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Empreender é ...



  

 

 

  

 

 

 

...transformar ideias em 
modelos de negócio



  

 

 

  

 

 

 

Modelos suportados por factos, 
não ficções no papel

Assumption

Assumption AssumptionAssumption

Assumption
Assumption

Assumption



Experimentar é a nova forma 
de planear um negócio



Os dias de lotaria no 
empreendorismo estão contados 



LeanStartup: um processo 
cientifico para empreender 
com uma toolbox low-cost 



  

 

 

  

 

 

 

Por onde começar?



  

 

 

  

 

 

 

Pelas Hipoteses sobre Clientes !
___ tem um problema com ____



  

 

 

  

 

 

 

Outro canvas útil ...



Assumption

Pelo menos um perfil para o 
segmento de maior risco



  

 

 

  

 

 

 

Estes perfis são meras hipóteses

Assumption

Assumption

Assumption

Assumption



“There are no facts inside 
your building”

Assumption



Sintetizar as observações num 
mapa de empatia 

 



Agora sim, podemos 
desenvolver a Proposta de Valor



Mais uma ferramenta para 
fechar o ciclo ..



Para alinhar a Proposta de  Valor 
com as necessidades dos clientes 



 e, a par com o Strategy Canvas, 
criar diferenciação da concorrência 



ou até comparar a evolução da 
Proposta de Valor



“There are no facts inside 
your building”

Assumption
Assumption

Assumption
Assumption

Need 2
Need 1

Solution 2



Colocar um MVP (Produto Minimamente Viavel) 
em frente aos clientes permite testar a 

Proposta de Valor e iterar o  

Modelo de Negócio 
até provar que o modelo funciona. 



A toolbox 
do empreendedor:

Paper, Pen & PostIts
Business Model Canvas

Persona Canvas
Empathy Map

Value Proposition Canvas
Blue Ocean Strategy Canvas

Lean Startup Validation Board
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Ajuda a começar um negócio 
com os pés na terra
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Downloads

• Business Model Canvas
www.businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf

• Personas & Empathy Maps
www.slideshare.net/LeanStartupMachine/launching-a-social-good-lean-startup (slide 82)
www.slideshare.net/AdilsonJardim/empathy-map-poster-3201288
whateverApps.co :-)

• Value Proposition Canvas
www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf

• Blue Ocean Strategy Canvas
http://strategycanvas.org

• Validation Board
https://www.leanstartupmachine.com/validationboard
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