
Click to edit 

Master title style

Click to edit Master text styles

Workshop:
Criando Negócios 
Inovadores utilizando o 
Business Model Canvas

Mauricio Cardoso



Click to edit 

Master title style

Click to edit Master text styles

Plano B





Modelo de Negócios
descreve a lógica de como uma empresa 

cria, entrega e captura valor

Funil de Vendas
processo que transforma leads em clientes

Coeficiente 

Empreendedor
conjunto de competências essenciais: 

criatividade, resiliência, persistência, 

liderança, iniciativa, acabativa e etc. 
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Business Model Canvas

Uma linguagem comum para descrever,

visualizar, avaliar e alterar Modelos de Negócio





Segmentos de Clientes
Quem é o cliente? O que ele busca? Atributos preferidos? Padrão de consumo? 

Para quem queremos criar valor? Quem serão os nossos clientes mais importantes?



Proposta de Valor
O que iremos oferecer para os nossos clientes? Quais problemas estamos ajudando a 

resolver? Qual sua oferta? Que valor agrega? É diferente? Job to be done.



Canais de Distribuição
Quais canais de comunicação, distribuição e venda usaremos para entregar a 

proposta de valor? Como eles sabem que você existe? Como eles chegam a você? 

Como você entrega o produto? 



Relacionamento com o Cliente
Que tipo de relacionamento queremos manter com os clientes? Como está integrado 

ao modelo de negócio? Como engajá-los? Como fidelizá-los?











Fluxo de Receitas
Quanto os clientes querem pagar? Como os nossos clientes preferem pagar? Quais 

são as fontes de receita?



Recursos-chave
Quais recursos são necessários para fazer negócio funcionar? Quais são os ativos mais 

importantes para o modelo de negócio?



Atividades-chave
Quais são as atividades importantes para negócio funcionar? O que precisa ser 

feito para que o negócio opere com sucesso? Quais são as atividades principais?



Parceiros-chave
Quais as parcerias necessárias para criar e entregar a proposta de valor ao cliente?

Quem são os fornecedores? Quem são os parceiros estratégicos?



Estrutura de Custos
Quais são os custos mais importantes relacionados a operação do modelo de negócio?
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