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MODELO DE NEGÓCIO

� Imagine uma empresa nascente

� Ainda há muita incertezas sobre o planejamento do 
novo negócio

� Alguém pode lhe sugerir faça logo um plano de negócio, 
incluindo:incluindo:

� Sumário executivo

� Conceito de Negócio

� Mercado e concorrência

� Marketing e vendas

� Análise estratégica

� Plano financeiro

� ...............................................................................
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MODELO DE NEGÓCIO

� Você vai demorar bastante tempo fazendo estes 
planejamentos.

� Mas e se você mudar o público alvo? Refaz novamente o 
plano?

� Que tal uma ferramenta mais enxuta e rápida para � Que tal uma ferramenta mais enxuta e rápida para 
visualizar e refletir sobre o seu negócio?

� O plano de negócio pode vir depois, quando tiver mais 
respostas e menos perguntas.

� Depois vá para o mercado e teste suas hipóteses!

� Steve Blank: “- Nenhum Plano de Negócios resiste ao 
primeiro cliente.” 3

MODELO DE NEGÓCIO

� Doutorado do consultor suíço Alexander Osterwalder

� Era necessário criar algo que incentivasse a inovação, a 
prototipação e co-criação (criação colaborativa).

� Todo o negócio em uma página

Modelo visual e colaborativo� Modelo visual e colaborativo

� Prototipação de negócios

� “Um modelo de negócios 
descreve a lógica de 
como uma organização 
cria, entrega e captura valor.”
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� Segmento de Clientes

� diferentes grupos de pessoas ou organizações que uma empresa 
busca alcançar e servir

� Grupos de clientes representam segmentos distintos se:

� Suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente;

� São alcançados por canais de distribuição diferentes;

� Exigem diferentes tipos de relacionamento;

� Têm lucratividades substancialmente diferentes;

� Estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta
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� Proposta/Oferta de Valor

� pacote de valores advindos de produtos e serviços para um 
segmento de Clientes específico 

� benefícios da resolução de um problema ou do atendimento de 
uma necessidade
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� Canais

� como uma empresa se comunica e alcança seus Segmentos de 
Clientes para entregar uma Proposta de Valor .Compõem a 
interface da empresa com os clientes 

� 5 Fases distintas: (1) Conhecimento; (2) Avaliação; (3) Compra; (4) 
Entrega; (5) Pós-venda;

� Equipe de vendas, Lojas próprias, Venda pela Internet, Lojas 
parceiras, Atacado, ....
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� Relacionamento com Clientes

� tipos de relação que uma empresa estabelece com Segmentos de 
Clientes específicos 

� Conquista do cliente, Retenção do cliente, Ampliação de vendas

� Assistência pessoal, Self-service, Serviços automatizados, 
Fidelização, 
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� Fontes de Receitas

� Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada 
Segmento de Clientes. 

� Quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? 
Pelo que eles pagam atualmente? Como pagam? Como prefeririam 
pagar?

� Tipos: Pagamento único; Pagamento constante;

� Maneiras de gerar: Venda de recursos; Taxa de uso; Taxa de 
Assinatura; Empréstimo/Aluguéis/Leasing; licenciamento; Taxa de Assinatura; Empréstimo/Aluguéis/Leasing; licenciamento; Taxa de 
corretagem; Anúncios;
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� Recursos Chave

� recursos mais importantes exigidos para fazer um Modelo de 
Negócios funcionar. 

� Físico: Inclui fábricas, edifícios, veículos, máquinas, sistemas, pontos de 
venda e redes de distribuição.

� Intelectual: Inclui marcas, conhecimentos particulares, patentes e registros, 
parcerias e banco de dados.

� Humano: As pessoas são particularmente importantes. Cruciais em 
indústrias criativas e de conhecimento.

� Financeiro: Exigem recursos e/ou garantias financeiras, como dinheiro e � Financeiro: Exigem recursos e/ou garantias financeiras, como dinheiro e 
linhas de crédito.
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� Atividades Chave

� ações mais importantes que uma empresa deve realizar para fazer 
seu Modelo de Negócios funcionar

� Produção: relacionadas com desenvolvimento, fabricação e entrega de 
produtos;

� Resolução de Problemas: relacionam-se com novas soluções para 
problemas de clientes específicos. Em prestação de serviços atividades 
como gerenciamento de conhecimento e treinamento

� Platafoma/rede: para modelos projetados com uma plataforma como 
Recurso Principal. Redes, softwares, sistemas, podem funcionar como 
plataforma. Gerenciamento, fornecimento e promoção.plataforma. Gerenciamento, fornecimento e promoção.
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� Parceiros Chave

� a rede de fornecedores e os parceiros que põem o Modelo de 
Negócios para funcionar. 

� Alianças estratégicas com não competidores;

� Coopetição: parceria estratégica entre concorrentes;

� Join ventures para desenvolver novos negócios;

� Relação comprador-fornecedor.

� Otimização e economia de escala, Redução de custos e incertezas, 
Aquisição de recursos e atividades particulares
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� Estrutura de Custos 

� todos os custos envolvidos na operação de um Modelo de 
Negócios. Criar e oferecer valor, manter relacionamento com 
clientes e gerar receita incorrem em custos.

� Direcionamento pelo Custo: Minimizar o custo sempre que possível. Valor 
de baixo preço, automação máxima e terceirizações extensivas;

� Direcionamento pelo Valor: menos preocupado com os custos, se 
concentrando mais na criação de valor. Propostas de valor de alto nível de 
personalização;

� Características: Custos Fixos, Custos variáveis, Economia de escala, Características: Custos Fixos, Custos variáveis, Economia de escala, 
Economia de Escopo.
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Parcerias Chave Atividades Chave

Recursos Chave

Proposição de Valor Relacionamento com o 
Cliente

Channels
Your Body text

Segmentos de Clientes
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Estrutura de Custo Fluxo de Receitas


