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Apresentação

Depois de 15 anos atuando como professor universitário e gestor 

responsável por criar e implementar projetos de fomento ao empreen-

dedorismo estudantil voltados a jovens que querem começar o próprio 

negócio, vi-me diante do desafio de disseminar uma educação em-

preendedora universal, em sua forma mais ampla, para alunos de to-

dos os cursos e de  todas as formações. E isso tem a ver com atitude, 

comportamento, com o “pensar grande”, com a capacidade de enxer-

gar as oportunidades, de buscar os recursos para viabilizá-los e de 

transformar o que, inicialmente, é  apenas um sonho, em realidade. A 

educação empreendedora vista sob uma perspectiva maior, tanto para 

quem quer agir por conta própria quanto para aqueles que querem ter 

uma carreira vitoriosa em uma boa organização, desde o mais jovem 

até o mais maduro, para o autônomo ou para o profissional liberal.

A premissa de que partimos é que o empreendedorismo não é 

simplesmente um dom, pois ele pode ser desenvolvido e estimulado. 

O espírito empreendedor é fortemente influenciado pelo ambiente, pe-

las experiências, pela cultura local e pelas pessoas com quem convi-

vemos. A universidade tem desempenhado um papel importante na 

formação de jovens empreendedores ao criar um ambiente de integra-

ção e estímulo ao protagonismo estudantil; ao usar as metodologias 

ativas; ao oferecer projetos que possibilitem ao estudante trabalhar 

problemas reais e relevantes, que integrem teoria e prática; e, principal-

mente, ao conectar os jovens com o ecossistema de empreendedoris-

mo e inovação.

As iniciativas empreendedoras estão se disseminando no contexto 

do ambiente acadêmico. Provas dessa expansão estão em disciplinas 

obrigatórias e eletivas, cursos de extensão, projetos e desafios em par-
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ceria com empresas, competições de ideias e planos de negócio,  

empresas juniores, incubadoras de empresa, feiras de inovação, ligas 

estudantis, além de centros de empreendedorismo, nos quais o aluno 

tem a oportunidade de se engajar com atividades e projetos significa-

tivos por paixão.

No tocante às disciplinas de empreendedorismo e afins, há diver-

sos modelos e metodologias. Uma tendência contemporânea é a 

oferta de atividades experienciais, dinâmicas, jogos, vídeos e contato 

com empreendedores. A elaboração do Plano de Negócios continua 

sendo um instrumento importante e efetivo, não somente na perspec-

tiva de uma metodologia de planejamento e de projeto, mas também 

como mecanismo de desenvolvimento de competências pessoais, 

como explicaremos a seguir. É um recurso que, se bem utilizado, é 

muito poderoso para ajudar a formar empreendedores, e também é 

o método mais empregado nas disciplinas introdutórias de empreen-

dedorismo nas universidades em todo o mundo.

O QUE DIFERENCIA ESTA OBRA DE OUTROS LIVROS 
SIMILARES?

Há muitos livros que tratam de planos de negócios para cursos uni-

versitários. A maioria deles induz o aluno a acreditar que, partindo de 

uma boa ideia, é possível estruturar um negócio lucrativo, e que isso 

pode ser demonstrado na medida em que se constrói um bom Plano de 

Negócios. O Plano de Negócios e sua apresentação como um docu-

mento formal é o produto, é o resultado final e principal da disciplina.

Mas o que há de errado com isso? Um dos problemas é que a 

ideia e as premissas do empreendedor são estabelecidas a priori, sem 

muita discussão ou validação. Não há certeza da reação do mercado, 

do preço a ser pago e dos volumes de venda que serão alcançados. 

Todo plano é construído com base nessas premissas, que são traduzi-

das em argumentos e números, muitas vezes, ajustados para que a 
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análise financeira prove a viabilidade do empreendimento. O resultado 

é, em geral, um documento final bem elaborado do ponto de vista es-

trutural, mas falho em relação à sua relevância e credibilidade.

Acreditamos que sem fundação sólida não se constrói uma casa. 

Portanto, antes de qualquer coisa, é fundamental explorar fortemente o 

aspecto da identificação da oportunidade – um terço deste livro é dedi-

cado a isso. De nada adiantará uma boa ideia se o mercado não quiser 

ou não comprar. É preciso que o projeto resolva uma dor, um problema 

real do cliente e tenha um mercado suficientemente grande e com poten-

cial de crescimento. Entendemos ser importante fazer o aluno compreen-

der claramente essa questão e exercitar a análise da oportunidade.

Outro aspecto que diferencia o enfoque aqui apresentado é que 

esta obra não foi escrita pensando no empreendedor que desenvolve 

um Plano de Negócios para buscar investidores ou algo assim, embora 

possa ser útil como passo inicial nessa direção. O livro e seu método 

foram criados para atender a uma crescente demanda de estudantes 

universitários que passam por cursos de empreendedorismo e que, 

muitas vezes, trabalharão no seu primeiro projeto integrado.

O objetivo primordial é contribuir para o desenvolvimento de uma 

série de competências pessoais durante a construção do projeto: tra-

balho em equipe, comunicação, liderança, formação de uma menta-

lidade empreendedora e a compreensão de que qualquer empreen-

dimento é um processo que se inicia na visão, mas que exige etapas 

que vão desde a avaliação da oportunidade, pesquisa, atração de 

recursos, conexão com os interessados até a análise de cenários, 

antes de sua implementação.

A experiência de construir um Plano de Negócios bem estruturado 

e fundamentado, em nossa opinião, vai muito além da criação de um 

documento de planejamento de produto ou serviço. É um processo, 

uma experiência de desenvolvimento de um projeto integrado que exige 

visão sistêmica, definição de premissas, decisões sobre caminhos a se-

guir e análise crítica dos resultados. Esse processo será útil ao estudan-

te, seja qual for a trilha de carreira que no futuro decidir seguir.
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O BUSINESS MODEL CANVAS

Muitos têm advogado a substituição do Plano de Negócios pelo 

Business Model Canvas (BMC) como ferramenta para apoio aos em-

preendedores. A metodologia, proposta por Alexander Osterwalder 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011), foi fortemente difundida no mundo  

do empreendedorismo, nas competições de start‑ups e hackatons e 

mesmo como recurso para acelerar o desenvolvimento de inovações 

nas grandes corporações.

O BMC é, indubitavelmente, uma extraordinária ferramenta para 

criação e teste de negócios que sejam baseados em inovações dis-

ruptivas, particularmente em novos modelos de negócio. Empreende-

dores e até grandes empresas têm usado o BMC e o conceito de lean 

startup para acelerar a inovação, o teste de conceito e a validação da 

aceitação do novo produto/serviço pelo mercado.

Apesar de o BMC e a metodologia do lean startup serem, sem 

dúvida alguma, muito úteis e válidos para alguns tipos de empreen-

dimentos que requerem prévia validação do modelo antes de uma 

análise mais profunda, essas estratégias são insuficientes para a 

maior parte dos projetos de criação de negócios no mundo real. Mui-

tos projetos são negócios tradicionais e criam valor pela oferta de um 

conjunto de pequenas inovações incrementais, diferenciação nos 

atributos de produto ou serviço ou atendimento a um nicho de mer-

cado não devidamente explorado.

Outrossim, considerado o nosso propósito aqui estabelecido – de-

senvolver não somente uma solução em forma de projeto, mas compe-

tências pessoais, capacidade de pesquisa, integração, análise e refle-

xão –, o Plano de Negócios contém um ferramental mais completo do 

que a simples construção do BMC, embora não o descartemos. Pelo 

contrário, estimulamos a criação do BMC representando o modelo de 

negócio de uma forma visual (design thinking), como uma ferramenta 

importante no estágio inicial de desenvolvimento do Plano de Negócios.
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MÉTODO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto é composto por três etapas: a avaliação de oportunida-

des, o modelo de negócio e o plano de negócios. Para sua execução, 

propomos um misto de atividades em sala de aula e em casa (ou fora 

da sala). A metodologia assemelha-se ao que conhecemos como 

sala de aula invertida: o aluno se prepara utilizando textos, vídeos e 

pesquisas antes de cada aula, e, durante a aula, executa atividades 

com a supervisão do professor.

Idealmente, os projetos devem ser desenvolvidos em equipes. A 

formação da equipe, sempre que possível, deve ser direcionada para 

criar grupos heterogêneos em termos de área de conhecimento, ex-

periências, cultura. Esse tema será tratado com mais profundidade ao 

longo do livro.

O tempo de dedicação pode variar. São 12 sessões para comple-

tar o ciclo aqui proposto, sendo 10 sessões de atividades e 2 de revi-

são e apresentação dos projetos. Assim são os 12 capítulos desta 

obra, cada um com atividades a serem desenvolvidas pela equipe na 

sala de aula e atividades de preparação (pesquisa fora da sala) que 

devem ser apresentadas na próxima sessão.

O intervalo entre sessões deve ser suficiente para que a pesquisa 

seja elaborada – o mais indicado são sessões semanais. Para cursos 

de duração mais curta, pode-se condensar algumas sessões, de 

modo a se completar o ciclo em menos tempo.

Para cada etapa, são requisitos primordiais: objetivos, divisão de 

tarefas, pesquisa, organização e processamento das informações, 

análise, revisão e preparação para a próxima etapa.

Como qualquer bom projeto, 90% de transpiração e 10% de 

inspiração.

Mãos à obra!
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