
ESTUDOS DE
CASOS REAIS



O que é um
modelo de
negócios? 
Um modelo de negócios é uma ferramenta que aponta
um jeito sistemático de desbloquear Long-term Value
(LTV) para uma empresa, oferecendo valor aos clientes e
capturando valor por meio de estratégias de
monetização.

É através de um modelo de negócios que você entende,
projeta e testa os seus raciocínios de negócios.

PÚBLICO ALVO
Quem é o seu cliente?

RECEITA
O negócio é financeiramente sustentável?

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Como você apresenta seu produto/serviço para seu cliente?

DEFINIÇÃO DE META 10x 
Você pode oferecer um produto/serviço 10 vezes melhor?



Qual é a importância 
de um modelo de 
negócios?
O elemento fundamental para o sucesso de toda startup 
é a realização de um modelo de negócios, pois é ele quem 
vai desbloquear o valor a longo prazo da sua empresa, 
além de  desenvolver a sua estratégia de lucros.

Para desenvolver um modelo de negócio, as empresas 
precisam criar um valor aos seus variados stakeholders, 
pois é através dele que o cliente retorna ao seu app, 
serviço ou produto, e mantém o interesse nele.

Só podemos dizer que temos um modelo 
de negócios quando todas essas peças se 
juntam.

É sobre como as empresas podem obter valor de sua 
solução e sobre como  os fornecedores desenvolvem os 
seus negócios por meio dele.



Spotify: Modelo 
de negócios com 
publicidade 
(subsidiado)





Artistas e fãs se envolvem no mercado de dois lados do
Spotify, que tem um serviço gratuito com suporte de
anúncios e uma assinatura paga. Fundada em 2008 com a
convicção de que a música deve ser universalmente
acessível, gerou mais de € 6,7 bilhões em 2019, quase 90%
com base em assinaturas premium e cerca de 10% é
suportada por anúncios.

Pode ser muito caro manter uma oferta de produto
gratuita, especialmente quando se trata de uma marca de
consumo, como o Spotify. A empresa usa uma espécie
de modelo de autoatendimento que canaliza suas contas
gratuitas para ativar planos premium (o Plano Família tem
sido o mais popular nos últimos anos).



Siga em todas redes sociais
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camilafarani.com.br
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