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Definição

Modelos de Negócios descrevem a 
lógica de criação, entrega e captura de 

valor por parte de uma organização.



Business Model Canvas

http://www.businessmodelgeneration.com/



Segmentos de Clientes

Descreve os diferentes grupos de 
pessoas ou organizações no qual 
estamos interessados em alcançar 
e servir.

• Para quem estamos criando valor?

• Quem são nossos clientes mais importantes?



Propostas de Valor

Descreve o valor que estamos trazendo 
para cada segmento de cliente com os 
nossos produtos/serviços.

• Que valores entregamos aos nossos clientes?

• Que problemas de nossos clientes estamos tentando resolver?

• Que pacotes de produtos e serviços oferecemos a cada segmento de cliente?

• Quais necessidades dos clientes estamos satisfazendo?



Canais

Descreve como nos comunicamos e 
alcançamos os segmentos de clientes 
para entregar a proposta de valor.

• Através de que canais atingimos nossos segmentos de clientes?

• Gostaríamos de atingir?

• Como podemos alcançá-los agora?

• Como estão integrados nossos canais?

• Quais funcionam melhor?

• Quais tem o melhor custo-benefício?

• Como estamos integrando-os às rotinas do cliente?



Relacionamento com Cliente

Descreve o tipo de relacionamento que nossa 
empresa tem com cada segmento de cliente.

• Que tipo de relacionamento os segmentos esperam que possamos
estabelecer e manter com eles?

• Quais nós vamos estabelecer?

• Quão custoso?

• Como eles estão integrados com o resto do nosso modelo de negócio?



Fluxo de Receita

Descreve como nossa empresa será 
remunerada com relação a cada 
segmento de cliente.

• Por quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar?

• Por quais eles pagam atualmente?

• Como eles estão pagando atualmente?

• Como eles gostariam de pagar?

• Como cada fluxo de receita contribui para a receita global?



Recursos Chaves

Descreve os recursos requeridos mais 
importantes para fazer o modelo de 
negócio funcionar.

• Quais recursos chaves nossa proposta de valor requer?

• Nossos canais de distribuição?

• Relacionamento com clientes?

• Fontes de receita?



Atividades Chave

Descreve as coisas mais importantes que a 
empresa deve fazer para que o modelo de 
negócios funcione.

• Quais atividades chaves nossa proposta de valor requer?

• Nossos canais de distribuição?

• Relacionamento com clientes?

• Fontes de receita?



Parceiros Chave

Descreve a rede de fornecedores e 
parceiros que faz o modelo de 
negócios funcionar. 

• Quem são nossos principais parceiros?

• Quem são nossos principais fornecedores?

• Que recursos chaves estamos adquirindo de nossos parceiros?

• Que atividades chave os nossos parceiros realizam?



Estrutura de Custo

Descreve os custos que teremos para operar 
o nosso modelo de negócio.

• Quais são os custos mais importantes inerentes ao nosso modelo de negócio?

• Quais os recursos chave mais caros?

• Quais as atividades chave mais caras?



Lógica x Emoção

Lado direito
emoção

Lado esquerdo
lógica



Eficiência x Valor



Exemplo IPOD



Desagregando Modelos 

 Há 3 tipos de negócios em uma empresa: Negócios de 
relacão com o cliente; Negócios de inovação e Negócios de 
infraestrutura;

 Cada tipo tem diferentes aspectos econômicos, 
competitivos e culturais;

 Os 3 tipos podem coexistir em uma empresa, mas devem 
ser desagregados em entidades separadas para evitar 
conflitos e trade-offs indesejados.



EX: Empresa de Telefonia



Cauda Longa

 O negócio da cauda longa consiste na oferta de venda de 
muitos produtos de nicho que vendem pouco 
individualmente;

 Vendas agregadas podem ser tão lucrativas quanto o modelo 
tradicional onde a receita vem de alguns bestsellers;

 Modelos de negócio de cauda longa têm custo baixo para 
estoque e plataforma forte para o conteúdo de nicho ficar 
facilmente acessível ao interessado.



EX: Self-Publishing (lulu.com)



Plataformas Multilaterais 

 As plataformas multilaterais unem 2 ou mais grupos distintos 
porém interdependentes de clientes;

 Nesse tipo de negócio, um dos grupos só recebem o valor 
desejado se os outros grupos também estiverem presentes;

 A plataforma cria valor facilitando interações entre os grupos;

 A plataforma cresce em valor quando consegue atrair mais 
usuários.



EX: Google



Free

 No modelo Free, pelo menos um segmento de cliente 
substancial se beneficia de alguma oferta gratuita

 Clientes não pagantes são financiados por outra parte do 
modelo de negócio ou por outro segmento de cliente



EX: Red Hat (Open Source)



Modelo de Negócio Aberto

 Modelos de Negócios Abertos podem ser usados para criar e 
capturar valor sistematicamente colaborando com parceiros 
externos;

 Pode acontecer de fora pra dentro ou de dentro pra fora.



EX: P&G Connect & Develop



EX: Patent Pools



REFERÊNCIAS

1 Inovação Em Modelos de Negócios – Business Model Generation 
[http://goo.gl/1vDaI8]

2 Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want 
[http://goo.gl/G08nJP]

3 Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor No 
Brasil [http://goo.gl/l22dGt]



Luiz Borba
luiz.borba@cesar.org.br
http://slideshare.com/cesar
http://www.cesar.org.br

mailto:luiz.borba@cesar.org.br
http://slideshare.com/cesar
http://www.cesar.org.br/

