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RESUMO 
 
 

Este trabalho teve como objetivo l elaborar de forma participativa o modelo de 

negócios do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros 

buscando introduzir novas ferramentas para o aperfeiçoamento de seu mapeamento 

estratégico. Para tanto, foi realizada a revisão do da iniciativa implantação de gestão 

por resultados no CPB (Mapa Estratégico) e, em seguida, introduzida a ferramenta do 

Canvas (Business mol generation) para construir o modelo. Oram realizadas análise de 

contraste e uma iniciativa que incluiu o desenvolvimento de pessoas.  A construção 

deste modelo foi promovida uma oficina, com duração de dois dias, na qual buscou-se 

descrever e analisar coletivamente o modelo de gestão do CPB por meio do Canvas, 

foram definidos: i. segmentos de clientes; ii. proposta de valor; iii. canais; iv. tipos de 

relacionamento; v. fontes de receita; vi. recursos chave; vii.  atividades chave; viII.  

parecerias principais, e xix. estrutura de custo. A oficina contou com a presença de 10 

servidores do CPB e um facilitador externo  A partir desta experiência, foi verificada a 

que  o aperfeiçoamento do modelo de negócios deve ser promovido, para que haja 

significância institucional e funcione de acordo com a realidade operacional do CPB. A 

oficina também indicou a necessidade de um programa desenvolvimento de pessoas 

dentro do planejamento estratégico. Além disso, foi possível verificar a coerência entre 

o planejamento estratégico e o modelo de negócios elaborado neste momento 

Palavras-chave: Modelo de Negócio, Canvas, CPB, desenvolvimento de pessoas 
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1. Introdução 

 
1.1. Tema 

O presente trabalho propõe-se elaborar o modelo de negócios do Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação do Primaras Brasileiros (CPB) para verificar de que 
forma a organização funciona e se sustenta.  

 
1.2. Unidade de aplicação 

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros - CPB, 
sediado no município de João Pessoa, no estado da Paraíba, tem como objetivo de 
realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e recuperação de 
espécies ameaçadas de primatas brasileiros, assim como atuar na conservação das 
espécies ameaçadas de mamíferos terrestres, na conservação da biodiversidade do 
bioma Mata Atlântica e auxiliar no manejo das Unidades de Conservação Federais1. 

 
Breve histórico  

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros (CPB) foi 
criado em 2001 e apoiava o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) quanto ao gerenciamento e produção de dados sobre 
os primatas do brasil. Em 2007, com a criação do ICMBio (Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade)2 o CPB ganha novo escopo de atuação passando a 
gerenciar processos importantes para a conservação dos primatas, principalmente, 
quanto as espécies ameaçadas no território nacional.  

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros - 
CPB, sediado no município de João Pessoa, no estado da Paraíba, com o 
objetivo de realizar pesquisas científicas e ações de manejo para conservação e 
recuperação de espécies ameaçadas de primatas brasileiros, assim como atuar 
na conservação das espécies ameaçadas de mamíferos terrestres, na 
conservação da biodiversidade do bioma Mata Atlântica e auxiliar no manejo 
das Unidades de Conservação Federais3. 

 
Atualmente, os processos de: avaliação do estado de conservação das espécies de 
primatas e xenartras; promoção e coordenação de planos de ação para espécies 
ameaçadas; avaliação de projetos por meio do SISBio (Sistema de autorização e 

                                                             
1 ICMBio, Portaria No 78. Criação Dos Centros Nacionais de Pesquisa E Conservação Do ICMBio.pdf, 2009, 

sec. 1 

<http://www.icmbio.gov.br/cma/images/stories/Legislacao/Portarias/Di%C3%A1rio_Oficial_da_Uni%C3

%A3o_-_Portaria_da_Cria%C3%A7%C3%A3o_dos_CentrosICMBio.pdf> [acessedo 23 Maio 2016]. 

2 Brasil, ‘Lei No 11.516’, 2009 <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Lei/L11516.htm> [acessado em 23 de maio 2016]. 
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Informação de Biodiversidade) e a proposição de pesquisa e monitoramento 
constituem as atividades pilares do CPB.  Além de promover capacitação de pessoas, 
estudantes que é realizada através da disponibilização de bolsas do Programa de 
Iniciação Científica (PIBIC) que também é oferecida na modalidade voluntário (PIVIC). 

 Além desses objetivos, há perspectiva eminente de ampliação de sua área de 
atuação, que poderá passar a atender agendas amplas como o Valoração de Serviços 
Ambientais, Emergências Ambientais, Manejo de Espécies Ameaçadas, Planos de 
Redução de Impactos, Gestão do conhecimento para uso sustentável e manejo da 
biodiversidade em UC. 

 Diante destes desafios, emerge a necessidade de traçar objetivos e estratégias 
que possibilitem o CPB cumprir seu papel com qualidade e excelência. Alguns 
“gargalos de gestão” são decisivos para o modelo de gestão que se deseja implantar, 
principalmente, neste setor do serviço público que não é visto como prioridade. Desta 
forma, elaborar o modelo de negócios auxiliará a instituir processos de gestão 
constituem ferramentas que podem maximizar a eficiência de execução dos grandes 
desafios de conservação do CPB, frente as restrições político-orçamentárias do setor 
da área ambiental brasileira. Este Parágrafo 
 

O que já existe? 
 

Diretrizes estratégicas  
Tendo em vista os desafios de gestão do CPB, procurou-se adotar o 

planejamento estratégico para identificar, modelar, executar e monitorar objetivos, 

metas, indicadores. Foram definidos em uma oficina ocorrida em 2013 no CEPENE em 

Tamandaré/PE, através das metodologias “SWOT” ou FOFA (Fortalezas, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) a partir da qual foi obtido o Diagnóstico de 

ambiente institucional; também foram definidos nesta mesma oficina a missão, visão 

de futuro e os valores do CPB (fig. 1).  

 
Objetivos estratégicos  

 Para elaborar objetivos, foi adotado a metodologia do Balanced Scored Cards 
que auxiliou na formulação do mapa estratégico explicitando os objetivos estratégicos 
distribuídos em 5 perspectivas (Recursos, Aprendizado, Processos Internos, Usuários 
Beneficiados, Ambiente Sociedade e Governo) (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa estratégico do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros. 

  
Medição de desempenho 

Para aprimorar a gestão estratégica do centro, a partir das diretrizes, objetivos 
e mapa estratégicos, buscou-se definir mecanismos de medição e monitoramento. 
Estes recursos são parte do planejamento estratégico e medir significa controlar e 
melhorar o desempenho da organização (MPEG, 2010). 

Estes instrumentos de medição de desempenho são as metas e indicadores que 
precisam ser definidos para que seja possível realizar análises críticas sobre o 
desempenho da organização na busca de melhores resultados. Desta forma, em março 
de 2015 realizou-se a 2ª oficina de planejamento estratégico do CPB cujos objetivos 
foram o de formular indicadores e metas para os objetivos estratégicos já definidos. 
Em dois dias de trabalho (19 e 20/03), foram elaborados os indicadores e metas, 
porém, sua consolidação ainda não foi possível. 

Desde então, o planejamento está incompleto, e, no momento em que novas 
conjunturas político-administrativa-orçamentarias se configuram, o planejamento 
estratégico acaba sendo subutilizado, não monitorado, o que representa um risco 
quanto ao esforço já realizado. Além disso, novos processos estão sendo incorporados 
aos centros de pesquisa, os quais precisam moldar-se para acomodar novas demandas 
relacionadas. 
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Retomar! É necessário retomar o esforço na consolidação do planejamento 
estratégico do CPB, uma vez que etapas iniciais foram construídas. Dado os grandes 
intervalos de tempo entre a elaboração das diretrizes estratégicas e os mecanismos de 
medição, e sua não consolidação tornam o planejamento pouco efeito prático, sem 
internalização pela equipe.  

Desta forma, a elaboração do modelo de negócios ajudará a avaliar status do 
planejamento e do mapa estratégico do CPB onde as características principais dos 
mecanismos de seu funcionamento serão explicitadas. Além disso, pretendeu-se 
provocar reflexões dentro da equipe sobre este funcionamento a fim de trazer à tona 
proposta de melhorias. 

Através desta reflexão poder-se-á verificar se os objetivos e processos tem 
aderência no modelo de negócios elaborado e se estes precisam ser trabalhados para 
que o planejamento se torne elemento da cultura organizacional do CPB.  

1.3 Objetivos 
Este trabalho teve como objetivo geral elaborar de forma participativa o 

modelo de negócios do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas 
Brasileiros buscando introduzir novas ferramentas para o aperfeiçoamento de seu 
mapeamento estratégico 

Como objetivos específicos foram abordados: 

a. Revisão da iniciativa de implantação de gestão por resultados no CPB; 
b. Aplicar ferramentas para elaborar o modelo de negócio do CPB; 
c. Contrastar a o modelo de negócios e o mapa estratégico do CPB; 
d. Realizar atividade de desenvolvimento de pessoas.   
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2. Metodologia 

Neste trabalho foi feita revisão da iniciativa de implantação de gestão por 
resultados no CPB. Nesta etapa, além de consultar o mapa estratégico, foram 
verificados seus fundamentos e processo de elaboração.  

2.1. Modelo de negócios 
Em seguida, foi realizado o planejamento para elaboração do modelo de 

negócios. Para tanto foi promovida uma oficina, que teve duração de dois dias, na qual 
buscou-se descrever e analisar coletivamente o modelo de gestão do CPB utilizando o 
método conhecido como Canvas4. Através desta ferramenta foram definidos: i. 
segmentos de clientes; ii. proposta de valor; iii. canais; iv. tipos de relacionamento; v. 
fontes de receita; vi. recursos chave; vii.  atividades chave; viII.  parecerias principais, e 
xix. estrutura de custo.  

No Primeiro dia de trabalho prático (14/07/2016) a oficina contou com a 
presença de 10 servidores do CPB e um facilitador externo que auxiliou no 
planejamento e condução da oficina condução do processo. Neste dia foi 
elaborado e fixado um painel medindo 4,5m x 1,60m, tal qual o modelo do Canvas 
(figura 2.). 

 

Figura 2Estrutura do modelo de negócios sugerido por Osterwalder & Pigneur5. 

Cada item do painel foi conceituado para os participantes seguindo o modelo 
proposto por Osterwalder & Pigneur6. A equipe foi dividida em dois grupos de 5 

                                                             
4 A. Osterwalder and Y. Pigneur, Business Model Generation: Inovação Em Modelos de Negócios: (ALTA 

BOOKS, 2013) <https://books.google.com.br/books?id=UYqVAwAAQBAJ>. 
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pessoas. Cada grupo discutiu o bloco em questão em separado, seguindo a ordem dos 
blocos conceituais. Após debate interno, os dois grupos levaram a plenária suas ideias 
sobre o bloco. Após o debate, a ideias eram condensadas para uma única a qual era 
representada por uma tarjeta (Figura 3).  

  

  
Figura 3. Ambiente de trabalho da 3.ª oficina de planejamento estratégico do CPB 

No dia 15/07/2016, após a finalização da montagem do painel,  foi realizada uma 
rodada de análise de contraste com o mapa estratégico, isto foi sugerido com o fim de  
para verificar se o modelo era condizente com o que já havia sido elaborado para o 
CPB7. 

2.2.  Desenvolvimento de pessoas 
Para promover uma nova abordagem dentro do CPB sobre o planejamento 

estratégico foram introduzidas duas ferramentas direcionadas as pessoas que compõe a 
equipe. Desta forma foram adotados dois testes relacionados ao comportamento 
humano: Egograma e EQ-MAP.  

O Egograma8 trata-se de um teste que possibilita o autoconhecimento e ajuda a 
identificar como os estados de ego de cada pessoa relacionam-se. A base teórica deste 
teste advém do método de Análise transacional foi elaborada por Eric Berne em 1956. A 

                                                                                                                                                                                      
 

7 ‘E-book_MEG.pdf’ <http://ftp2.fnq.org.br/2014/e-book_MEG.pdf> [acessado 22 Maio 2016]. 

8 Olho de Tigre- https://olhodetigre.com.br, ‘Egograma’, Olho de Tigre 

<https://olhodetigre.com.br/egograma/> [acessado 2 Agosto 2016]. 
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Análise transacional foi descrita por Berne como uma fenomenologia sistemática em 
1961 a partir de seus estudos sobre a intuição. O método de análise transacional 
considera a existência de três estados de ego: pai (exteropsique); criança (arquipsique) e 
adulto (neopsique). Cada um destes estados conjuntamente originam um sistema de 
ego no qual há interação das diversas formas de comportamento inerentes aos tipos de 
ego. O resultado dessa interação reflete no modo como interagimos com as pessoas. 
Desta forma, considerou-se a aplicação deste teste uma vez que permite que cada 
colaborador do CPB possa conhecer-se mais, mesmo que superficialmente dada as 
limitações conceituais deste instrutor, este sistema pessoal para tornar ainda melhores 
as relações interpessoais no cotidianas de cada indivíduo, para cada situação. 

Para tanto adotou-se o teste disponibilizado pela Olho de Tigre Consulting 
(https://olhodetigre.com.br/egograma/).  O teste consiste num formulário de 50 
questões que são traduzidas em um gráfico (exemplo figura x) no qual é possível 
visualizar em forma gráfica os tipos de ego que cada indivídua expressa e quais tipos são 
mais acentuados. Para tanto foi sugerida a realização do teste através da plataforma da 
Olho de Tigre Consulting, organização especializada em treinamentos e 
desenvolvimento de pessoas. Os participantes trouxeram seus gráficos para o ambiente 
da oficina, na qual os conceitos sobre os tipos de ego foram explicitados. Cada 
acompanhante acompanhou individualmente observando seu gráfico e interagindo com 
os instrutores. Observa-se aqui que, não foi esgotado o assunto da Análise Transacional 
(AT), mas explicitada a possibilidade de fazê-la, em outro momento, com profissional 
especializado em AT.    

 

3. Resultados alcançados  

3.1. Modelo de Negócio9 
 

 A partir do debate estabelecido durante a oficina, foi possível construir 
coletivamente o modelo de negócios do CPB. Neste modelo de negócios o cerne da 
proposta de valor é a informação, a articulação e a experiência prática que o CPB possui 
como características. Cada um dos nove blocos foi construído focando os clientes já 
existentes e na perspectiva de incorporação de novos, uma vez que as estruturas 
organizacionais do ICMBio devem sofrer mudanças a partir da portaria que indicará sua 
reestruturação. 

 

Segmentos de Clientes.  
 

 O termo “clientes” causou estranheza à equipe, uma vez que sempre, no 
caso do CPB, as pessoas que recebem a proposta de valor geralmente são 

tratadas como beneficiários/usuários. Foram enumerados 14 clientes diferentes na 

                                                             
9 Vera figura completa do modelo no ANEXO I 

https://olhodetigre.com.br/egograma/
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oficina (figura 4). A grande quantidade de clientes remete às propostas de valor 
concebidas que tratam a informação, a articulação institucional e a competência prática 
de promover e realizar pesquisa e conservação dos primatas. 

 

Figura 4 Segmentos de clientes do CPB 

 

A Proposta de Valor 
 

É o que é oferecido a cada segmento de cliente/usuário/beneficiário.  É 
motivo pelo qual determinado segmento procura o CPB. Cada necessidade 
é atendida dentro do CPB a partir da demanda por informação qualificada, 
pelo poder de articulação e pela expertise em primatas. Geralmente, o CPB 

é procurado por essa qualidade em serviços. Desta forma, a sinergia entre atores e 
processos foi considerada o valor único do CPB, uma vez que há facilidade de estar 
permeável entre as diversas entidades ambientais, na gestão ambiental das três esferas 
de governo (municipal, estadual e Federal), da sociedade civil organizada e do grande 
público. 

Esta articulação é bem evidenciada na diversidade de clientes que demandam e que 
tem potencial de demanda, seja a partir de consultas, seja por auxilio em práticas, na 
implantação de projetos e propostas para a conservação de primatas brasileiros. A 
principal atividade chave, em que essa característica é destacada é a de implementar 
e/ou articular os Planos de Ação Nacional, onde, diversos atores e processos, internos e 
externos ao CPB/ICMBio são reunidos para desenvolver estratégias diferenciadas para 
grupos de primatas ameaçados. Neste caso o CPB atua como um catalisador que busca 
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acelerar os processos, aproximar atores a fim de direcioná-los num objetivo comum que 
é a conservação de primatas ameaçados (Figura 5).  

 

 

Figura 5 Propostas de valor do CPB 

 

Canais 
 

São oferecidos como canais pelos quais o CPB entrega suas propostas de valor. Vão 
desde contatos diretos (Atividades de Campo, email, eventos, reuniões e oficinas) aos 
indiretos (SISBIo, publicações, materiais gráficos) (Figura 6). 
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Figura 6 Canais do modelo de negócios do CPB 

 

Relacionamento 
 

 O CPB tem o perfil de estabelecer relacionamentos com os seus 
clientes/usuários/beneficiários de forma pessoal e, muitas vezes dedicada, a 
exemplo dos servidores ponto focais de Plano de Ação (PAN’s). Porém, 

outros mecanismos indiretos também existem na forma, por exemplo, dos materiais 
disponibilizados no site (Figura 7).  

 

 

Figura 7 Tipos de relacionamento com cliente do CPB 
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Fontes de Receita 
 

 Este componente representa o que a organização recebe em troca, em 
dinheiro, pela proposta de valor “vendida”. No caso de uma organização 
pública como o CPB, durante a oficina, houve grande dificuldade em 
apontar com precisão quais seriam suas fontes de receita. No fornecimento 

de informações e serviços como o de inventário biológicos, organizações de oficinas, 
não há renda resultante de pagamento. No entanto, quatro fontes de recursos 
financeiros diretos (e.g. orçamento da União) e indiretos (e.g. projetos especais) foram 
identificadas todas relacionadas com a estrutura de financiamento do Estado e, 
esporadicamente, a entidades de pesquisa nacional e internacional (Figura 8).  

 

 

Figura 8 Fontes de receita do Modelo de negócios do CPB 

 

Recursos-Chave 
 

 Os recursos elencados como os principais meios que o CPB precisa ter 
garantidos para fazer funcionar seu modelo de negócios estão em três 
grandes grupos. A Infraestrutura básica remete ao aparelhamento físico 
de instalações, materiais de campo e de laboratório, veículos e etc. há 
ainda a necessidade de sistematização do banco de dados os quais 
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precisam de uma interface em formato de sistemas que possa garantir a organização, 
segurança e compartilhamento de informações.  

 Atualmente, o Sistemas que operam são o SISBio, o Saguí (desenvolvido para realizar 
a avaliação de espécies ameaçadas). Além desses está ocorrendo o desenvolvimento do 
SISPAN (Sistema que atenderá a demanda do desenvolvimento dos Planos de Ação), o 
sistema de dados sobre coletas armazenadas em laboratório, a sistema de publicações 
(biblioteca virtual). O banco de Dados Geográficos, uma das principais fontes de 
informações do CPB, também precisa de um sistema, porém a estrutura necessária 
ainda não está garantida (Figura 9). 

 

Figura 9 Recursos-chave do CPB 

 Os recursos financeiros são recursos que viabilizam contratação de pessoal 
especializado para execução das atividades do CPB. Salários, por exemplo, financiam os 
servidores da equipe técnica permanente. Apoio administrativo pode ser interno 
(servidores efetivos) ou por meio de contratação (terceirização). Há ainda os bolsistas 
que desenvolvem projetos de pesquisa especiais os quais também geram informação 
altamente qualificada a qual é incorporada a proposta de valor.  

 

Atividades-Chave 
 

 As ações mais importantes para produzir e entregar produtos e valores e que estão 
relacionadas a resolução de problemas quanto ao gerenciamento das informações 
(Figura 10).  
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Figura 10 Atividades-chave do CPB 

 

Parcerias Principais 
 

  As parcerias estabelecidas buscam a otimização de esforços para promover a 
pesquisa e a conservação dos primatas brasileiros. Para tanto, ambientes de 
coparticipação são criados como os dos PAN’S. Neste ambiente, diversos tipos de atores 
(instituições públicas, Universidades, Organizações de meio ambiente estatais - OEMA’s, 
pesquisadores, organizações não governamentais, empresas) participam da construção 
consensuada de estratégias e ações, as quais, o CPB não conseguiria fazer (não 
possuindo expertise, ou capacidade operacional) para tornar efetivas suas propostas de 
valor (Figura 11) 

 

.  
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Figura 11 Principais parcerias estabelecidas pelo CPB 

 

Estrutura de Custo                

                                                                                               
A estrutura de custo, onde estão elencados os gastos periódicos, 

os quais são necessários para manter a estrutura que produzem as 
propostas de valor estão intimamente relacionadas ao orçamento 
público (salários, capacitações de servidores, diárias e passagens, bolsas e 
projetos), embora, recursos externos oriundos de outras fontes possam financiar ações 
específicas (Fundação O Boticário (Figura 12).  

 

Figura 12 Estrutura de custo do CPB 

 

3.2. Avaliação Mapa Estratégico vs. Modelo de negócios 
 

De uma forma geral, houve correspondência entre os objetivos estratégicos 
definidos no mapa e o modelo de negócios elaborado na oficina. Na missão do CPB fica 
explicita a ideia da promoção da conservação de primatas através da produção e gestão 
do conhecimento do Manejo e do envolvimento da sociedade (Figura 13).  
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As atividades–chave estão relacionadas aos processos internos, durante a 
reflexão foi destacado processos que de certa forma não apareceram fortemente no 
modelo de negócios. O processo interno de apoio a educação para a conservação de 
primatas, percebido como uma fraqueza, apesar de o CPB oferecer oportunidades de 
formação de pesquisadores via PIBIc, PIVIc e estágio. Outro processo destacado foi o de 
qualificação da comunicação interna e externa, onde foi destacado que a comunicação 
externa teve avanços, e que houve pouco evolução quanto a interna (Figura 13). 

Dos recursos contidos no Mapeamento estratégico, apenas o de “viabilizar sede 
adequada para o CPB” não obteve destaque no Canvas. Isto foi reflexo de que para 
alcançar os objetivos (gerar, organizar disponibilizar informações e realizar manejo) uma 
nova sede não seria imprescindível. Porém, internamente, é percebido que uma sede 
melhor estruturada facilitaria atividades de laboratório, manutenção de veículos, por 
exemplo.  

A perspectiva de aprendizado no Mapa Estratégico também ficou relacionada as 
recursos-chave, tendo em vista que o desenvolvimento da expertise desejada para gerar 
as propostas de valor do CPB também é reflexo da capacitação constante de suas 
equipes técnicas, administrativa e de tecnologia da informação. Ainda pode ser 
destacado o desenvolvimento de sistemas, ferramenta que se apresenta necessária de 
desenvolvimento para gerir o conhecimento sobre os primatas brasileiros. 

As perspectivas de usuários/beneficiários e sociedade ambiente e governo tem 
correspondência nas propostas de valores elaboradas no modelo de negócios. 
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Figura 13 Análise de contraste entre o Mapa Estratégico e o Modelo de Negócios do CPB 
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3.3. Desenvolvimento de pessoas 
 

Os testes relacionados ao desenvolvimento de pessoal foram aplicados 
parcialmente O Egograma foi tratado de forma mais completa, uma vez que foi 
discutido no primeiro dia, no início da oficina, antes mesmo do debate sobre os 
conceitos e elaboração do Modelo de Negócio. Ainda assim, não foram abordadas a 
Análise transacional completa, excluindo também a explanação sobre o Triângulo 
crítico das relações10. A abordagem da interpretação foi o de considera-la uma sessão 
conceitual lúdica para que os servidores se percebam as diferenças de seus 
comportamentos a fim de se compreender melhor para alcance de melhores 
resultados nas suas atribuições. 

O Teste EQMAP não pode ser abordado durante a oficina pelo fator determinante 
do tempo o que frustrou alguns dos participantes.  De antemão, os participantes 
visualizaram o teste como importante, mas é necessário o detalhamento para a 
compreensão do teste por completo. Há o comprometimento de se realizar a sessão 
interpretativa das escalas, já no ambiente externo a desse trabalho, visando a 
continuidade da abordagem de desenvolvimento de pessoal.  

 

                                                             
10 https://olhodetigre.com.br. 
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4. Conclusão 

4.1.  Avaliação da oficina11 
 

A maioria dos participantes desconheciam o tema “ modelo de negócios” (n=6), 
sendo que dois colaboradores não desconheciam totalmente o assunto, um conhecia e 
outro não soube afirmar.  Com a introdução dos conceitos sobre o tema, a maior parte 
dos colaboradores considerou que passaram a compreender melhor o tema, assim 
como o modelo elaborado para o CPB. Também foi percebido que os conhecimentos 
desenvolvidos na oficina serão aplicados em futuros trabalhos. 

A estrutura da oficina também foi considerada adequada, seja quanto ao local de 
sua realização seja quanto a organização (cronograma, horários). Quanto a facilitação, a 
equipe a qualificou bem. Considerou-se que os facilitadores apresentaram domínio 
sobre o tema e que as instruções facilitaram o bom andamento do trabalho). 

A participação da equipe foi decisiva para uma boa oficina, contribuindo para o 
ambiente apropriado para o desenvolvimento do modelo de negócio do CPB seja pela 
participação do grupo, seja pela individual). Os exercícios que abordaram o 
desenvolvimento pessoal (EGOGRAMA, EQMAP), foram muito bem recebidos. Além do 
autoconhecimento promovido pelos testes, estes dois momentos tiveram uma 
característica lúdica e bastante interativa. As ferramentas ajudaram compreender os 
perfis de cada um no ambiente profissional, assim como o dos colegas. O espaço 
reservado a comentários gerais traduz a importância e a positividade da execução da 
oficina neste momento (Figura 14). 

                                                             
11 A descrição analítica deste tópico tem sua base a tabela Anexo II a qual contém os dados da avaliação 

da oficina.  
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Figura 14 Comentários geras sobre a oficina de elaboração do modelo de negócios do CPB. 
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4.2. Próximos passos 
 

 Apesar de ter sido adotado o modelo  BMG de Osterwalder & Pigneur12, algumas 
alterações deverão ser realizadas com o objetivo de adaptar o modelo convencional, 
direcionado às organizações com fins lucrativos, para a fins não lucrativos e que visam a 
entrega de um benefício, missão.  Isso parece ser a necessidade para atender a uma 
organização como o CPB, que faz parte de uma autarquia, o ICMBio. Termos como 
segmentos de clientes, fontes de receita, canais, devem ter uma abordagem 
diferenciada e o próximo passo a ser tomado segue nessa direção. 

 Grant Smith13, descreve o modelo de negócios de organizações sem fins lucrativos 
como único. Uma vez que, no BMG clássico, empresas possuem um tipo específico de 
cliente, este recebe serviços e produtos em troca de pagamento estes pagamentos 
geram a receita que é utilizada para custear o negócio e gerar lucro. Para organizações 
sem fins lucrativos, há dois tipos de clientes específico, os doadores e os beneficiários. 
Uma paga e outros recebem o produto ou serviço essa divisão cria um problema 
logístico, pois agora são dois grupamentos de pessoas (stakeholders) para cada tipo de 
negócio.  

 Quanto ao desenvolvimento de pessoal, percebeu-se que é necessário avançar nesta 
frente e trabalhar com maior profundidade o tema. Os testes aplicados, mesmo que 
parcialmente, indicaram ser boas ferramentas de aproximação e autoconhecimento, 
seja individual, seja o da própria organização. Para tanto uma abordagem dentro do 
planejamento do CPB pode ser instalada para que haja um permanente 
desenvolvimento de sua equipe. 

 Em particular, creio que a quebra da inércia das pessoas em caminhar em direção ao 
planejamento estratégico dependerá do enraizamento dessas ferramentas no cotidiano. 
Uma vez que os estes conceitos forem absorvidos e amadurecimento vier, 
naturalmente, espera-se que a rotina da gestão das atividades seja guiada pela gestão 
para resultados. 

 Uma importante fase da oficina foi a que se deteve ao nivelamento dos conceitos 
sobre a metodologia de modelo de negócios. Apesar de não ter havido uma reunião 
preparatória reunindo todos os servidores, foi possível repassar os conceitos no 
ambiente da oficina. Ponto bem interessante, pois o entendimento de cada conceito foi 
construído coletivamente, além disso, soluções e reflexões sobre a aplicabilidade do 
método, modelo de negócios, no setor público. 

 A ausência da conclusão do trabalho anterior, consolidação de metas e indicadores, 
aparentemente não impactou diretamente no andamento da oficina. Porém, foi percebido que 
durante o processo de mobilização, conversa informais e na própria oficina, há uma sensação de 
descrédito uma vez que, os planejamentos são executados, mas de forma dispersa, sem uma rotina e 

                                                             
 

13 Grant Smith, ‘The Nonprofit Business Model Canvas | Innovative Nonprofit’, Innovative nonprofit, 2015 

<http://www.innovativenonprofit.com/2015/08/the-nonprofit-business-model-canvas-2/> [acessedo 15 

Agosto 2016]. 
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sem parâmetros claros para avaliar o andamento do planejamento. EM uma das falas dos servidores, 
registrada ao final no painel de comentários estava destacada que o trabalho com o modelo de 
negócios foi interessante, mas se gostaria que saísse do papel. 

 Em suma, a experiência indica que haja o aperfeiçoamento do modelo de negócios 
para que sua significância institucional possa emergir e que funcione de acordo com a 
realidade operacional do CPB. A oficina também indica que haja o desenvolvimento de 
um programa dentro do planejamento estratégico que priorize o desenvolvimento de 
pessoas. Além disso, foi possível verificar a coerência entre o planejamento estratégico 
e o modelo de negócios elaborado neste momento. 
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ANEXO I 

 Modelo de Negócios do CPB 
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Tema da Oficina: Modelo de Negócios a) Discordo 
Plenamente 

b) 
Discordo 

c) Não 
sei  

d) Concordo e) Concordo 
Plenamente 

1. Já tinha um bom conhecimento sobre o tema Modelo de 
Negócios antes da Oficina. 

2 6 1 1 0 

2. A Oficina me ajudou a melhor compreender do que se 
trata o Modelo de Negócios de uma organização. 

0 0 1 5 4 

3. A Oficina me ajudou a melhorar a compreensão sobre o 
Modelo de Negócios do CPB. 

0 1 1 4 4 

4. Aplicarei os conhecimentos desenvolvidos sobre Modelo 
de Negócios do CPB em futuros trabalhos. 

0 0 2 6 2 

Estrutura da Oficina a) Discordo 
Plenamente 

b) 
Discordo 

c) Não 
sei  

d) Concordo e) Concordo 
Plenamente 

5. O local da Oficina foi adequado para o desenvolvimento 
dos trabalhos. 

0 2 0 2 6 

6. O cronograma e o esquema de horários da Oficina foram 
adequados para o desenvolvimento dos trabalhos. 

0 0 1 6 3 

Facilitadores a) Discordo 
Plenamente 

b) 
Discordo 

c) Não 
sei  

d) Concordo e) Concordo 
Plenamente 

7. Eduardo Marques apresentou domínio sobre o conteúdo 
temático da Oficina. 

0 0 1 7 2 

8. A atuação de Eduardo Marques como facilitador ajudou 
para o bom andamento dos trabalhos. 

0 0 0 5 5 

9. Marina Kluppel apresentou domínio sobre o conteúdo 
temático da Oficina. 

0 0 1 5 4 

10. A atuação de Marina Kluppel como facilitadora ajudou 
para o bom andamento dos trabalhos. 

0 0 0 4 6 

Participação da equipe a) Discordo 
Plenamente 

b) 
Discordo 

c) Não 
sei  

d) Concordo e) Concordo 
Plenamente 

11. A participação da equipe foi fundamental para o 
adequado desenvolvimento do Modelo de Negócios do 
CPB.  

0 0 0 3 7 

12. As formas de participação da equipe contribuíram para 
o bom andamento dos trabalhos propostos na Oficina 

0 0 0 8 2 

Auto avaliação a) Discordo 
Plenamente 

b) 
Discordo 

c) Não 
sei  

d) Concordo e) Concordo 
Plenamente 

13. Minha participação na Oficina contribuiu para o bom 
andamento dos trabalhos. 

0 0 1 9 0 

14. Minha forma de participação contribuiu para meu 
máximo aproveitamento da Oficina. 

0 0 2 6 2 

Exercícios de desenvolvimento pessoal a) Discordo 
Plenamente 

b) 
Discordo 

c) Não 
sei  

d) Concordo e) Concordo 
Plenamente 

15. O exercício EGOGRAMA me ajudou a compreender 
melhor meu perfil e posicionamento no ambiente 
profissional. 

0 0 3 6 1 

16. O exercício EGOGRAMA me ajudou a compreender 
melhor a diversidade de perfis que existem na equipe do 
CPB. 

0 0 0 6 4 

17. O exercício EQmap me ajudou a compreender melhor 
meu perfil e posicionamento no ambiente profissional. 

     

18. O exercício EQmap me ajudou a compreender  melhor 
a diversidade de perfis que existem na equipe do CPB 

     

Comentários sobre a Oficina: 

 

 

ANEXO II 

3ª Oficina de Planejamento Estratégico do CPB - 
Avaliação 

 Sobre as afirmativas abaixo, a respeito de cada tema, atividade ou facilitador, marque a alternativa que mais 
se adequa dentre as cinco alternativas disponíveis. 


