
LAPIDANDO
A IDEIA



O QUE É
LEAN CANVAS?

Idealizado por Ash Maurya, inspirado no Business Model

Canvas, o Lean Canvas é uma ferramenta para

desenvolvimento rápido de ideias e projetos, pois

permite planejar um negócio de forma simples e rápida,

levantando em uma folha de papel os pontoschave para

que um projeto decole, eliminando desperdícios de

tempo e dinheiro.



O Lean Canvas

substitui 4 dos 9 

blocos originais 

para trabalhar 

aspectos de maior 

risco na criação de 

Startups.

LEAN 
CANVAS



LEAN CANVAS - UBER



O PROBLEMA #1 
Todo negócio resolve pelo menos um problema de seus 
clientes ou atende a uma necessidade específica a que 
os consumidores estão dispostos a pagar.

Uma descrição breve sobre os top 3 problemas que 
sua startup quer resolver.

problema

pessoas sofrem essa dor

mais sucesso terá sua Startup$

+

>



#O PROBLEMA
LEAN CANVAS DA UBER



CLIENTES #2 
Você precisa identificar quem sofre com o problema.

Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela 
gosta? O que
ela não gosta? Onde ela esta?

Quem são os clientes da sua startup?

Identifique seus adotantes iniciais (Early Adopters), 
isto é, os primeiros clientes que vão adquirir seu 
produto e ajudar a formar opinião.
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PROPOSTA DE VALOR #3 
Qual é a principal característica que torna o seu produto 

diferente e merecedor do dinheiro dos clientes?

É o presente que você entrega ao seu cliente, seu 

diferencial, novidade, desempenho, preço, personalização, 

acessibilidade, conveniência, redução de custo ou risco...

Proposta de valor não é a solução, mas é o porque o 

cliente escolheria resolver aquele problema com seu 

produto.
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SOLUÇÃO #4 
Qual é o menor conjunto de funcionalidades (MVP) que
entrega a proposta de valor?

Tente pensar em todas as principais dúvidas que seus
clientes terão sobre seu produto e adiante as respostas.
Como seu produto ou serviço funciona?

Quais são as features de seu produto?

Ele será vendido por planos, ou terá um valor diferente
dependendo do tipo de público?
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CANAIS #5 
Faça uma lista de canais gratuitos e pagos que sua startup
usará para atingir seus clientes.

Especifique quais canais você vai usar para comunicar-se
com seu público e como ele vai ter contato com seu 

produto ou serviço.

Através de uma força de vendas? Pela internet? Anúncios?

E-mail marketing?

Nesse passo é importante, além da venda, pensar em toda 

a experiência do cliente.
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FONTES DE RECEITA #6
Identifique o seu tipo de modelo de receita – assinatura,

anúncios, freemium...

Aqui você alimenta com informações destinadas a

como você vai ganhar dinheiro, ou seja é por onde a

grana entra!

Ex: Cursos Online / E-commerce / Venda Presencial –

PDV, Markup, Arbitragem, Licenciamento, Comissões,

Assinatura, Advertising, Fee-for-service ou Pay-for-Use...
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ESTRUTURA DE
CUSTOS #7
Faça uma lista de todos os custos fixos e variáveis que sua

Startup possui. Aqui é por onde o dinheiro sai, mas é importante

identificar por onde ele sai. Assim você pode tomar ações que

venham prevenir os gastos indevidos.

CUSTOS DESPESAS

Desenvolvimento 

do produto ou 

serviço. Tudo que 

gasta para ele ficar 

pronto.

Administrar a 

empresa, vender e 

enviar os produtos, 

ou entregar o

serviço.

x
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MÉTRICAS CHAVE
#8
Métricas são indicadores chave para medir o desempenho

do negócio, e funcionam como um painel de controle.

Defina primeiro a "North Star Metric" ou seja, a métrica

central do seu negócio. Este indicador é muito importante,

pois é ele quem vai mostrar como você está gerando valor

para o seu cliente.

Gere um conjunto de indicadores para ajudá-lo a tomar

decisões. Precisam ser controláveis!.

EX: Churn, MRR, ARR, Burn Rate, CAC, LTV, NPS, Aquisição, 

Ativação, Retenção, Reffarel, Leads qualificados...
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VANTAGEM
INJUSTA #9
Como você protege sua ideia dos concorrentes?
Não se iluda, sua ideia pode ser copiada!

Pense: Quanto tempo a sua ideia demorará para ser
replicada considerando os diferenciais que ela possui?

Encontre uma vantagem única, algo que não pode ser
facilmente copiado ou comprado.

Informações privilegiadas? Suporte de especialista?
Experiência de equipe?

EX: Comunidade ao redor da
marca / Patentes / Experiência da Equipe.
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Agora é sua vez
Envio até 29.06 às 12h

falecomstartup@sfiems.com.br


