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Apresentação O objetivo deste livro é proporcionar a você um guia prático para ser utilizado  
a partir do momento em que tenha uma ideia de negócio e queira saber se vale a 
pena colocá-la em prática através da criação de uma empresa.

Como em empreendedorismo existem muitas oportunidades, mas também ris-
cos que as acompanham, o empreendedor deve lançar mão de métodos eficazes 
que o auxiliem de maneira a tomar decisões rapidamente.

Voltado tanto a acadêmicos (professores, estudantes de graduação, pós-gradua-
ção/MBA) como a empreendedores que estão criando e gerindo negócios em 
suas fases iniciais de desenvolvimento, Plano de Negócios com o Modelo Canvas – Guia 
Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a Partir de Exemplos inova ao propor a integra-
ção de duas ferramentas extremamente úteis e bastante difundidas no mundo do 
empreendedorismo.

Ao utilizar este guia, você entenderá como criar de maneira simples e prática 
várias modelagens de negócio para uma ideia utilizando o Canvas e, ainda, como 
integrar o modelo de negócio que considera mais adequado a um plano de negó-
cios sólido e eficaz.

A integração do modelo de negócio Canvas com o plano de negócios é de 
extrema utilidade ao empreendedor e desmistifica a ideia de que uma metodologia 
substitui a outra. Como pode ser constatado na leitura deste livro, tais metodolo-
gias são complementares e, ao aprender a utilizar ambas no momento adequado, 
o empreendedor estará mais preparado para avaliar a viabilidade de suas ideias de 
negócio e ainda para colocá-las em prática.

O modelo de negócio Canvas é bastante intuitivo e de fácil compreensão, o que 
não necessariamente ocorre com o plano de negócios, pelo fato de este último envol-
ver muitas questões de gestão de uma empresa, mas principalmente análises finan-
ceiras, que muitas pessoas evitam ou não se sentem à vontade para desenvolver. A
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A abordagem utilizada neste livro, a partir de perguntas ou questões-chave para 
cada seção importante do plano de negócios e, ainda, mostrando exemplos reais 
para que você entenda como cada seção pode ser desenvolvida, facilita substan-
cialmente o trabalho de desenvolvimento do plano de negócios, permitindo que 
mesmo os menos experientes consigam entender os conceitos e aplicá-los imediata-
mente após a sua leitura.

Os comentários apresentados ao longo de cada seção dos exemplos de planos 
de negócios são também de extrema valia, uma vez que não só mostram como 
abordar adequadamente cada conceito, indicando se as questões-chave foram ou 
não respondidas, como também apresentam as imperfeições que naturalmente são 
encontradas em todo plano de negócios.

Finalmente, também de maneira inovadora e visando auxiliar ainda mais o seu 
desafio de analisar se uma ideia pode valer a criação de uma empresa, foram cria-
dos vídeos explicativos e disponibilizadas planilhas detalhadas para serem utilizadas 
livremente por você em seus projetos empreendedores.

Este livro foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que se envolveu com 
entusiasmo e dedicação para chegar a este resultado final. Esperamos que a nossa 
sensação de dever cumprido seja ratificada por você, ao utilizar o conteúdo dispo-
nibilizado aqui e nos sites, com o material complementar, em seu próximo desafio 
empreendedor.
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Instruções para acesso  
ao material suplementar  

deste livro

Na seção de download do site www.josedornelas.com.br, 
a qual pode ser acessada gratuitamente após se fazer um 
cadastro, encontram-se todas as planilhas financeiras com-
pletas que deram origem aos planos de negócio dos projetos 
Brazil Experience, Indoor Extreme e Estacionamento Vertical 
Automatizado (VERTPARK).

Além disso, vídeos explicativos mostrando como os modelos 
de negócio Canvas foram gerados para cada uma das ideias 
estão disponibilizados para livre acesso no site www.jose-
dornelas.com.br e também no site da LTC Editora, mediante 
cadastro.
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