
Template
de
Business
plan
Faça um business plan bem
completo, com : Canvas, SWOT ,
Pirate Funnel, e mais.
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 Canvas

Um Business Model Canvas permite que todo o negócio seja visualizado em
uma única página (ou slide).
Isso significa que não é mais necessário percorrer um documento cheio de texto
e alguns números, passando página por página para compreender as
diferentes estratégias definidas.
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https://analistamodelosdenegocios.com.br/o-que-e-o-business-model-canvas/



Problem
What problems are people
facing? List their top 3
frustrations.

Cost Structure
What are the fixed and variable costs to launch your product or service? Consider
the cost at each stage from setting up a website, hiring employees, production,
marketing, and bringing them to consumers.

Revenue Streams
What money sources will grow your money? How will you generate income? Show
a pricing model of your product or service and include other revenue sources, such
as sales and subscription fees.

Solution
How will you solve these
problems? Write down a
solution for each problem.

Unique Value
Proposition
How will you turn an
unaware visitor into an
interested customer? Create
a clear and compelling one-
liner message you want to
send across.

Key Metrics
How will you measure the
success of your product or
service? List the key metrics.

Existing
Alternatives
How are these problems
solved today? This can be a
direct competitor to what you
are offering or the existing
ways people are employing
to address their problems.

High Level
Concept
How does your product or
service fit into the grand
scheme of things?

Unfair
Advantage
What separates you from
competitors? What makes
you ahead of the pack?

Channels
How will you reach your
target consumers? Direct
marketing, social media,
ads, partnerships —
identify the effective ways
to reach them.

Customer
Segments
Create 3 to 4 personas of the
people you can help.
Visualize these people who
will turn to you for solutions.

Early Adopters
What are the specific
characteristics of your early
adopters?



Canvas
Segmentos de Clientes (Customers Segments)
– Para quem vamos criar valor?
– Quem são os nossos clientes mais importantes? (Ex.: Mercado de Massas) 
 
Proposta de Valor (Value Proposition)
– Que proposta de valor traremos ao nosso segmento de clientes?
– Quais são os problemas dos clientes que a empresa ajuda a resolver?
– Quais são os produtos e serviços que vamos oferecer a cada Segmentos de Clientes?
– Que necessidades dos clientes nos propomos satisfazer?
 
Canais de Distribuição (Channels) 
– Através de que canais o Segmento de Clientes será alcançado?
– Como estão eles a ser alcançados hoje?
– Como é que os canais estão ligados entre si?
– Qual é o canal que funciona melhor?
– Qual é o canal com melhor relação qualidade/preço?
– Como é que os canais se vão ajustar às rotinas dos clientes?
 
Relações com os Clientes (Customer Relationships)
– Que tipo de relação o Segmento de Clientes espera da empresa?
– Que relações estão já estabelecidas?
– Como é que estas relações se relacionam com outros aspetos do negócio?
– Quanto custam as relações existentes? (Ex.: Assistência Personalizada) 
 
Fontes de Receita (Revenue Stream) 
– Por que valor o Segmento de Clientes está disposto a pagar?
– Pelo que é que eles pagam atualmente?
– Como é que o Segmento de Clientes paga hoje?
– Como é que eles prefeririam pagar?
– Qual é a contribuição de cada fonte de receita para a receita total?
 
Recursos-Chave (Key Resources)
– Que recursos-chave a proposta de valor exige?
– E os canais de entrega?
– E as relações?
– E as fontes de receita?
 

Atividades-Chave (Key Activities)
– Que atividades-chave a proposta de valor exige?
– E os canais de entrega?
– E as relações?
– E as fontes de receita? (Ex.: Resolução de Problemas) 
 
Parceiros-Chave (Key Partners) 
– Quem são os nossos parceiros-chave?
– Quem são os nossos fornecedores-chave?
– Que recurso-chave a empresa consegue obter através dos parceiros-chave?
– Que atividades-chave os parceiros-chave exercem? (Ex.: Redução do risco e da incerteza) 
 
Estrutura de Custos (Costs Structure) 
– Quais são os custos mais importantes do modelo de negócios?
– Quais são os recursos-chave mais caros?
– Quais são as atividades-chave mais caras? 
(Ex.: O seu negócio é mais orientado para a geração de valor ou mais condicionado pelos custos? 



SWOT
Analysis
Encontre seu diferencial
competitivo
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Ambiente Externo
Ambiente Interno

O que é análise SWOT? A melhor resposta para esta pergunta pode ser
traduzida na definição de análise SWOT oferecida por Philip Kotler, na
décima edição de seu livro “Administração de Marketing”:

A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é
denominada análise SWOT (dos termos em inglês strengths,
weaknesses, opportunities, threats.)
Mas o que é análise SOWT em português? Qual o significado de matriz
SWOT?
Análise das Forcas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, o que alguns
chamam de análise FOFA ou matriz FOFA.
E para que se possa chegar ao resultado adequado desta análise por
meio da ferramenta SWOT, é preciso dividir o ambiente onde se encontra
a empresa em duas esferas:

What advantages does your company have? What do you do
better than anyone else? What are your unique selling points?

FORÇAS

What areas can you improve on? What does your company lack?
What things do your competitors do better than you?

FRAQUEZAS

What changes in technology, policies, and social patterns can be
a growth opportunity for the company?

OPORTUNIDADES

What are the obstacles to your company’s growth? Who are your
competitors? What changing factors can threaten your
company's position?

OBSTÁCULOS / AMEAÇAS

https://www.heflo.com/pt-br/definicoes/o-que-e-analise-swot/
http://www.kotlermarketing.com/


SWOT

https://www.heflo.com/pt-br/swot/o-que-e-analise-swot/
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Distribuição
Equipe de vendas
Market Share e cobertura geográfica
Preços
Qualidade de produtos e serviços
Reputação da empresa
Satisfação e retenção de clientes

Caixa
Capital
Solidez

Capacidade produtiva
Conhecimento técnico
Economia de escala
Instalação / maquinário
Qualificação da mão de obra

Capacidade de adaptação
Empreendedorismo
Liderança
Motivação dos colaboradores

Marketing:

Exemplos de forças de marketing: equipe de vendas experiente; canais de distribuição bem desenvolvidos; marca conhecida.
Exemplos de fraquezas de marketing: produtos com fama de baixa qualidade; atendimento ao cliente lento e pouco efetivo; preços pouco competitivos.

Financeiro:

Exemplos de forças financeiras: empresa capitalizada; uso de bons softwares financeiros empresariais.
Exemplos de fraquezas financeiras: empresa sem acesso a crédito; assessoria contábil fraca e ineficiente.

Produção:

Exemplos de forças de produção: processos automatizados; maquinário moderno; excelente equipe de manutenção.
Exemplos de fraquezas de produção: mão de obra sem o treinamento necessário; equipamentos poluentes e que gastam muita energia; 
falta de planejamento de lotes econômicos de produção.

Gestão:

Exemplos de forças de gestão: planejamento estratégico bem feito, uso de softwares de gestão empresarial.
Exemplos de fraquezas de gestão: uso de controles em planilhas eletrônicas, papel e e-mail; lideranças com pouca experiência.
 

https://nfe.io/blog/financeiro/software-financeiro-empresarial/
https://www.heflo.com/pt-br/solucao-de-automatizacao-de-processos-de-negocio/


Localização privilegiada: próxima de um porto de exportação, de um grande mercado consumidor e
não muito distante dos fornecedores de couro.
Funcionários altamente qualificados: os colaboradores têm grande experiência na confecção de
calçados de couro, que, por isso, são de alta qualidade.
Marca muito conhecida no Brasil: o branding da empresa é excelente, com muito reconhecimento em
nosso país.

Logística desorganizada: a parte de estoques e entregas da empresa carece de uma organização
melhor. É tudo feito com controles manuais e muita burocracia.
Marca desconhecida no exterior: apesar da fama e status da marca no Brasil, ela é completamente
desconhecida lá fora.

Programa governamental de incentivo a exportação: o Governo Federal acaba de lançar um
programa de auxílio a exportação, com foco na divulgação de produtos brasileiros por meio de uma
agência oficial de comunicação especializada.
Alta da produção de couro: condições meteorológicas favoráveis levaram a um aumento recorde da
produção de gado e, consequentemente, de couro. Com isso, o preço dessa matéria prima caiu
bastante.
Linha de crédito para a automatização de processos: o Governo de seu estado está lançando uma
linha de crédito especial para a aquisição de softwares e hardwares com o objetivo de automatizar
processos na indústria.

Aumento do valor dos fretes: os caminhoneiros, que fazem o transporte dos calçados para os centros
de consumo, ameaçam entrar em greve e já exigem aumento dos fretes.
Produtos substitutos: calçados feitos de materiais sintéticos estão entrando na moda em nosso pais.

Exemplo de matriz SWOT pronta
Fizemos a análise SWOT com o exemplo de uma empresa que produz calçados de couro.

Forças:

Fraquezas:

Oportunidades:

Ameaças:

Fonte : https://www.heflo.com/pt-br/planejameto-estrategico/analise-swot-exemplos/

Exemplo de SWOT

https://mindminers.com/marketing/qual-sera-o-futuro-do-branding
https://www.heflo.com/pt-br/automacao-de-processos-de-negocio/


Funnel Chart
Vizualise e apresente os pontos
fortes da sua empresa através de
um funil.

The Pirate Funnel is a customer-lifecycle framework by
Dave McClure that shows what you need to focus on to
optimize your marketing funnel. It is called a Pirate Funnel
because the first letters spell out AAARRR for Awareness,
Acquisition, Activation, Retention, Referral, and Revenue.
Use the blank framework on the next page to start filling out
your own pirate metrics.
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How will you introduce your company to your potential customers? Examples:
impressions, click-through rate, visits, and social media metrics.

Where are your potential customers coming from? What channel is driving the most
valuable traffic for your company? Examples: new leads, email subscribers, resource
downloads, support and sales chats.

How will your potential customers try your product or service for the first time? How will
you make them realize the true value of your product or service? Examples: new trial
signups, product sales, activation after app download.

How many of your customers are you retaining? Why are you losing others? Examples:
customer acquisition rate and customer churn rate.

How can you increase revenue? What’s your monetization plan? Examples: customer
acquisition cost and customer lifetime value.

How can you turn your customers into advocates? What’s your systematic process to
generate referrals consistently? Examples: Net Promoter Score, referrals, and social
shares.

Forças

Aquisição

Ativação

Retenção

Renda - pagamento

Referenciamento 



4Ps of
Marketing
Posicione seu produto ou serviço
com os 4PS do marketing
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Produto
Preço
Praça

Promoção

Os 4 Ps do marketing são os seguintes:

 



PRODUTO

Forma;
Design;
Embalagem;
Qualidade;
Garantia;
Assistência técnica;
Serviços, etc.

Produto
O termo é produto, mas aqui também entram os serviços. Assim, este
pilar do marketing aborda muito mais do que aquilo que é
comercializado por determinada empresa. O conceito de produto,
neste caso, engloba tudo aquilo que é oferecido aos clientes.
Dentro deste item, entram particularidades como:

Brand
Features
Packaging

PROMOÇÃO

PREÇO

PRAÇA

Promoção
O ‘P’ de promoção nada mais é do que a maneira de
divulgação do produto. Não se trata apenas dos
canais de divulgação, mas também da comunicação
e da linguagem que será usada para atingir suas
personas.
Resumidamente, como você vai tornar sua marca
conhecida e fazer com que seu produto atenda às
necessidades e desejos do seu público. Alguns
questionamentos interessantes para se responder:

Ads
PR
Social Media
EmailSearch
Engine
Video

Price
Discounts
Bundling deals
Credit terms

Esse pilar é mais amplo que apenas um lugar, trata-
se na verdade da distribuição. Ou seja, aborda o
modo como o produto é distribuído no mercado e
como o cliente chega até ele. Aí entram os pontos de
venda, canais de distribuição, sites etc.
Em resumo, esse é o ‘P’ responsável por responder
de qual forma você vai chegar até o seu cliente.
Nesse ‘P’, mais do que os canais de distribuição,
também é preciso pensar na logística, como tornar o
produto visível no mercado, etc.

Stores
Website
Online
Marketplace

preço é a estratégia traçada para definir o posicionamento e a
proposta de valor ofertada pelo produto. É a maneira como o produto
ou serviço estará posicionado na mente do consumidor.
É o mercado que define o preço, mas é o cliente quem define o quanto
está disposto a pagar. Esta é uma das frentes nas quais as empresas
precisam atuar para uma boa estratégia do mix de marketing.
Mais do que calcular tudo o que é gasto no processo de produção e
venda, é preciso levar em consideração o valor agregado que seu
produto tem. Isso vai além dos benefícios concretos e mensuráveis.

https://resultadosdigitais.com.br/blog/4-ps-do-marketing-mix/



Product-Market
Estabeleça uma pirâmidepara
encontrar sua PERSONA e nicho de
mercado 

Product-Market fit is a concept coined Marc Andreessen and
refers to your start-up being in a good market with a product that
can satisfy that market. Finding Product-Market fit is the
difference between struggling to find customers and having them
knocking down your door for your product. This framework will
help you identify target customers and their underserved needs
and test and change your key market hypotheses to arrive at
product-market fit. Use the blank framework on the next page to
start filling out your own Product-Market Fit Pyramid. YOUR COMPANY NAME



Use market segmentation and create personas to get a picture of the people
you are targeting. No need to be precise. A high-level hypothesis is enough
to start testing, and revise as you go.

1. Identify your target customer.

What needs do they have that are adequately met?

2.Know “undeserved” needs

How you will meet your customers needs better than your competitors? Of all
the needs you can address with your product, which ones will you focus on?

3. Define your value proposition

Build only what is needed to create enough value for your target customers
to validate the direction of your product.

4. State your MVP feature set

Create a version of your product to test your MVP hypotheses with your
customers. Apply user experience principles to receive feedback and to bring
your feature set to life for your customers.

5. Make your MVP prototype

Ensure you are testing with your target market so feedback received will help
iterate your product in the right direction. Making your test group answer a
survey is a great way to ensure they possess the attributes of your target
customer.

6. Test it out to your customers

UX

Feature Set

Value Proposition

Product-Market Fit

Underserved Needs

Target Customer



Marketing
Funnel
Know the Stages of the Customer
Journey with a Marketing Funnel

A Marketing Funnel maps your company’s marketing activities at
each stage of the customer journey. It starts with making your
target audience aware of your solution, then guiding them
through an evaluation process and finally leading them to make a
purchase. The goal is to create a system, which is measurable at
every level of the journey. Use the blank framework on the next
page to start filling out your own marketing funnel. YOUR COMPANY NAME



Social media post and ads
Email marketing
Promotional video
Press Release

Activities that facilitate awarenessMake your target audience
aware of the problem you’re addressing and how you’re
solving it

TOFU (Top of the Funnel)

Discounts
Exclusive offers
Free trialEvent

DemoFeedback
Success stories
Comparison sheets

Activities that facilitate evaluationConvert those who are
aware into leads

MOFU (Middle of the Funnel)

Activities that facilitate conversionGuide the leads in making
an informed purchase decision

BOFU (Bottom of the Funnel)



Mission,
Vision, and
Values
State Your Company's Mission,
Vision, and Values

Clearly defining your company’s mission, vision and values
is a powerful way to align your team and reach your
goals.Use the blank framework on the next page to start
filling out your own mission, vision, and values. YOUR COMPANY NAME



MISSION

Mission is the reason why your company exists. It is the visible and tangible effect you want your company to create
for your customers and the world.

VISION

Vision is what success looks like for your company. It is what your company aspires to be in the future. It is how the
world will look like once you've accomplished your mission.

VALUES

These are the guiding principles that will influence your actions to fulfill your company's mission and vision.



Strategy,
Tactics, and
Execution
Illustrate Your Company's
Strategy, Tactics, and Execution

A strategy, a list of tactics, and knowing how
to execute them are integral in the attainment
of your company goals. Use the blank
framework on the next page to start filling out
your own strategy, tactics, and execution YOUR COMPANY NAME



STRATEGY

Strategy is how your methods, time, and resources come into play to fulfil your company mission and vision.

TACTICS

Tactics are the specific methods, resources, and techniques you will need to accomplish your strategy.

EXECUTION

Execution is how you will employ the tactics you’ve chosen. It includes measurable outcomes, such as timelines and
deliverables.



Buyer
Personas
Develop Deep Insights About
Your Customers Using Buyer
Personas

Buyer personas are semi-fictional representations of your
target customers. These personas are based on market
research and real data about the people you are targeting.
Two to three buyer personas are ideal. The more detailed
the buyer persona, the better. Use the blank framework on
the next page to start filling out your buyer personas.



(Gender, age, marital
status, employer)

Demographics
(Decision makers,
influencers)

Buying Roles Goals and
Responsibilities

Frustrations

Needs

Objections

(Awareness, consideration,
purchase, advocacy)

Buyer's Journey
(Social media, other digital
activities,non-digital
activities)

Channels

(Content that influences
purchasedecisions)

Sources of
information


