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PARCERIAS PRINCIPAIS
Quem te ajuda? O que você faz?

ATIVIDADES 

RECURSOS 

PROPOSTA DE VALOR RELACIONAMENTO

CANAIS

CLIENTES

ESTRUTURA DE CUSTOS FONTES DE RECEITAS E BENEFÍCIOS

Como você contribui? Como vocês interagem? Quem você ajuda?

- Quais seus interesses?

- Quais suas habilidades, competências e talentos?

- Qual a sua personalidade?

Nesse tópico também é preciso fazer uma análise sobre aquilo 

que você tem a oferecer para um negócio, como: experiência 

na área, rede de contatos, fluência em outros idiomas, ou seja, 

todos os recursos tangíveis e intangíveis que a sua carreira já agrega.

Na sua carreira, quem são aquelas pessoas que mais te ajudam? Quem 

são aqueles que lhe apoiam como profissional e ajudam a realizar seu

 trabalho com sucesso?

Tendo em base os seus recursos, formação, experiência profissional e 

os resultados obtidos no dia a dia de trabalho pense em: qual bene�cio 

você fornece aos clientes listados anteriormente? Que trabalho eles te 

contratam para executar? Onde você se destaca?

Como os clientes potenciais descobrem como você pode ajudá-los? 

Como eles decidirão a compra pelos seus serviços? Como eles 

comprarão? Como você entregará o que os clientes compraram? 

Como vai saber que esses clientes estão satisfeitos e resolver possíveis 

problemas?

Nesse caso, não é apenas definir um público-alvo, mas entender quem 

são as pessoas que dependem das tarefas executadas por você em sua 

organização (seu chefe, supervisor etc).Para conhecê-los, basta responder 

duas questões simples: "a quem você se reporta?" e "quem paga pelos 

seus serviços?".

Muitos se mantêm em um emprego acreditando que são bem-remunerados, mas não calculam o real valor do seu trabalho. Diante disso, comece a calcular o quanto você ganha em 

troca ao se manter em um emprego, ao abrir seu próprio negócio ou exercer qualquer outra atividade profissional. O que é mais valioso?

Distribua gastos como: taxas de treinamento ou assinatura, despesas de  alimentação, deslocamento, energia, internet e afins em sua estrutura ou do cliente (se for o caso). É importante também

mensure gastos que não são financeiros, mas também essenciais  (tempo, expertise, energia, produtividade, motivação, horas vagas, e assim por diante).  

É importante também ter um visão crítica sobre essas atividades, 

analisando quais tarefas você mais gosta de executar, quais considera 

as mais importantes e quais menos gosta.

Como você descreveria a forma como interage com os clientes? Você 

fornece serviço pessoal face a face? Ou suas relações são mais baseadas 

em e-mails ou outra comunicação escrita? Você pensa neles ao criar 

estratégias ou apenas no que será lucrativo para si mesmo? Seus 

relacionamentos são caracterizados por transações únicas ou serviços 

constantes? Você se concentra no crescimento de sua base de Clientes 

(aquisição), ou na satisfação de clientes existentes (retenção)?

Como te conhecem? Como você entrega 

o serviço?

O que você dá ao seu trabalho? O que você ganha?
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