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O que é Modelo de Negócio Canvas?

Um Modelo de Negócio é a representação visual de como a sua instituição gera e entrega valor para
as pessoas que dependem deste.

Nesse formato de maneira simples e detalhada as partes que mais estão relacionadas à entrega de
valor as pessoas e visualizá-las durante todos os processos.

O método Business Model Canvas foi desenvolvido 
por Alexander Osterwalder, expert em Modelos de Negócios.

A ferramenta é baseada no seu trabalho anterior, 
“Business Model Ontology”, mas foi apresentada com mais 

detalhes em seu livro “Business Model Generation”, 
escrito por ele e Yves Pigneur .



Método Canvas (Método Visual)
• O grande diferencial que faz o modelo Canvas de planejamento de negócios é sua simplicidade. 

Ao contrário de um Plano de Negócios tradicional, ele usa apenas nove quadrantes como base 
para a formatação de um negócio, são eles:



Estrutura do Modelo de Negócio



Método Canvas (Modelo Visual)



Método Canvas (Modelo Visual)



Representação do Canvas (Método Visual)



Sequência baseada no cliente



PERGUNTAS



Uso de Post-it
• É um bom método para discussão, brainstorm, planejamento de um tema de um 

plano de negócios. Uma boa pratica é utilizar  o “post-it” para cada ideia, 
anotação,  possa ser alocado dentro dos 9 quadrantes da folha Canvas



Modelo de Negócios Canvas - UBER



Modelo de Negócio X Plano de Negócios
Aconselha-se, inclusive, pelos criadores da metodologia, que ele seja preenchido através de notas
adesivas, para facilitar a mobilidade e as transformações inerentes a qualquer Modelo de Negócio ao
longo do estudo de mercado e enquanto ele é colocado em prática.

• Já as alterações em um Plano de Negócios tendem a acontecer em menor frequência e tem caráter
mais burocrático. Isso porque o documento tem correlação com inúmeros outros envolvidos e
interessados em entender todos os detalhes do empreendimento: sócios, gestores e investidores, por
exemplo.

• Um Modelo de Negócios também possui uma característica bem peculiar: ele é replicável. Isso
significa que mais de uma empresa pode possuir o mesmo Modelo de Negócios, mesmo se tratando de
nichos diferentes.



Principais características e diferenças

• Modelo de Negócio

• Começa no cliente/pessoas;

• Oferece boas perguntas

• Levanta cenários e hipóteses

• Visual

• Moderno

• Unifica as visões

• Valida as hipóteses

• Plano de Negócio

• Começa na ideia/oportunidade

• Oferece respostas

• Opção por um cenário

• Aprofunda em dados do mercado

• Tradicional

• Permite simulações

• Cálculos - EVEF



Vamos praticar?



SEMPRE INICIAMOS PELAS PERGUNTAS


