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2 · Materiais
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Conhecer e aplicar o conceito de modelo de negócio Utilizar a ficha de introdução teórica para expor muito brevemente em que consiste o
conceito de modelo de negócio, os seus elementos chave (produto ou serviço, canal, 
cliente e relação) e como estes se vinculam uns com os outros dentro do esquema 
de relações que configura o modelo. Para o estudante será crucial entender que um 
modelo de negócio bem-sucedido existe se se estabelecer um circuito de relações e de 
intercâmbio de valor que favoreça todas as pessoas que participam nele.

Cada equipa utiliza o puzzle “Modelo de negócio” para experimentar o modelo do seu 
projeto de empreendimento em função das diversas opções disponíveis.
Trata-se de um processo de experimentação de várias opções que vai levantar dúvidas 
que serão resolvidas durante o trabalho de campo.

Na dinâmica anterior foram analisadas várias opções em relação aos diferentes 
elementos que compõem o modelo de negócio, rejeitando algumas e selecionando 
outras. Agora é o momento de obter a informação dos verdadeiros protagonistas do 
produto ou serviço proposto: os clientes.

Durante esta fase e em função dos vários cenários possíveis de modelo de negócio, 
as equipas devem planificar um conjunto de entrevistas com os clientes potenciais 
ou outras figuras relevantes. A informação obtida nestas entrevistas deverá servir 
para confirmar ou afinar a configuração mais perfeita possível do modelo de negócio 
proposto.

- ficha “Modelo de negócio: Mini-Canvas” (S7A) 

- 2 fichas de exemplos (S7B) 

- 1 puzzle “Modelo de negócio” por equipa (PUZLE)

- Vários modelos “Modelo de negócio” por equipa (S7C) 

- 1 modelo “Entrevista com os clientes/utilizadores” por estudante (S7D) 

20’

20’
15’

Resultados

Exemplos

Dinâmicas
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Guia didático do docente
Módulo 4

Sessão 7

PROPOSTA DE MODELO DE NEGÓCIO

O que é Modo Operativo

20’

Ficha de explicação teórica onde se apresenta o conceito de modelo de 
negócio simplificado*. Este modelo de negócio é constituído por quatro 
elementos diferentes e a inter-relação existente entre os mesmos:

Produto ou serviço: a nossa solução para um problema e como a 
oferecemos ao mercado (proposta de valor).

Canal: mecanismo utilizado para fazer chegar o nosso produto ou 
serviço aos clientes.

Clientes: pessoas a quem se dirige principalmente a nossa proposta.

Relação: elemento ou conjunto de elementos que nos permitem 
estabelecer uma ligação com os clientes ou utilizadores.

As diversas opções em cada um destes elementos e a forma como estes se 
vinculam formam o modelo de negócio. O estudo dos modelos de negócio é 
uma das áreas mais ativas nos processos de inovação empresarial. 

Material:

- 1 ficha “Modelo de negócio: Mini-Canvas” (S7A) 

- 2 fichas de exemplos (S7B)  

É dada uma ficha com uma breve explicação teórica sobre o conceito de modelo 
de negócio. Esta pode ser utilizada pelo docente ou entregue a cada equipa de 
trabalho.

A seguir podem utilizar-se os exemplos. Um dos casos corresponde a um 
produto (Nintendo Wii), mas o outro refere-se a um serviço (Kiala). O primeiro 
é bastante conhecido pelos estudantes e o segundo ser-lhes-á certamente mais 
desconhecido. Ambos os casos foram selecionados como exemplos do modo 
como a inovação num dos elementos de um modelo de negócio tradicional pode 
significar uma nova proposta de êxito. Ambos os casos exemplificam também 
como essa modificação num dos elementos deve geralmente ser acompanhada de 
mudanças no resto dos elementos do modelo. 

Os estudantes podem trabalhar conjuntamente o modelo de ambas as empresas 
para possibilitar diferentes tipos de dinâmicas.

*Versão adaptada do Model Business Canvas, de Alexander Osterwalder e Yves Peigner.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Objetivos

Conhecer os elementos que definem um modelo de negócio simplificado.

Compreender que um produto ou serviço por si só não é um negócio, mas 
apenas uma parte do mesmo. Sem uma visão integral do produto ou serviço 
desde que é produzido até chegar ao cliente, é muito difícil que uma proposta 
empresarial funcione.
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Guia didático do docente
Módulo 4

Sessão 7

O principal objetivo pedagógico em relação ao trabalho na aula com 
uma tela de modelo de negócio deve consistir em demonstrar que:

Quando se pensa numa nova proposta de empreendimento a abordagem, na maioria das 
ocasiões, costuma ser unicamente em relação ao produto ou serviço. No entanto, este é 
apenas um dos componentes de um modelo de negócio onde se deve dar a mesma atenção 
a qualquer dos elementos que o compõem. 

Os diversos elementos de um modelo de negócio encontram-se intimamente interrelacionados. 
O êxito de uma nova proposta empresarial irá dever-se ao alinhamento correto de todos eles. 
Por exemplo, o lançamento de um produto muito bom pode falhar por não ter sido dirigido ao 
tipo de cliente adequado ou não ter sido realizado através de um canal apropriado.

A melhoria de uma nova proposta e o seu êxito podem ser fruto da inovação de qualquer dos 
elementos que compõem o modelo. Por exemplo, uma ideia inovadora bem-sucedida pode 
nascer da venda de um produto ou da oferta de um serviço que já existe, mas que num novo 
modelo de negócio é comercializada através de um novo canal, com o objetivo de cobrir um 
tipo diferente de necessidade ou para um cliente diferente do tradicional

MODELO DE NEGÓCIO: MINI-CANVAS

O chamado Business Model Canvas ou “tela do modelo de negócio” é uma 
ferramenta de gestão e planificação utilizada para descrever os diversos 
elementos que compõem uma proposta empresarial.

Nesta unidade didática propomos uma versão simplificada desta tela que 
sintetiza a descrição de um modelo de negócio em quatro elementos 
essenciais únicos:

PRODUTO OU SERVIÇO: que produto ou serviço forma a nossa oferta, 
quais são as suas principais características, quais são as necessidades que 
cobre ou qual é o valor diferencial que traz em relação a outras propostas 
que cobrem as mesmas necessidades ou necessidades semelhantes. 

CLIENTES: : a que segmento ou segmentos da população se dirige a 
nossa oferta, que tipo ou tipos de clientes satisfaz uma necessidade com o 
nosso produto ou serviço. Esta descrição pode ser realizada com base nas 
diversas características: demográficas (idade, género, lugar de residência...), 
socioeconómicas (rendimentos económicos, nível de estudos…), perfis 
culturais ou de consumo ou de acordo com as necessidades a satisfazer.

CANAL: através de que meios se chega aos clientes, como distribuímos os 
nossos produtos, que ponto de contacto utilizamos para oferecer os nossos 
serviços.

RELAÇÃO: que tipo de relação estabelecemos com os nossos clientes e 
através de que meios, como lhes comunicamos a nossa proposta, como 
tentamos captar novos clientes ou fidelizar os que já o são.

CLIENTE

C
A

N
A

L

R
ELA

Ç
Ã

O

PRODUTO 
OU SERVIÇO

- 
 V

en
de

do
re

s 
po

rt
a 

a 
po

rt
a

- 
W

eb
- 

Lo
ja

s 
pr

óp
ria

s
- 

Lo
ja

s 
as

so
ci

ad
as

- 
G

ro
ss

is
ta

s

- Suporte pessoal 
- Self-service
- Rede social
- Serviço telefónico

Ficha S7A
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Guia didático do docente / Exemplos de modelo de negócio 

NINTENDO WII
A Nintendo marcou um antes e um depois no mundo dos videojogos com o lançamento da Wii, uma consola 
que se dirigia pela primeira vez a um tipo de público que até esse momento nenhum dos seus concorrentes 
tinha dado demasiada atenção.  

PRODUTO 

Consola tecnologicamente inferior a outras da sua geração, como a PS3 ou a 
Xbox, que competiam para oferecer una maior capacidade de processamento e 
memória para jogos cada vez mais complexos, com melhores gráficos e maior 
velocidade de movimentos.

Aposta tecnológica centrada, no entanto, num revolucionário comando sem fios 
que outras consolas não ofereciam nesse momento e que era capaz de reagir de 
acordo com a posição e velocidade com que era movido diante do ecrã. 

As menores capacidades técnicas da Nintendo Wii permitem vendê-la por 
quase metade do preço das suas concorrentes.

Gama de jogos afastada de temas violentos ou vinculados aos campeonatos 
desportivos profissionais para se centrar num enfoque e desenho mais infantil, 
social ou familiar.

CLIENTE

Público feminino e público de todas as idades, desde crianças a pais e, inclusivamente, 
avós. Segmento da população diferente do tradicional mercado de consolas de jogos 
(masculino e jovem), pelo qual todos competiam até esse momento. 

Tipo de público com interesse pelo jogo não só competitivo, mas também social (passar 
momentos com a família ou com convidados) e por uma utilização das consolas para 
além da meramente lúdica, como, por exemplo, cuidar da saúde fazendo exercício.

CANAL

O novo posicionamento da Nintendo afastou a Wii das lojas e prateleiras dedicadas 
à eletrónica ou à informática e aproximou-a das relacionadas com os brinquedos ou 
os jogos de mesa, etc. 

RELAÇÃO

A Nintendo publicitou a sua nova consola em meios onde até esse momento não se 
tinham anunciado consolas, tais como revistas para adultos ou canais de televisão 
infantis.

Concorrentes como a Xbox ou a PlayStation são vendidos quase a preço de custo 
com a intenção de obter a maior parte do lucro da venda posterior dos jogos. A 
Nintendo aposta por vender a outros produtores o direito a desenvolver jogos para 
a Wii, centrando assim os seus recursos de relação e comunicação com clientes em 
conseguir uma primeira compra da consola.

Módulo 4

Sessão 7
Ficha S7B-1
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Guia didático do docente / Exemplos de modelo de negócio

KIALA
Este serviço de envio de encomendas pode realizar uma oferta low cost graças à inovação

no canal de receção e entrega dos envios e da relação com os clientes que utilizam 
tradicionalmente outros serviços do mesmo tipo.

PRODUTO 

Serviço de envio de encomendas através de uma rede de pontos de entrega e 
recolha perto do cliente.

Proposta simples e low cost: preço único de aproximadamente 5 € para um 
único tipo de envio (não existe entrega ao domicílio, encomendas até 8 kg e 
dimensão máxima de 65 x 40 x 40 cm, com prazo de chegada ao destino entre 
2 e 4 dias úteis na Península e Ilhas Baleares).

CLIENTE

Utilizador particular que procura um preço menor, não está interessado na entrega ao 
domicílio e está disposto a gerir ele próprio pela internet e na sua casa o pagamento 
do serviço e a impressão da etiqueta que identifica cada encomenda e o seu destino.

Lojas de comércio eletrónico interessadas em reduzir os custos de envio das suas 
encomendas.

CANAL

O canal utilizado pela Kiala para a receção e entrega das encomendas é um dos 
elementos inovadores chave que lhe permite competir com uma proposta mais 
económica do que a de outros serviços de encomendas postais. A Kiala não 
dispõe de instalações próprias, utilizando como pontos de entrega e receção das 
encomendas lojas de bairro como floristas, papeleiras, tinturarias, etc., com as 
quais estabelece acordos. 

Deste modo, a Kiala pode estabelecer rapidamente e sem necessidade de um 
grande investimento uma rede de pontos de receção e entrega mais numerosa 
(e, portanto, próxima dos clientes) do que os seus concorrentes.

RELAÇÃO

A web da Kiala é também um elemento chave. Através dela, os clientes realizam 
os pagamentos, obtêm a etiqueta identificativa do envio que devem colar nas 
encomendas e podem realizar o seu seguimento até à chegada ao destino. 

Quando a encomenda chega ao ponto Kiala mais próximo do seu domicílio 
os destinatários recebem por correio eletrónico uma notificação e podem ir 
buscá-la. 

Ao realizar toda a relação com os clientes através da Internet, a Kiala pode fazer 
ofertas personalizadas, tais como pontos ou descontos de acordo com o número 
de encomendas enviadas.

Módulo 4

Sessão 7
Ficha S7B-2
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Guia didático do docente

PROPOSTA DE MODELO DE NEGÓCIO

O que é

Modo Operativo

20’

Objetivos

Utilizando um puzzle como metáfora, esta atividade facilita a exploração 
de diferentes formatos com os elementos que devem formar o modelo de 
negócio das propostas de cada equipa.

Compreender de forma prática os quatro componentes que compõem o 
minimodelo de negócio.

Ser capaz de relacionar estes diferentes componentes do modelo de 
negócio, identificando dependências e sinergias entre os mesmos.

Planificar e desenhar entrevistas com utilizadores em função das diversas 
opções de modelo de negócio abordadas.

Material:

- 1 puzzle “Modelo de negócio” por equipa (PUZLE)

- Vários modelos “Modelo de negócio” por equipa (S7C)

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Cada equipa tem um puzzle quadro para configurar o seu modelo de negócio. A utilização deste 
tipo de ferramenta tem um motivo triplo. Em primeiro lugar, trata-se de um puzzle formado por 
quatro peças independentes (elementos do modelo de negócio) para insistir na relação destes 
quatro componentes uns com os outros. É utilizado um formato circular para significar que 
nenhum dos elementos pode ser considerado mais importante do que outro: um modelo de 
negócio pode basicamente ser desenhado de acordo com qualquer dos seus quatro elementos. 
Por fim trata-se de um quadro, uma vez que o formato e a definição do modelo é um exercício de 
conceção e redefinição. Tem de se poder escrever, desenhar, apagar e voltar a escrever…  

Para a realização desta atividade podem ser desenvolvidas múltiplas dinâmicas. É possível, por 
exemplo, elaborar uma lista das várias opções possíveis em cada uma das peças para depois as 
juntar e analisar a viabilidade de todos os cruzamentos. Também se pode fixar inicialmente uma 
determinada opção num dos componentes (por exemplo, o tipo de cliente ou de canal utilizado), 
para configurar posteriormente, e em consequência, como deve ser o resto dos elementos numa 
proposta conjunta que seja simultaneamente inovadora e coerente. Em qualquer dos casos, toda 
a equipa pode trabalhar num mesmo elemento ao mesmo tempo ou dividir-se para trabalhar 
diferentes elementos, reunindo-se depois para analisar o trabalho realizado, etc.

Para servir de inspiração, os estudantes dispõem no modelo “Modelo de negócio” de várias 
possibilidades para alguns dos elementos do modelo de negócio. É importante que as várias 
opções sejam anotadas nessa folha, uma vez que o puzzle quadro é um elemento de trabalho que 
será recolhido no final da sessão e tudo o que estiver escrito nele será apagado.

Existem diversos modelos onde os estudantes podem tomar notas e experimentar diferentes 
possibilidades. Será necessário guardá-los como material de trabalho para a sessão seguinte.

 

Módulo 4

Sessão 7
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- Modelos com instruções e 
agendas para telemóveis.

- Serão oferecidos diferentes 
modelos pré-impressos em função 
do modelo de telemóvel.

- Será oferecido um modelo 
genérico em branco  que servirá 
para qualquer telefone.

-  Pessoas de idade que nunca 
tiveram um telemóvel.

-  Pessoas de idade que 
frequentam cursos para 
aprenderem a usar o 
telemóvel.

-  Pessoas de idade com 
sintomas de perda de 
capacidades mentais 
(memória, atenção, etc.)
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Módulo 4

Imprima em DIN-A4 várias cópias do modelo 
seguinte (S7C) para cada uma das equipas que 
tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Entregue com a ficha um puzzle (PUZZLE) a cada equipa.

Sessão 7
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Material do estudante / Atividade
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Guia didático do docente

PROPOSTA DE MODELO DE NEGÓCIO

O que é Modo Operativo

15’

Objetivos

Trabalho de equipa para preparar as entrevistas com clientes que 
vão permitir poder afinar o modelo de negócio na sessão seguinte.

Compreender que a necessidade real do utilizador, a forma como vê 
o nosso produto ou serviço, como este realmente funciona, o canal 
ou tipo de relação que o utilizador prefere, etc., são na realidade os 
elementos chave para que um negócio seja viável.

Ser capaz de, como equipa, desenhar e organizar um processo 
sistemático de recolha de informação.

Material:

- 1 modelo “Entrevista com os clientes/utilizadores” por estudante (S7D) 

Todos os estudantes têm um modelo de entrevistas a utilizadores. Estas entrevistas 
devem ser estruturadas tendo como base o conceito de modelo de negócio. O 
modelo de respostas já contém algumas perguntas pré-definidas para servir de guia.

Os estudantes têm de formular algumas perguntas muito concretas em função 
das dúvidas que lhes causem as várias opções do modelo de negócio. Também 
devem selecionar previamente o tipo de potenciais clientes ou utilizadores do seu 
produto ou serviço, identificando quem cumpre essas condições.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 4

Sessão 7
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Guia didático do docente / Atividade

ENTREVISTAS COM OS CLIENTES/UTILIZADORES

PRODUTO OU SERVIÇO: 
Falta ou sobra alguma coisa à nossa proposta? O que tornaria irresistível a 
nossa oferta? Pagavam por ele? 

Como poderia ser a melhor, a mais adequada, a mais cómoda…?

CANAL: 
Todos os clientes potenciais têm acesso aos canais?
Onde ou como gostavam de poder adquirir o produto ou serviço?

CLIENTE/UTILIZADOR: 
A pessoa que compra o produto ou serviço será a mesma que o utiliza? 

Há um único tipo de clientes? Uma só oferta é suficiente?

SERVIÇO: 
Podemos oferecer alguma coisa mais com o nosso produto ou serviço?
Que problemas podem ter os utilizadores com o nosso produto ou serviço?
Como é que eles os resolvem? Como resolvem problemas semelhantes?

O modelo de negócio:

Módulo 4

Sessão 7

Imprima em DIN-A4 e, se possível, em 
DIN-A3 um número de cópias do modelo 
seguinte (S7D) igual ao número dos 
estudantes da turma.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE
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Material do estudante / Atividade

ENTREVISTAS COM OS CLIENTES/UTILIZADORES

Módulo 4

Sessão 7

O modelo de negócio:

Modelo S7D

PRODUTO OU SERVIÇO: 
Falta ou sobra alguma coisa à nossa proposta? O que tornaria irresistível a 
nossa oferta? Pagavam por ele? 

Como poderia ser a melhor, a mais adequada, a mais cómoda…?

CANAL: 
Todos os clientes potenciais têm acesso aos canais?
Onde ou como gostavam de poder adquirir o produto ou serviço?

CLIENTE/UTILIZADOR: 
A pessoa que compra o produto ou serviço será a mesma que o utiliza? 

Há um único tipo de clientes? Uma só oferta é suficiente?

SERVIÇO: 
Podemos oferecer alguma coisa mais com o nosso produto ou serviço?
Que problemas podem ter os utilizadores com o nosso produto ou serviço?
Como é que eles os resolvem? Como resolvem problemas semelhantes?
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