
Profa. Dra. Maria Lucia Granja Coutinho

24 de Outubro de 2016

Oficina:

Modelo de Negócio Pessoal Canvas



Descrição do Escritório
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• O Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP é um órgão da USP,

ligado à Pró-Reitoria de Graduação, destinado a apoiar alunos da USP em

suas reflexões e ações para suas trajetórias profissionais.

• Seu foco está nas contribuições para o entendimento sobre os novos

modelos de carreira e para o planejamento da trajetória profissional

alinhada às características e oportunidades do mundo atual.

• Contribui para o melhor uso do dinheiro público na formação acadêmica e

trajetória profissional.

• Propicia o alinhamento com práticas das principais universidades mundo

afora, que têm investido recursos na preparação de seus alunos e egressos

para o mercado de trabalho – os centros de Carreira mais desenvolvidos

podem chegar a mais de 100 anos de existência – MIT (Massachusetts

Institute of Tecnology) através do GE/CD MIT Global Education & Career

Development.



Produtos e Serviços

• Atividades de autoconhecimento (desde testes online até
ferramentas com a ajuda presencial de especialistas).

• Elaboração de material para o desenvolvimento da carreira (desde
elaboração de CV até elaboração de plano de desenvolvimento).

• Preparação para atividades rotineiras em busca de novas
oportunidades de trabalho (desde treinamento para entrevistas
até orientações para modos de se vestir).

• Apoio e discussão do impacto do curso de graduação (desde
ampliação do leque de alternativas de aplicação dos
conhecimentos acadêmicos, até discussão de eventuais problemas
de adaptação ao curso). Neste caso, incluindo alunos dos
primeiros anos.

• Atividades de Mentoring, onde ex-alunos sejam envolvidos como
Mentores (desde acompanhamento da rotina de um profissional já
experiente até reuniões de aconselhamento profissional).



Produtos e Serviços

• Oficinas de Carreiras coletivas, que alcancem um número maior de
participantes desejosos de pensar sobre suas potencialidades e aspirações.

• Programas individuais de aconselhamento de Carreira, voltados a aprofundar
a discussão de aspectos mais complexos da problemática de carreira.

• Prestação de serviços de informações para grande massa utilizando veículos
de mídia já existentes na USP. Ex: Rádio USP, Site USP e Jornal do Campus.

• Palestras específicas sobre o mercado de trabalho, cenários econômicos,
alternativas de atuação na área de especialidade e demais assuntos relativos
a carreira.

• Palestras para pais alinhadas ao trabalho com nossos alunos.



Currículo
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• Formada em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco –

UFPE.

• Pós-graduada em Marketing de Varejo – ESPM.

• Mestre e Doutora pela FEA – USP com ênfase em Gestão de Pessoas e 

Gestão de Projetos.

• 20 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento de profissionais.

• Coach de executivos da FEBRABAN.

• Docente do INSPER, FIA e SENAC.

• Orientadora de Monografia da ESALQ-USP e FIA.

• Parceira estratégica do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras – USP.



Desenvolvimento de Carreira

Sobre o que iremos conversar hoje?

Identidade Profissional

Carreiras

Passado Presente

Futuro

Autorreflexão

Técnica/Ferramenta

Propósito



Agenda

• A Carreira e a Identidade Profissional

• O que é Modelo de Negócios

• Origem do Modelo de Negócios – Canvas

• Modelo de Negócios Pessoal - MNP

• Matriz MNP

• Os 9 Componentes do MNP

• Dinâmicas para elaborar o MNP



A Carreira e a Identidade Profissional

• o indivíduo deve desenvolver um senso de identidade e

adaptabilidade pessoal (Hall, 2002).

• o movimento entre ocupações faz com que o investimento

acumulado cristalize a identidade do indivíduo (Arthur;Rousseau,

1996).

• o trabalho do sujeito cuja atividade é produzir a si mesmo (Gorz,

2005).

• a identidade profissional é como nos vemos em nosso papel

profissional, o que mostramos de nós mesmos aos outros e,

finalmente, como vivemos nossa vida no trabalho (Ibarra, 2009).

 Quem é você? (Folha SP, 2016).



A Carreira e a Identidade Profissional

Identidade na
Prática

Fazer Experimentos

Mudar Conexões

Fazer Sentido

• “Refletir sobre experiências

passadas, sonhos futuros, 

valores atuais e pontos fortes

é um passo essencial e valioso.” 

• Colocar em prática as possíveis

identidades.

• Definir ações para aumentar as 

chances de sucesso.

Fonte: Ibarra, p.21, 2009.



O que é Modelo de Negócios?

“Um Modelo de Negócios descreve a

lógica de criação, entrega e captura de

VALOR por parte de uma organização.”

Fonte: Osterwalder; Pigneur, p.14 ,2011.



Experiências Passadas



Minha Linha da Vida

1. Preencham a Linha da Vida.

2. Conversem sobre a Linha da Vida com outra 

pessoa da turma (cada um (a)) terá 5 minutos.

Tempo



Minha Linha da Vida

1990 2016

Início Pós -Marketing

Saída 1a. 

Empresa SP

2a. 

Empresa –

T&D

Casei

Nascimento 

Pedro

Não passei no 

Processo Seletivo do 

Mestrado

Mestrado

Doutorado

Sem recursos 

financeiros ($)

Mudei para SP



Hoje e amanhã - Propósito



Declaração do Propósito

Dinâmica:

Imagine que você tem independência financeira e está pronta
(o) para viver como escolher.

Pense e liste sobre as Atividades, Pessoas e Como ajudá-las.

Lembre-se que sua Declaração de Propósito servirá como base
para seu Modelo de Negócio Pessoal.

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Declaração do Propósito

1. Atividades (Descrever 3 ou 4 atividades de que você

mais gosta).

2. Pessoas (Descreva várias pessoas ou grupos de

pessoas com quem você gostaria de passar o seu

tempo).

3. Ajuda (Como você vai ajudar outras pessoas? Use 3 ou

4 palavras de ação (verbos) para descrever

especificamente como você vai ajudar os outros).

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Declaração do Propósito

No quadro abaixo, preencha com os verbos e

substantivos que você escreveu nas perguntas anteriores

(Atividades, Pessoas e Ajuda).

Eu gostaria de Ajudar (verbo) Pessoas

(substantivo)

Fazendo a atividade

(verbo)

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Declaração do Propósito

Eu gostaria de Ajudar (verbo) Pessoas

(substantivo)

Fazendo a atividade

(verbo)

Inspirar Profissionais Realizar

Apoiar Recém-formados Pensar

Incentivar Estudantes Refletir

Seguir Mentores Alcançar

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Declaração do Propósito

Gostaria de ajudar profissionais recém-formados e 

estudantes a refletir sobre a carreira inspirando e 

incentivando-os.

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Origem do Modelo de Negócios – Canvas

• Origem na tese de Osterwalder em

2004.

• Em 2009 com a parceria de

Pigneur e a colaboração de mais

de 450 profissionais de vários

países publicaram o livro Business

Model Generation.

• Apresentaram a ferramenta BMC

ou Canvas para que

empreendedores e executivos

discutissem e visualizassem o

negócio de forma sistêmica e

integrada.



Modelo de Negócios – Canvas



Modelo de Negócios Pessoal - MNP

• Desenvolver um processo de 

autorreflexão.

• Abrir a possibilidade de encontrar

outras fórmulas para a vida.

• Descobrir novos significados de 

uma forma simples e direta.

• Proporcionar o pensamento

visual e resgatar a cor e o

lúdico para as pessoas.



Perguntas que fazemos, naturalmente, no processo de 

autorreflexão:

• O que fazer para chegar lá?

• Como? Quando?

• Consigo sozinho (a)? Com quem?

• Quais são minhas forças e competências? O que preciso

melhorar?

• Preciso de ajuda de profissionais especializados?

• Tenho dinheiro necessário para investir na mudança? 

• Quem irei enfrentar? Como enfrentar?

Fonte: Ibarra, 2009.

Modelo de Negócios Pessoal - MNP



Matriz MNP

6

7

34

9

2

8

51

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

1. Recursos-chave (Key 

Resources):

Quem você é?
- Interesses:  O que empolga você?

- Habilidades: O que faz com 

naturalidade.

- Competências: Talentos naturais e 

adquiridos.

- Personalidade: como você é.

O que você possui?
- Conhecimentos.

- Experiências.

- Contatos pessoais e profissionais.

1

Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

2. Atividades-Chave (Key 

Activities):

O que você faz?

- O que você faz evolui naturalmente

de quem é você?

- Pense nas atividades físicas e 

mentais realizadas.

- Liste as atividades mais

importantes e que distinguem seu

trabalho dos outros – em vez de 

cada tarefa que executa.
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

3. Clientes (Customer Segment) :

Quem você ajuda?

- São aqueles que pagam para 

receber seu benefício.

- São as Pessoas da sua

organização que dependem da 

sua ajuda.

- As Pessoas com quem interage

no seu trabalho (chefe, clientes

internos etc).
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

4. Proposta de Valor (Value 

Propositions) :

Como você os ajuda?

- Por que o procuram?

- Para qual trabalho o cliente me 

contratou para executar?

- Que benefícios ele está

recebendo como resultado do 

meu trabalho?
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

5. Canais (Channels) :

Como eles chegam até você?

Como você entrega o 

benefício/resultado?

- Como vão decidir a compra do 

seu serviço?

- Como eles comprarão?

- Como irá entregar?
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

6. Relacionamentos com clientes

(Customer Relationships) :

Como vocês interagem?

- Você fornece serviço

pessoal/face a face?

- Ou suas relações são baseadas

em e-mails/ virtual.

- São transações únicas ou

serviços constantes?

- Você trabalha pensando em 

aumentar o número de clientes

ou na satisfação dos 

existentes?
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

7. Parceiros-Chave (Key 

Partners):

Quem ajuda você?

- Quem são as parcerias que o 

apoiam como profissionais e 

ajudam a realizar seu trabalho

com sucesso?

- Podem ser membros do seu

network profissional, familiares

ou amigos, mentor, chefe…
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Os 9 Componentes do MNP

8. Fontes de Receitas e

Benefícios (Revenue Streams):

O que você ganha?

- Fontes de Receitas: salários, taxas de 

serviços, ações, royalties e qualquer outro 

pagamento em dinheiro.

- Benefícios: plano de saúde, previdência

privada.

- Intangíveis:conhecimento,reconhecimento, 

satisfação pessoal, voluntariado.
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Os 9 Componentes do MNP

9. Custos (Cost Structure):

O que você oferece/investe?

- O que você entrega como trabalho (tempo, 

energia)?

- Quais os custos tangíveis reembolsáveis

ou não reembolsáveis:

- Treinamentos, deslocamentos, celular, 

internet, viagens, equipamentos, 

vestuário especial, transportes, entre 

outros.
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Fonte: Clark; Osterwalder; Pigneur, 2013.



Contatos:

luciagranja@usp.br

Obrigada.


