
Quem te ajuda

Canvas Pessoal
(Personal Business Model)

O que você faz

Quem você é /
O que você tem

Como você ajuda Papéis / Relações

Como te descobrem
/como você entrega

O que você ganha

Quem você ajuda
(Parcerias chave)
Quem te ajuda a prover valor aos outros?
Quem te apoia de outras formas e como? 
Alguma parceria fornece recursos 
imprescindíveis ou performa atividades chave 
em seu nome? Conseguiriam fazer isso?
Parcerias chave podem incluir:
Amizades
Familiares
Supervisores
Equipe de RH
Colegas de trabalho
Integrantes de uma organização
Mentores, consultores

Liste custos altos e baixos associados com seu trabalho:
Custos baixos:
- Estresses ou descontentamento
- Falta de crescimento pessoal ou profissional
- Oportunidades perdidas
- Baixo reconhecimento ou falta de contribuição social
- Falta de flexibilidade, expectativa excessiva por disponibilidade
Custos altos:
- Comprometimento excessivo de tempo ou deslocamento
- Não compensação de custos com deslocamento, treinamento
ou outras despesas

Pode incluir:
Necessidades básicas (alimentação,
vestimentos, abrigo, saúde, segurança)
Satisfação emocional
Necessidades sociais
Aumento de bem-estar
Menor custo
Risco reduzido
Melhora de performance
Maior conveniência ou melhor usabilidade
Otimização de operações

5 fases dos Canais:
1. Consciência - Como potenciais Clientes descobrem 
sobre seu Valor Oferecido?
2. Avaliação - Como você permite que Clientes avaliem 
seu Valor Oferecido?
3. Compra - Como novos Clientes contratam
você ou compram seus serviços?
4. Entrega - Como você entrega sua ajuda aos seus 
Clientes?
5. Acompanhamento - Como você continua
apoiando seus Clientes e assegura que estão satisfeitos?

Liste diversas atividades críticas que você 
realiza diariamente que distingue seu trabalho 
do das demais pessoas. Quais dessas 
atividades o seu Valor Oferecido demanda? 
Quais dessas atividades os seus Canais e 
Segmento de Clientes demandam?

Qual o Valor que você oferece a Clientes? Qual 
problema você resolve ou necessidade você 
satisfaz? Descreva benefícios específicos que 
Clientes desfrutam como resultado do seu 
trabalho.

Descreva o papel que você desempenha ou a 
relação que você tem com cada cliente ou 
consumidor (por exemplo: que persuade, que 
cuida, que é autoridade no assunto, que produz, 
que aconselha, que treina, etc.). 

O que mais te anima sobre seu trabalho? O que 
menos te anima em seu trabalho? Descreva o 
que você faz de melhor no trabalho. Descreva 
quaisquer valores ou crenças pessoais que 
influenciam seu trabalho.

Através de quais Canais seus Clientes desejam 
entrar em contato? Como você está entrando 
em contato com eles atualmente? Quais Canais 
funcionam melhor?

Descreva dois de seus mais importantes benefícios tangíveis
(salário, plano de saúde, aposentadoria, participação em ações,
bolsa de estudos, subsídio familiar, etc.) Descreva dois de seus
mais importantes benefícios intangíveis (satisfação pessoal,
contentamento, desenvolvimento profissional, reconhecimento,
contribuição social, horas flexíveis, senso de pertencimento, etc.)

Para quem você cria Valor? Quem é seu Cliente 
mais importante atualmente? Quem depende 
do seu trabalho para conseguir realizar o 
próprio trabalho? Quem são os Clientes dos 
seus Clientes?

(Atividades chave) (Valor oferecido) (Relacionamento
com clientes)

(Canais)

(Recursos chave)

O que você fornece
O que você dá para o seu trabalho (tempo, energia, etc.)?
Do que você abre mão pelo trabalho (tempo pessoal/familiar,
outras oportunidades, etc.)? Quais Atividades chave são as
mais “caras” (cansativas, estressantes, etc.)?

(Custos) (Receitas e benefícios)

(Clientes)

Nome:


