Modelo Canvas
Com o modelo Canvas você vai ser capaz de desenvolver as suas ideias para um novo modelo de negócio
ou repensar algum modelo que você já tenha. Porém, muita gente não conhece, então caso você esteja se
sentindo perdido olhando para esses quadrados, aqui seguem explicações sobre tópicos do seu Canvas.
Pense, repense e construa o futuro que você quer pra si.
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1- SEGMENTOS DE CLIENTES
Aqui você irá pensar no seu cliente. Pense. Quem é o seu principal
cliente? A quem seu produto/serviço será destinado? Conheça o
seu cliente, mais fácil você conseguirá formatar sua proposta de
valor.
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2- PROPOSTA DE VALOR
Agora pensaremos sobre o seu produto ou serviço que você vai
ofertar ao seu cliente? Seu produto ou serviço resolve um problema
do seu cliente? Escreva de modo que fique bem entendido ao
cliente potencial.
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3- CANAIS
Neste momento pensaremos sobre os canais de comunicação que
teremos com o seu cliente. Qual os principais canais de comunicação que seu cliente mais utiliza? Quais canais você poderia utilizar
para que o cliente que você procura conheça o seu produto e o
entenda?

4

4- RELACIONAMENTOS COM CLIENTES
Neste momento irá pensar em como manterá um relacionamento
com o seu cliente. Será direto ou indireto? Como você conseguirá
manter um relacionamento com ele? Como pretendo fidelizar o seu
cliente com o seu produto/serviço? Especifique.
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5- FONTES DE RENDA
Aqui você irá definir de onde virá sua renda ou o seu produto/serviço. Como vou ganhar dinheiro? Qual será a fonte da receita? Terei
uma precificação fixa ou dinâmica? Pense e defina.

6

6- RECURSOS-CHAVE
Neste momento você irá identificar quais são os principais atributos
do seu produto/serviço. Pense: O que ele tem de diferente do meu
concorrente? Porque o cliente escolheria o meu produto/serviço e
não o do meu concorrente? Qual o diferencial do meu produto/serviço? Qual o potencial dele?
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7- ATIVIDADE-CHAVE
Neste momento pensamos sobre os canais de comunicação que
teremos com seu cliente. Quais os principais canais de comunicação que seu cliente mais utiliza? Quais canais você poderia utilizar
para que o cliente que você procura conheça seu produto e o
entenda?
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8- PARCERIAS-CHAVE
Neste espaço você irá especificar quem são os seus principais
parceiros para que seu produto/serviço tenha sucesso. Quem são
os parceiros que alcançam os meus clientes? Quem são os meus
parceiros essenciais para que o meu produto/serviço tenha um
diferencial?
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9- ESTRUTURA DE CUSTO
Neste espaço você irá definir todos os custos que são necessários
para seu produto/serviço entre no mercado. Quais são suas
despesas? Quanto isso custa no meu produto/serviço? Analise.

