Role models
Workshop
‘Mentoria
Supreme
sustentável’

Mentoring Networking

O objectivo deste workshop é criar apoio e aceitação do programa Supreme dentro
da estratégia de longo prazo da escola VET.
Este workshop permite que o líder do projeto da Mentoria Supreme envolva o
conselho de administração VET no programa Supreme e entender as vantagens e
benefícios de tutoria para os alunos. Isto resulta numa maior sustentabilidade para
o Programa de Mentoria Supreme e uma perspectiva de longo prazo de mentoria
dentro da escola.

Recursos: 1 hora ǀ Líder de projecto Supreme ǀ Direcção da escolas ǀ Impressão A3 Print do modelo Canvas
(imagem 1) ǀ Post-its

Passo 1) Explique o modelo Canvas Distribua uma cópia da imagem do modelo Canvas ou apresente-o num projetor. Dê
a cada participante da oficina de um conjunto de post-its. Explicar o modelo canvas usando a seguinte definição:
O Modelo de Negócios Canvas é um modelo de gestão estratégica para o desenvolvimento de novos modelos de
negócios ou documentar existentes. É um gráfico visual com elementos que descrevem uma proposta de valor das
organizações, infra-estrutura, os clientes / stakeholders e finanças. Ajuda as organizações a alinhar as suas atividades,
ilustrando potenciais trade-offs. O modelo Canvas é composto por 9 blocos:
1.
Parceiros chave
Quem são os seus principais parceiros / fornecedores?
Quais são as motivações para as parcerias?
2.
Atividades chave
Que atividades-chave a proposta de valor requer? Que atividades são importantes
nos canais de distribuição, relacionamento com clientes, fluxo de receita ...?
3.
Proposta de valor
Qual o valor fundamental que entrega ao cliente?
Quais as necessidades do cliente que está a satisfazer?
4.
Relação com cliente
Que relacionamento que o cliente-alvo espera estabelecer?
Como você pode integrar isso na empresa em termos de custo e formato?
5.
Segmentos de clientes
Para que classes está a criar valores?
Quem é o seu cliente mais importante?
6.
Recursos chave
Que recursos chave a proposta de valor requer?
Que recursos são importantes nos canais de distribuição, relacionamento com
clientes, fluxo de receita ...?
7.
Canais
Através de que canais os seus clientes querem ser alcançados? Que canais
funcionam melhor? Quanto custam? Como eles podem ser integrados em suas
rotinas e dos seus clientes?
8.
Custos
Quais são os custos do seu negócio?
Que recursos chave / atividades são mais caros?
9.
Vias de receita
Que valor estão os clientes dispostos a pagar?

Quanto é que cada fonte de receita contribuiu para as receitas globais?
Source: Business Model Canvas: nine business model building blocks, Osterwalder, Pigneur & al. 2010
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Passo 2) Preencha o modelo Canvas Peça aos participantes do workshop para escrever as suas contribuições em palavras
curtas e concisas sobre as notas e pedir-lhes para publicá-las no modelo Canvas. Comece com "Key Partners" e trabalhe o
seu caminho através de todos os 9 blocos.

Etapa 3) Recapitular e resumir Quando o modelo é concluído, resume-se os resultados e recapitula-se o objetivo da
oficina sobre a importância da mentoria.
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