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1. Introdução	


2. Lean Startup	


3. Business Model Canvas (Painel de Negócios)	


4. Desenvolvimento de Cliente	


5. MVP	


6. Métricas	


7. How-to pitch 	


8. Panorama geral do empreendedorismo no Brasil	


9. Ciclo de investimentos	


10. Ecossistema de startups em Israel



O Plano de Negócios



Na sua cabeça



“No plano de negócio ficam registrados o conceito 

do negócio, os riscos, os concorrentes, o perfil da 

clientela, as estratégias de marketing e o plano 

financeiro que viabilizará a nova empresa. Lembre-se 

que o plano de negócio não é um documento 

fechado em uma gaveta, mas um projeto vivo que 

você deve manter sempre atualizado” (Sebrae, 2011)

Plano de negócios
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Em papel



• Documento quase nunca lido	


• Hipóteses que não serão realidade

Plano de negócios: Críticas
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Business Model Generation

Alexander Osterwalder



Painel de Negócios 

“....Descrever e manipular facilmente os 
modelos de negócios para criar novas	

alternativas”	


- Osterwalder et al, 2011	




Visão 360 graus



Fazendo um Plano



Painel de negócios



Segmentos de Clientes

Para quem você cria valor?!
Quem é o mais importante?!

Qual o seu nicho?!
Quem são eles?!



Mercado de massas 



Segmentos 



Mercado de Nicho



Multi-facetado (Multi-sided)



Canvas - exemplo #1



Valor

Qual valor que você está entregado?!
(Qual problema você está resolvendo?)!



Inovação	




Desempenho 



Customização



Customização



Trabalho Feito



Trabalho Feito



Design / Marca / Status



Preço / Redução de Custos



Preço / Redução de Custos



Redução de Risco



Acessibilidade



Conveniência



Canvas - exemplo #1



Canal

Como você entrega para o cliente?!
Como você comunica o valor para o 

cliente?!
Como eles



Canal: fases

Concien'zação, Avaliação, Compra, Entrega, Pós,Venda,



Venda Direta



Venda Indireta



Canvas - exemplo #1



Relacionamento

Como você se relaciona com seu cliente?!
Como você obtém, retêm e cresce sua base de clientes?



Assistência Pessoal



Serviços Automatizados



Comunidades



Co-Criação



Canvas - exemplo #1



Receita

Por qual valor os clientes irão pagar?!
Como irão pagar?!

Irão pagar mesmo?



Venda



Uso



Inscrição



Empréstimo



Licenciamento



Propaganda

YOUR AD 	

GOES HERE



Canvas - exemplo #1



Recursos Chave

Quais os recursos que na ausência 
impossibilitam seu negócio?!

(Humano, tecnológico, capital)



Físicos



Humanos



Intelectuais



Financeiros



Canvas - exemplo #1



Atividades Chave
Quais as atividades chaves para que você 
consiga entregar sua proposta de valor?



Produção



Plataforma



Canvas - exemplo #1



Parceiros Chave

Quais são os parceiros que fazem seu 
modelo de negócio funcionar?!

(Alianças estratégicas, fornecedores...)



Economia de Escala 



Risco



Canvas - exemplo #1



Estrutura

Quanto custa para colocar o modelo em prática?!
(Custos fixos, variáveis,etc.)



Dirigido por Valor



Dirigido por Custo



Canvas - exemplo #1



Canvas - exemplo #2

Anuncie em tablóides de alta circulação distribuídos gratuitamente pelas ruas.!

créditos: Luz geração empreendedora



Canvas - exemplo #1





Mão na massa

É a vez de vocês

15 minutos	

Grupos de 2 ou 3 pessoas



São Hipóteses

...é apenas um conjunto de hipóteses a serem 
validadas, na busca de um modelo sustentável e 
escalável.!



Lean Canvas

Ash Maurya (2010)

“Foco no que é necessário no início”

http://practicetrumpstheory.com/2012/02/why-lean-canvas/

http://practicetrumpstheory.com/2012/02/why-lean-canvas/


Diferenças Lean Canvas x Business Canvas


