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Modelos de Negócio Digitais



“Um Modelo de Negócios descreve a lógica de criação, entrega e 

captação de valor por parte de uma organização.”

Alexandre Osterwalder

O que é um Modelo de Negócio?



Qualquer negócio é um sistema. 

Um sistema é a combinação de vários 
elementos, interconectados, de forma a 
constituir um todo organizado.

Um negócio é um sistema porque ele é 
constituído por várias partes ou funções 
e precisa de todas elas para ser bem-
sucedido.

Um modelo é uma descrição de um 
sistema. 

O que é um Modelo de Negócio?



Modelo de Negócio
descreve a lógica de criação do negócio

mostra que o raciocínio e a interconexão das partes 

fazem sentido. 

O Plano de Negócios 

descreve a forma como o negócio será 

construído,

com etapas, prazos, orçamento de custos, 

receitas etc.

O que é um Modelo de Negócio?



Actividades
chave

Parceiros
chave

Proposição 
de valor

Relação com 
clientes

Segmentos de 
clientes

Canais

Fontes de receitasEstrutura de custos

Recursos
chave

Como?
O 

quê?
Para 

quem?

Quanto?

O modelo CANVAS



Proposição de Valor 

O que oferecemos que seja único no mercado?

Valor = a razão ou o motivo pelo 
qual pessoas adquirem os nossos 
produtos e serviços. 

• Resolver um problema

• Ultrapassar uma necessidade

• Melhorar uma situação existente.

O modelo CANVAS



Segmentos de Clientes
• Têm um perfil específico? 

• Como eles estão agrupados? 

• Onde estão?

• Que necessidades têm em comum?

• Mercado de massas?

• Nichos?

• Heterogéneos?

O modelo CANVAS



Segmentos de Clientes

O modelo CANVAS



Segmentos de Clientes

O modelo CANVAS



Segmentos de Clientes

O modelo CANVAS



De que forma
nossos produtos ou serviços
chegarão até aos clientes?

Canais de Distribuição

• Canais próprios

• Distribuidores

• Afiliação

• Físicos

• Virtuais

• Blended

O modelo CANVAS



Relação com Clientes

• Nível de conhecimento

• Envolvimento

• Co-criação

• Comunidades

• ……

O modelo CANVAS



Relação com Clientes
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Relação com Clientes

O modelo CANVAS



Como e quanto vou receber?

• Publicidade

• Licenciamento

• Venda directa

• Subscrição

• Pay per view

• Assinaturas

• Comissões

• …….

Receitas = quanto e como os clientes 
pagarão pelo serviço/oferta?

Receitas

O modelo CANVAS



Recursos Chave Recursos = o que é preciso para fazer 
o negócio funcionar?

• Físicos

• Intelectuais

• Humanos

• Tecnológicos

• Financeiros

• Marca/patente

O modelo CANVAS



Actividades-chave
Actividades = acções importantes para realização do 
negócio

O modelo CANVAS



Parcerias

Aliados para otimizar e reduzir riscos do negócio

• Produtores

• Fornecedores

• Intermediários

• Afiliados

• Concorrentes…

• ……………..

O modelo CANVAS



Estrutura de custos = todos os custos 

envolvidos para operação do

negócio.

Estrutura de 
custos

O modelo CANVAS







Tipologias de 
Modelos de Negócio



Business - to - Business 

Website following B2B business model sells 

its product to an intermediate buyer who 

then sells the product to the final customer.

As an example, a wholesaler places an order 

from a company's website and after 

receiving the consignment, sells the end 

product to final customer who comes to 

buy the product at wholesaler's retail outlet.

Modelos de Negócio B2B



B2BModelos de Negócio



Business - to - Consumer

Website following B2C business 

model sells its product directly to a 

customer. A customer can view 

products shown on the website of 

business organization. 

The customer can choose a product 

and order the same. Website will 

send a notification to the business 

organization via email and 

organization will dispatch the 

product/goods to the customer.

B2CModelos de Negócio



Modelos de Negócio B2C



Consumer - to - Consumer 

Website following C2C business 

model helps consumer to sell their 

assets like residential property, cars, 

motorcycles etc. or rent a room by 

publishing their information on the 

website. 

Website may or may not charge the 

consumer for its services. Another 

consumer may opt to buy the 

product of the first customer by 

viewing the post/advertisement on 

the website.

Modelos de Negócio C2C



B2CModelos de Negócio



Consumer - to - Business 

Consumer approaches website showing multiple 

business organizations for a particular service. 

Consumer places an estimate of amount he/she 

wants to spend for a particular service. 

For example, comparison of interest rates of 

personal loan/ car loan provided by various 

banks via website. Business organization who 

fulfills the consumer's requirement within 

specified budget approaches the customer and 

provides its services.

C2BModelos de Negócio



C2BModelos de Negócio



Business - to - Government 

B2G model is a variant of B2B model. Such websites are used by government to 

trade and exchange information with various business organizations. Such 

websites are accredited by the government and provide a medium to businesses 

to submit application forms to the government. 

B2GModelos de Negócio



B2GModelos de Negócio



Government - to - Business 

Government uses B2G model website to approach business organizations. 

Such websites support auctions, tenders and application submission functionalities.

G2BModelos de Negócio



G2BModelos de Negócio



Government - to - Citizen 

Government uses G2C model website to approach citizen in general. Such websites 

support auctions of vehicles, machinery or any other material. 

Such website also provides services like registration for birth, marriage or death 

certificates. Main objectives of G2C website are to reduce average time for fulfilling 

people requests for various government services.

G2CModelos de Negócio



G2CModelos de Negócio



valores

visão

missão

construir comunidades
empreendedoras no mundo

promover a atitude empreendedora 
e transformar ideias em negócios à 
escala local e global

audácia
honestidade
compromisso
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