atendido dispõe
de recursos para viabilizar a sua forma de
receita?

Recursos, canais, atividades e parceiros
estão alinhados à estrutura de custos e à
Proposta de Valor?

As receitas são maiores que as despesas?

DESENHE O SEU MODELO DE NEGÓCIOS
Materializar o modelo de negócios de forma visual é uma
forma criativa e eficiente para verificar se ele é fácil de
explicar (e também de compreender) para clientes em
potencial.

passo a passo
1. Para realizar essa atividade oriente os alunos a lerem o
capítulo “Protótipos”.
TEMPO
30 minutos

materiais
•Folhas em branco.
•Lápis e borracha.
•Canetinhas de várias
cores.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 90 a 94.

2. Faça a seguinte provocação: uma ideia que não pode
ser explicada em um guardanapo, ainda não está clara
o suficiente.
3. Peça que encarem essa provocação como um desafio
e tentem desenhar a proposta do modelo de negócios
que eles criaram em um “guardanapo”.
4. Dê 15 minutos para que cada um tente fazer o desenho, quanto menos tempo melhor.
5. Ao final, peça para que formem duplas com outros alunos e expliquem a ideia desenhando novamente o modelo em outra folha de papel, agora em apenas 3 minutos.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou dos projetos que desejam criar.
Quanto mais rodadas fizer, mais claro fica o negócio e
mais fácil será para os alunos a apresenta-los a outras pessoas.
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MISSÃO 2
DESENHE O SEU MODELO DE NEGÓCIOS
Desenhar o seu Modelo de Negócios em um guardanapo pode ser valioso. O objetivo é comunicar de forma simples e eficaz sua Proposta de Valor. Faça alguns desenhos de guardanapo que
representem sua ideia. Explique seu modelo a partir desse desenho. Agora, vem a parte divertida! Convide um amigo ou futuro cliente para um café. Pegue um guardanapo e coloque suas
habilidades em prática. Preste atenção nos feedbacks, complete seu Modelo de Negócios com
os insights do encontro.

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

ANÁLISE FINAL DO MODELO DE NEGÓCIOS
A proposta dessa missão é concluir todo o trabalho desenvolvido ao longo da leitura do volume 3 do guia. Com
perguntas simples será possível identificar oportunidades e
melhorias para o modelo de negócios.

passo a passo

TEMPO
30 minutos

materiais
•Folhas em branco.
•Lápis e borracha.

1. O pré-requisito para desenvolver essa atividade é que
os grupos tenham finalizado e validado o canvas do modelo de negócios.
2. A partir das perguntas do formulário de avaliação, desenvolva a atividade com a turma, procurando envolvê-la nas respostas e criando novas perguntas para reflexão.
3. Quanto mais próximo do 5 positivo, mais criativo será o
modelo de negócios de cada grupo.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 117.

coletivo

dicas
Essa é uma atividade de fechamento, se algum grupo
ainda não estiver satisfeito com o resultado, peça para
que voltem e reflitam se há oportunidades de melhoria ou
para inovar no modelo de negócios.
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MISSÃO 3
ANÁLISE FINAL DO MODELO DE NEGÓCIOS

CANAIS
PARCEIROS
PARCEIROS

Tenha em mãos a última versão do canvas do seu Modelo de Negócios. Leia uma linha
por vez
ATIVIDADES
RECURSOS
do questionário e responda entre as afirmações da esquerda e da direita. QuantoRECURSOS
mais próximo
do lado azul (esquerdo), mais forte é esse ponto. Um cinco azul representa que essa é uma
grande força que você tem e que pode ex-plorá-la. O contrário, quanto mais próximo do lado
CUSTOS
RECEITAS
vermelho (direito), mais frágil é essa característica. Um cinco vermelho reforça que
você deve
CUSTOS
ficar atento aos movimentos dos concorrentes e às mudanças no ambiente.
RECEITAS
VALOR
Avaliação: PROPOSTA DE VALOR
Nossa proposta de valor
é alinhada às necessidades dos clientes
Há sinergia entre nossos
produtos e serviços
Nossos clientes estão
muito satisfeitos
Avaliação: CUSTOS e RECEITAS

+

–

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

+

–

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Nos beneficiamos de
margens substanciais
Nossas receitas são previsíveis
Temos receitas recorrentes e alto índice de
recompra
Nossas fontes de receitas são diversificadas

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Nossas fontes de receitas são sustentáveis

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Recebemos pelas vendas antes de gastar

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Cobramos pelo que os
clientes estão realmente 5 4 3 2 1
dispostos a pagar

1 2 3 4 5

VALOR
CANAIS
ATIVIDADES
Nossa proposta
de valor
CANAIS
e as necessidades dos
clientes são
desalinhaATIVIDADES
das
Não há sinergia
entre nos
ATIVIDADES
sos produtos
e
serviços
RECURSOS
RECEITAS freTemos reclamações
quentes
RECEITAS
SEGMENTOS
RECEITAS
DE CLIENTES
Nossa margem é pobre
RECEITAS
Nossas receitas
são imATIVIDADES
previsíveis
Nossas receitas são
transacionais e baixa
recompra
ATIVIDADES
Dependemos de uma
RECURSOS
única fonte
de receita
A sustentabilidade de
nossas receitas é questionável
RELACIONAMENTO
RECURSOS
Nossos custos
são altos
SEGMENTOS
DE CLIENTES
antes de receber
pelas
vendas
Falhamos em
cobrar por
PARCEIROS
coisas que os clientes
estão dispostos
a pagar
SEGMENTOS
DE CLIENTES
RECURSOS

SEGMENTOS
DE CLIENTES
RECURSOS
Nossos mecanismos de
preço viabilizam todas
as compras dos clientes

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Nossos custos são pre5 4 3 2 1
visíveis
Nossos custos são adequados ao nosso Modelo 5 4 3 2 1
de Negócios

1 2 3 4 5

Nossas operações são
eficientes em custo
Avaliação: INFRAESTRUTURA
Nossos recursos-chave
são difíceis de serem
copiados
Necessidade de recursos
é previsível
Os recursos-chave chegam no tempo e quantidade certos
Executamos as atividades chave de forma
eficiente
Nossas atividades chave
são difíceis de serem
copiadas
Qualidade de execução
é alta
Temos o equilíbrio ideal
entre a execução interna
e terceirizada das atividades
Focamos em trabalhar
com parceiros quando
necessário
Temos bons relacionamentos profissionais
com os parceiros

1 2 3 4 5

Nossos mecanismos
de preço inviabilizam a
compra dos clientes
CUSTOS
Nossos custos são imprevisíveis
Os custos nãoVALOR
se encaixam no Modelo de
Negócios
Nossas operações
apreCANAIS
sentam muito desperdício

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

+

–

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

A execução das atividades-chave é ineficiente
RECURSOS

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Nossas atividades-chave
RECURSOS
são facilmente copiadas
CUSTOS
Qualidade de execução
é baixa

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Executamos atividades
SEGMENTOS
CLIENTES
excessivamenteDEinterna
VALOR
ou externamente

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

CANAIS
Falhamos em trabalhar
com parceiros

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Conflitos são comuns
ATIVIDADES
no relacionamento com
parceiros

ATIVIDADES

RECEITAS
Nossos recursos-chave
são facilmente copiados
Necessidade de recursos
é imprevisível
RECEITAS
RELACIONAMENTO
Temos dificuldades
em
entregar os recursos
no tempo e quantidade
certos
PARCEIROS
ATIVIDADES

RECEITAS

+

–

Taxa de perda de clientes é baixa
A base de clientes é bem
segmentada
Adquirimos novos clientes frequentemente

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Nossos canais são eficientes e eficazes
Nossos canais alcançam
todo o nosso mercado
Clientes podem facilmente ver nossos canais
Os canais são fortemente integrados
Os canais são bem ajustados aos segmentos de
clientes

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Forte relacionamento
com clientes
A qualidade dos relacionamentos está ajustada aos segmentos de
clientes
As relações prendem os
clientes através de alto
custo de troca
Nossa marca é forte

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Avaliação: INTERFACE COM CLIENTES

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

Taxa de perda de clientes é alta
A base de clientes não é
segmentada
Falhamos em adquirir
novos clientes
Nossos canais são ineficientes e ineficazes
Nossos canais são fracos
para novos clientes
Novos clientes não enxergam nossos canais
Os canais não são integrados
Canais são desajustados aos segmentos de
clientes
Relacionamento com os
clientes é fraco
A qualidade do relacionamento não se encaixa nos segmentos de
clientes
O custo de troca para
concorrentes é baixo ou
inexistente
A marca é fraca

COMO
ter um
modelo de
negócios

+

inovador

SEU AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Todo empreendedor precisa a enxergar o seu modelo
de negócios além das quatro paredes de uma empresa,
identificando oportunidades e ameaças a partir de tendências e das forças que mudam e afetam o mercado.

passo a passo
1. Para realizar essa atividade os alunos devem ler o capítulo “Conhecendo o Ambiente ao Seu Redor”.
TEMPO

2. A utilização do material produzido pelos grupos anteriormente será fundamental para o sucesso da atividade.
Peça para que tenham em mãos o canvas do modelo de
negócios construído no último exercício.

materiais

3. Solicite que realizem a atividade conforme as orientações do formulário.

1 hora

•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Post its e canetinhas (opcional).

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 97 a 101.

4. Faça algumas das perguntas das páginas 99 a 101 do
guia para estimular a reflexão e explorar melhor a atividade.
5. Promova um fechamento com a apresentação dos trabalhos pelos grupos.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou dos projetos que desejam criar.
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MISSÃO 1
SEU AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Preparamos uma ferramenta para ajudá-lo a entender o ambiente em que você está. Com o
canvas do Ambiente de Negócios você vai identificar em uma única página oportunidades e
ameaças a partir das conexões entre agentes, forças ou tendências. Veja o canvas do Ambiente
de Negócios na página seguinte.

SIGA AS ORIENTAÇÕES.
1. Preencha os campos segmentos de clientes e parceiros-chave com o que registrou no canvas do Modelo de Negócios.
2. Identifique os competidores e as regulações que suas atividades precisam atender.
3. Complete o círculo exterior do canvas com as tendências e movimentos que
podem impactar o seu modelo de negócios.

MAIS ALGUMAS DICAS
• As perguntas sobre tendências se referem aos campos de tendência tecnológicas, regulatórias e socioculturais.
• As perguntas sobre forças macroeconômicas se referem ao campo tendências
econômicas.
• As perguntas sobre força de mercado se referem a reflexões adicionais sobre os
clientes.
• As perguntas sobre forças da indústria estão relacionadas ao campo competidores (novos entrantes, produtos substitutos) e a reflexões sobre parceiros (cadeia
de suprimentos).
• O campo Regulação no círculo interno deve ser preenchido com normas e legislações específicas que influenciam o negócio.

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

SEU AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Perspectivas macro
Tendências

Perspectivas externas
Pessoas, grupos e organizações

Regulatórias

Parceiros-chave

Concorrentes

Econômicas

Sócioculturais

Segmentos
de Clientes

Tecnológicas

Regulação

CONSTRUA A SUA CURVA DE VALOR
Como o seu modelo de negócios se diferencia dos competidores? Destaque quais atributos os clientes valorizam
nos seus produtos e serviços. A Curva de Valor ajudará os
alunos a terem uma visão ampliada e comparativa entre
os seus principais concorrentes.

passo a passo
TEMPO

1. Antes de iniciar a atividade oriente os alunos a lerem o
capítulo “Oceano Azul”.
2. Construa em conjunto com a turma a curva de valor do
Cirque du Soleil descrita no guia para que todos compreendam os objetivos da missão.

1 hora

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Canetinhas ou canetas
coloridas.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 105 a 108.

coletivo

3. Oriente para que primeiro definam as variáveis e critérios que são valorizados pelos clientes. Dê exemplos reais
para ajudá-los, como “preço”, “design”, “logística”, “forma de pagamento” e outros.
4. Nessa atividade o uso de uma legenda de cores é fundamental e cada concorrente deve ser representado
com uma cor.
5. Definidos os critérios, peça para que os grupos avaliem
como os seus prováveis concorrentes estão em relação a
cada um desses itens, marcando pontos de 0 a 100 para
definir o quanto eles são valorizados pelos clientes, onde
100 é o melhor resultado e 0 o pior.
6. Ao terminar, oriente os alunos a ligarem os pontos formando as linhas do gráfico. Finalize a atividade com a
apresentação dos grupos da análise crítica feita em relação à concorrência.

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou dos projetos que desejam criar.
Pesquise outros exemplos disponíveis na internet sobre empresas e surpreenda a turma levando novos casos para a
sala de aula.
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MISSÃO 2
DESENHE SUA CURVA DE VALOR
A primeira etapa é observar que atributos os clientes valorizam e que critérios usam para decidir
qual solução adquirir. A curva de valor apresentada por W. Chan Kim e Renée Mauborgne ajuda
a ter uma visão comparativa entre os concorrentes.

No lado direito da legenda preencha sua empresa; nos demais cada concorrente, use cores
diferentes. No gráfico, o eixo X representa os critérios da sua avaliação. Preencha cada critério de
valor como preço, design, custo, canal de venda, qualidade. Identifique os que são valiosos para
o cliente. Avalie onde está cada empre-sa de 0 a 100 e preencha com um ponto no gráfico.
Conecte todas as empresas e veja como é representado o valor para cada uma.

Análise dos Competidores do(a)
Nome da Empresa

Legenda

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Critérios

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

ELIMINAR

REDUZIR

ELEVAR

CRIAR

ELIMINAR, REDUZIR, ELEVAR E CRIAR
ELIMINAR

REDUZIR

ELEVAR

CRIAR

Para cada critério do exercício anterior é possível identificar um comportamento diferente daquele praticado
pelos concorrentes. Esse exercício ajudará a definir novas
estratégias para entregar mais valor e superar a concorrência.

passo a passo
TEMPO

1. Para realizar essa atividade peça que os alunos façam
a leitura do capítulo “Oceano Azul”.
2. Eles também deverão ter concluído com sucesso a missão anterior.

1 hora

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Post its e canetinhas (opcional).

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 105 a 108.

3. Construa no quadro a matriz de valor do Cirque du Soleil
descrita no guia para que todos compreendam a missão.
4. Peça para que preencham o formulário da atividade a
partir das orientações de cada bloco.
5. Conclua a atividade pedindo que cada grupo analise
criticamente seu modelo de negócios em relação ao que
podem fazer para se diferenciar da concorrência.

coletivo

dicas
Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou dos projetos que desejam criar.
Pesquise outros exemplos disponíveis na internet sobre empresas e surpreenda a turma levando novos casos para a
sala de aula.
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MISSÃO 3
ELIMINAR, REDUZIR, ELEVAR E CRIAR
Esse exercício vai ajudá-lo a construir a matriz do oceano azul e refletir sobre como entregar
mais valor para o cliente e superar a concorrência. Preencha o quadro da página seguinte de
acordo com as orientações. Se puder, use post-its.

ELIMINAR

ELEVAR

Elimine os atributos onde há muita competição e que, de
tão explorados, não são determinantes de compra. Avalie
os fatores que não são valorizados pelo cliente.

Identifique quais atributos devem ser elevados acima dos
padrões. Liste características que aumentam a rentabilidade e o desejo de compra do cliente.

REDUZIR

CRIAR

Avalie se seu produto ou serviço está super-valorizado e
se perderá tempo investindo neles. Avalie se os custos
aumentaram, sem contrapartida de ganho.

Descubra atributos relevantes para os clientes que não
foram explorados por outras em-presas.

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

AÇÕES
Após muito planejamento e diversas validações, o próximo passo é definir ações claras e específicas para potencializar os resultados do modelo de negócios.

passo a passo
1. Todas as missões anteriores devem ser completadas
para realização dessa atividade com sucesso.
TEMPO
45 minutos

materiais
•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Post its e canetinhas (opcional).

2. Peça para que os alunos preencham o quadro com os
quatro tipos de ações para garantir maior competitividade aos nove blocos do modelo de negócios.
3. O preenchimento do quadro será um bom direcionamento para que os alunos não se afastem da proposta de
valor do modelo.

saiba mais
Baixe o volume 3 e leia
da página 105 a 108.

coletivo

dicas
Essa atividade pode ser aplicada individualmente, depois
compartilhada e discutida dentro do grupo.
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MISSÃO 4
AÇÕES
Volte ao seu Modelo de Negócio. Será que ele é capaz de criar a diferenciação que você propõe em
sua curva de valor? Analise cada um dos blocos e preencha no quadro o que pode ser incluído,
aumentado, reduzido ou excluído.
Quatro ações para:
(Nome da Empresa)
blocos

incluir

Aumentar

Parceiros-Chave

Recursos-Chave

Atividades-Chave

Estrutura de
Custos

Proposta de Valor

Canais

Relacionamento
com Clientes

Segmentos de
Clientes

Receitas

Situação:
Situação:

emem
andamento
andamento

cumprida
cumprida

iReduzir

excluir

