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1.1 Introdução
Este material é dedicado aos empreendedores que desejam criar um negócio e aos profissionais da educação para o
empreendedorismo. Ele contém teoria e modelos sobre 5 + 1 tópicos principais para um novo empreendedor - modelagem de
negócios, proposta de valor, marketing, previsão financeira, crowdfunding e como aprender com um mentor. A estrutura:
1
Canvas de Modelos de
Negócios para
Empreendedores
Criativos

Teoria do Canvas de
Modelo de Negócio
(template) Modelo de
negócio
Teoria da Inovação do
Modelo de Negócio
(template) Perguntas
para a inovação do
modelo de negócios

2
Canvas de Proposta de
Valor para
Empreendedores
Criativos
Teoria de Canvas de
Proposta de Valor
(template) Canvas de
Proposta de Valor
Prototipagem e
experimentos
(template) Experiências
em execução

3

4

Marketing para
Empreendedores
Criativos

Crowdfunding como uma
ferramenta de teste de
mercado

Branding para Startups
- Teoria
(template) Diretrizes
Narrativas da Marca
Funil de marketing
Funil de marketing
(template)

O que é uma campanha
de crowdfunding e como
definir seus objetivos
(template) Estratégia de
Crowdfunding I
Desenvolvendo a
campanha de
crowdfunding
(template) Estratégia de
Crowdfunding Seção II

5
Previsão financeira

Teoria dos Custos e
Orçamento
(template) Projeções
Financeiras
Previsão de vendas e
fluxo de caixa
(template) Projeções
Financeiras

6
Mentoring para
empreendedores em
indústrias criativas
O papel do mentor.
Como encontrar um
mentor
O relacionamento de
mentoria o que fazer e
não fazer
Reuniões de mentoria

O material é estruturado em 6 módulos. Para cada um dos 6 tópicos que você encontrará: uma parte da teoria relacionada ao tópico da
sessão e um modelo (template) para se aplicar ao seu próprio negócio.

1. Canvas Modelo de Negócios-

Teoria
2. (template) Canvas Modelo de

CÁPÍTULO 2

Negócios
3. Teoria de inovação do Modelo de
Negócios
4. (template) Perguntas para
Inovação do Modelo de Negócios

Módulo 1 - CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIO
PARA EMPREENDEDORES CRIATIVOS

1 Teoria do Canvas de Modelo de Negócios

O Business Model Canvas (ou Canvas de Modelo de Negócios) é um modelo de gerenciamento estratégico e inicialização simples
para desenvolver novos modelos de negócios ou documentar os já existentes.
É um gráfico visual com elementos que descrevem a proposta de valor de uma empresa ou produto, infraestrutura, clientes e
finanças.
Ele ajuda as empresas a alinhar suas atividades, ilustrando potenciais trade-offs..
Você pode encontrar uma breve descrição no vídeo a seguir e mais detalhes sobre os blocos de construção do canvas e um
modelo para você usar.
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Blocos de construção do Canvas de Modelo de Negócio
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Uma empresa deve ter como objetivo alcançar segmentos específicos de clientes e atender às necessidades desses clientes.
É para isso que a empresa pretende criar valor e capturar valor. Existem muitos tipos de segmentos de clientes e uma
empresa pode se concentrar em um ou mais segmentos, como:

• Mercado de massa : Grande grupo de consumidores com necessidades semelhantes
• Nicho de mercado : Segmento com necessidades específicas
• Segmentado : Semelhante ao nicho de mercado em que neste segmento tem necessidades específicas, mas com pequenas
diferenças

Segmento
De Clientes

Para empresas criativas, identificar segmentos de clientes pode não ser tão simples.
Em vez do apelo comercial do mercado, as empresas criativas podem ser movidas por metas criativas determinadas pelas
escolhas estéticas do criador.
No entanto, para um negócio criativo de sucesso, os segmentos de clientes ainda precisam ser considerados.

A ambição criativa e a demanda do consumidor devem Ambição criativa e demanda do consumidor devem ser consideradas
em conjunto para um negócio criativo sustentável. Essa é uma decisão individual e os criativos abordarão isso de maneira
diferente (por exemplo, consulte o Caso 1 do Creative Business Model Tookit, página 9).
O passo importante de avaliar a concorrência no mercado pode ser negligenciado ao desenvolver um modelo de negócios.
Isso ajuda a estruturar um modelo de negócios para que você possa se diferenciar dos concorrentes em um mercado lotado
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É importante que as empresas decidam que tipo de relacionamento terão com o cliente.
Diferentes tipos de relacionamento com o cliente incluem:

•
•
•
•

Relações com
os clientes

self-service (sem relação direta)
serviço pessoal (individualmente dedicado ou atendimento ao cliente mais amplo)
comunidades online (fóruns de usuários)
Co-criação (consumidores envolvidos no processo de produção em diferentes níveis).

Isso pode ser determinado pelo tipo de serviço que o cliente espera, seu custo e como ele se ajusta ao modelo de
negócios mais amplo da empresa.
O relacionamento com o cliente pode mudar dependendo do estágio de desenvolvimento do negócio, como as fases
iniciais em que um negócio começa a se conectar com o consumidor ou lançar um novo produto.

No contexto das indústrias criativas, argumenta-se que as experiências e relações que envolvem um produto estão
se tornando cada vez mais importantes.

Um modelo de negócio do setor criativo pode priorizar contexto (onde e como) sobre conteúdo (o que é
consumido).
Essa abordagem pode envolver os consumidores no processo de produção por meio da co-criação.
Alternativamente, o produto pode permanecer central, mas o foco também está na criação de experiências em
torno dele.

Isso pode ser feito com foco nos valores e benefícios associados ao produto (consulte os casos 3 e 4 do Creative
Business Model Toolkit, página 11).

3
Proposta de
valor
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Os produtos ou serviços específicos oferecidos por uma empresa que atendem às necessidades do cliente-alvo
englobam sua proposta de valor. Uma proposita de valor pode ter um valor objetivo (por exemplo, preço mais baixo
ou funcionalidade) e / ou um valor subjetivo (por exemplo, design ou marca).
As empresas criativas operam em um mercado lotado e uma proposta de valor distinta pode ser uma boa maneira de
alcançar os consumidores com mais eficiência. As empresas criativas poderiam ter maior sucesso se se
diferenciassem fortemente dos concorrentes, em particular nos mercados de consumo, onde alguns poucos grandes
players dominam.
Uma proposta de valor também deve atingir os consumidores, ou seja, está intimamente ligada aos canais
usados para atingir os mercados-alvo. Manter uma proposta de valor nas mentes dos consumidores é um processo
contínuo, particularmente se tiver valor subjetivo. Argumenta-se que não há mais uma troca de valor simples entre
negócios e clientes, mas uma rede de troca de valores. Nas indústrias criativas isso é verdade, pois os consumidores
podem, por exemplo, ser co-criadores de produtos.

O trabalho principal de um negócio e as ações necessárias para concluí-lo com êxito são suas principais atividades.
Estes podem incluir a produção (design, fabricação e entrega de produtos) ou resolução de problemas (novas
soluções, gestão do conhecimento).
Três tipos principais de atividade foram identificados como parte de modelos de negócios criativos:
• Desenvolvimento de conteúdo / produtos
• Entrega de um serviço
• Entrega de uma experiência

Atividades
chave

Essas atividades podem se atravessar e podem ser melhor entendidas como blocos de construção. As empresas
podem ter um bloco dominante. Por exemplo, um músico pode produzir conteúdo e produtos baseados em
conteúdo ao vivo. Um artista ou artesão poderia ser descrito da mesma maneira, produzindo bens físicos e
fornecendo oficinas aos consumidores.
As empresas criativas que se concentram em mais de uma dessas atividades poderiam obter mais valor de suas
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As empresas geralmente precisam de uma gama de recursos para levar seus produtos ao mercado. Dependendo do
modelo de negócios, diferentes recursos são confiáveis. Recursos são categorizados como:

•
•
•
•

físico (ex. edifícios, máquinas)
intelectual (ex. marcas, patentes, bancos de dados)
financeiro (dinheiro, linhas de crédito)
humano (funcionários qualificados)

Os parceiros chave também podem facilitar a obtenção de recursos.

Recursos
chave

O trabalho de subcontratação para parceiros onde eles são mais qualificados pode fornecer acesso a recursos
humanos.
Os recursos físicos podem ser acessados através de parceiros, como aluguel ou empréstimo de equipamentos. A
partilha de recursos parece ser particularmente importante nas indústrias criativas periféricas, uma vez que as
empresas tendem a ser pequenas, têm conhecimentos específicos e orçamentos limitados para investimento em
recursos.
Também nas indústrias criativas, os recursos humanos são particularmente cruciais.
No geral, no entanto, as empresas criativas contam com uma gama diversificada de recursos inter-dependentes,
aumentando a complexidade e os desafios de gerenciar recursos de maneira eficaz em um negócio criativo.
Os recursos podem ser intangíveis, como redes cooperativas dentro de uma comunidade criativa onde a confiança é
construída através do tempo.
As redes também são importantes para vincular pessoas a conjuntos de habilidades criativas complementares para
gerar, por exemplo, novas ideias de conteúdo ou resolução de problemas.
A produção de novas formas, como conteúdo ou designs, geralmente envolve o desenvolvimento de ideias com
outras pessoas como um processo criativo colaborativo.
Os recursos também podem estar ligados a valores comerciais e à noção de "economia circular". Isso promove a
maximização da eficiência do uso de recursos, mantendo os recursos em circulação pelo maior tempo possível.
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Dentro de qualquer rede de negócios, há parcerias importantes que são essenciais para os negócios.
Parcerias geralmente têm motivações específicas por trás delas.
Eles podem estar ligados à aquisição de recursos-chave por meio de fornecedores específicos.
Outros tipos de parcerias podem ser focadas, por exemplo, na redução da concorrência, formando uma aliança com
um concorrente, aumentando a eficiência subcontratando o trabalho ou reduzindo os custos compartilhando
recursos.
Parcerias são importantes para empresas do setor criativo.

Parcerias
chave

Por exemplo, no setor de arquitetura, a pesquisa mostra que as parcerias permitem que as empresas aumentem a
gama de serviços que prestam e se envolvam em novas atividades, como projetos maiores, mais complexos e
internacionais.
Em relação ao setor da música e à ruptura do modelo tradicional de negócios por causa da tecnologia digital,
pesquisas descobriram que parcerias interindustriais têm sido uma parte fundamental de como a indústria se
adaptou.
Em todos os setores, as parcerias são consideradas particularmente importantes para empreendimentos criativos
de certa estrutura e tamanho. Para freelancers e microempresas, construir redes fortes pode ser importante com
parcerias colaborativas que facilitam projetos e a co-produção de conteúdo.
Mais amplamente, métodos cooperativos de trabalho e relacionamentos entre empresas criativas estão se
tornando cada vez mais importantes no setor criativo.
As empresas criativas podem ser simultaneamente concorrentes e cooperadoras e é importante que as empresas
não se vejam como uma ou outra.
Concorrência e cooperação podem parecer contraditórias, mas levá-las de mãos dadas parece beneficiar o setor
criativo (ver Caso 7 do Creative Business Model Toolkit, página 12).
A ideia de "concorrência" pode ser uma parte útil das perspectivas das empresas criativas. Isso faz com que os
concorrentes colaborem com o objetivo de que haja benefícios compartilhados no processo.
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As empresas alcançam e se comunicam com seus clientes por meio de canais. Encontrar a combinação certa de
canais é fundamental para se conectar com os consumidores. Os canais de distribuição e vendas são fundamentais
para alcançar os clientes, enquanto o branding é um importante canal de comunicação.
Construir uma marca e reputação pode aumentar o poder de barganha de um negócio criativo e potencial de
captura de valor.
As indústrias criativas podem se concentrar mais na criação de conteúdo do que em obter valor financeiro a partir
dele. Mas a criação de conteúdo de qualidade também pode contribuir para a criação de uma reputação dentro da
comunidade de criativos (consulte o Caso 8 do Creative Business Model Toolkit, página 13). Isso pode contribuir
para recompensas financeiras, como prêmios ou sucesso na obtenção de subsídios. A captura de valor desse
processo é, no entanto, imprevisível e difícil de medir.

Canais

O uso de vários canais de distribuição parece importante em toda a indústria criativa. Por exemplo, os produtores
de produtos geralmente combinam o comércio eletrônico com os pontos de venda tradicionais. Isso também é
gerenciado de maneira diferente, como a venda por meio de plataformas de comércio eletrônico (por exemplo,
Amazon), o que significa que o estoque é mantido em seus armazéns e depois distribuído ou gerenciado
internamente por meio de um site de comércio eletrônico.
O fornecimento de varejistas pode ser feito através de atacadistas ou diretamente pelo próprio negócio.
As empresas que lidam com volumes menores de produtos, ou na fase inicial, tendem a se concentrar na
distribuição direta, tanto on-line quanto para varejistas.

O uso direto dos canais de consumo permite que uma empresa retenha uma parcela maior das receitas geradas
pelas vendas, em vez de canais indiretos, nos quais os intermediários operam entre o produtor e o consumidor.
Embora os canais diretos para os consumidores possam, em teoria, ser mais eficazes, isso só é verdade se as
empresas conseguirem se conectar a consumidores suficientes usando canais diretos. Por exemplo, a internet está
lotada e varejistas on-line individuais são difíceis de encontrar. Cooperar com outras empresas criativas para
ganhar massa crítica em mercados lotados pode ajudar a superar esse problema.
Canais de distribuição gerenciados coletivamente podem formar um ponto de distribuição como parte de um mix
geral usado para atingir os consumidores (ver Caso 9 do Creative Business Model Toolkit, página 13).
Intermediários entre produtor e consumidor nas indústrias criativas incluem, por exemplo: editores de livros,
gravadoras, emissoras de televisão e estúdios de cinema. Novos intermediários também se tornaram importantes,
como aqueles que fornecem plataformas online para conteúdo como Apple e Amazon..
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As tecnologias digitais causaram mudanças mais fundamentais em alguns setores de subsetores criativos (por
exemplo, setores de jogos, TV e música), o que significa que as empresas devem responder às mudanças em seu
setor para se manterem eficazes. Embora alguns desafios e oportunidades possam ser específicos do setor, as
mudanças na tecnologia digital têm implicações potenciais nos subsetores criativos.
Por exemplo:

• A tecnologia digital criou novos canais de vendas digitais e mudanças nos processos de produção. O
relacionamento com os clientes pode ser aprimorado facilitando novas formas de alcançar clientes preexistentes
e oferecendo edições limitadas ou um serviço personalizado e sob medida.

Canais

• A tecnologia digital pode fornecer um canal para co-criação. Por exemplo, os desenvolvedores de jogos com uma
forte comunidade on-line podem distribuir projetos iniciais aos jogadores para testar e fornecer feedback.

• Há também potencial em algumas áreas para estender a gama de produtos através do desenvolvimento de
aplicações digitais. Aqui podemos considerar aplicativos em música, TV e filmes, como streaming e downloads.
Mas inovações e oportunidades estão surgindo em vários setores, como moda e artesanato. Por exemplo, a
Unmade, é uma empresa de tecnologia da moda que fornece software e ferramentas para a indústria da moda
para migrar para um modelo de cadeia de suprimentos sob demanda. Os produtos não são fabricados até serem
vendidos, o que significa que os clientes podem adaptar os produtos às suas necessidades (dentro de um
conjunto definido de modificações definidas pelas marcas de moda).
• Ofertas de tecnologia digital potencializam novos caminhos para o setor de artesanato como, por exemplo,
oferecer aos clientes a oportunidade de projetar ou personalizar seus próprios produtos ou combinar habilidades
tradicionais de artesanato com novas tecnologias, como o corte a laser e uma impressão 3D.
Igualmente importante nas indústrias criativas são intermediários de informação, como publicidade, prêmios
independentes e a mídia (como blogueiros, DJs de rádio e jornalistas). Em vez de se envolver na transferência de
bens ou serviços físicos, esses intermediários são importantes para circular informações.
Isso facilita a geração de valor simbólico e cultural, importante para gerar valor econômico dentro do setor criativo.
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Toda empresa tem custos envolvidos em sua operação. A estrutura de custos está vinculada a outras partes de um
modelo de negócios, principalmente recursos-chave, atividades e parcerias. Duas grandes áreas da estrutura de
custos podem ser distinguidas:
• O primeiro em que os negócios são fundamentalmente orientados pelo custo, com o objetivo de minimizar os
custos.
• A segunda é onde um negócio é orientado por um valor; os custos mais baixos não direcionam as decisões, mas o
foco está na criação de um produto ou serviço com qualidades específicas.
As empresas podem combinar aspectos de custo e de valor.

Estrutura de
custos

9

Os negócios criativos podem ser mais focados na criação de valor e relacionamento com os clientes, em vez de
estrutura de custos e renda / lucro.
Por exemplo, artistas e organizações culturais podem criar valor que não é facilmente reconhecido em termos
econômicos, e pode relutar em se concentrar na captura de valor, pois pode entrar em conflito com sua prática
criativa.
Gerenciados de maneira eficaz, esses elementos não precisam entrar em conflito, mas podem se complementar.
Concentrar-se nos diferentes blocos de construção do modelo de negócios, em particular na proposta de valor,
pode ajudar a equilibrar as demandas concorrentes.
Dependendo do subsetor criativo, as fontes de rendimento podem ser muito diferentes. Uma empresa pode confiar
em uma única fonte de rendimento vital ou várias fontes menores.
Várias fontes de rendimentos são frequentemente utilizados em empresas criativas. Se possível, parece uma boa
prática diversificar os fluxos de rendimentos.
Por exemplo, a necessidade das artes e do setor cultural em geral diversificarem seus fluxos de receita aumentou,
combinando subsídios públicos com outras fontes de receita, como venda de ingressos, arrecadação de fundos e
patrocínio.

Fontes de
Rendimentos

Uma variedade de fontes de rendimentos está disponível para empresas criativas. Novos fluxos de receita, como
crowdfunding, podem ter relevância para uma série de setores da indústria criativa, porém com pontos fortes e
limitações (ver Caso 11 do Creative Business Model Toolkit, página 14).
Usar uma gama diversificada de fonte de rendimentos no seu negócio não significa que todos eles tenham que ser
usados ao mesmo tempo. Em determinados momentos, quando sua empresa tem metas específicas, determinadas
fontes de receita podem ser mais aplicáveis.
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2 Template
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3 Teoria da Inovação do Modelo de Negócio
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envolve a participação de mercado ganhadora de negócios,

• Qualquer negócio de sucesso é baseado em uma vantagem competitiva que é criada através de todo o seu modelo de negócios.

apelando para clientes conscientes dos custos ou sensíveis ao

preço.
Issorefletida
é conseguido
maisde
baixos no
• Há apenas 3 estratégias para criar uma vantagem competitiva e, uma vez
escolhida,
estar
em com
todoosopreços
modelo
Estratégia
deela deve
negócios.
Liderança de
segmento de mercado-alvo, ou pelo menos o menor preço em

Custos

relação ao valor (preço comparado ao que os clientes
recebem). Para ter sucesso em oferecer o menor preço e, ao
mesmo tempo, alcançar lucratividade e alto retorno sobre o

investimento, o negócio deve ser capaz de operar a um custo
envolve tornar seus produtos ou serviços diferentes e

Diferenciação
estratégica

menor do que seus concorrentes.
As empresas que o utilizam concentram-se em determinados

mais atraentes do que os de seus concorrentes. A maneira
como você faz isso depende da natureza exata do seu
setor e dos próprios produtos e serviços, mas
normalmente envolve recursos, funcionalidade,
durabilidade, suporte e também imagem de marca que
seus clientes valorizam. Pense nos produtos de alta
qualidade da Apple e no R&D e marketing que suportam
seu modelo de negócios.

nichos de mercado e, ao entender a dinâmica desse mercado e

Estratégia
De Foco

as necessidades exclusivas dos clientes dentro dele,
desenvolvem produtos exclusivamente de baixo custo ou bem
especificados para o mercado. Como eles atendem clientes

em seu mercado de maneira excepcional, eles tendem a criar
uma forte fidelidade à marca entre seus clientes. Isso torna
seu segmento de mercado específico menos atraente para os

concorrentes. Pense na franquia da KFC.

Teoria da Inovação do Modelo de Negócio

• Descubra etapas fáceis para inovar o modelo de negócios, a fim de criar uma vantagem competitiva, usando a lista de perguntas e
cenários abaixo.
• Também neste vídeo você pode aprender sobre os equívocos mais comuns sobre a inovação do modelo de negócios:
• Inovação vem de idéias que ninguém teve antes
• O grande sucesso requer grandes recursos
• Inovações inovadoras são sempre baseadas em tecnologias fascinantes
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4 “E se” cenários e perguntas
Responda às perguntas abaixo e descubra como você pode inovar seu modelo de negócios:

•
•
•
•
•
•

Quais necessidades do cliente não satisfeitas podemos cumprir?
Como podemos melhorar a vida de nossos clientes?
Como podemos melhorar nosso relacionamento com nossos clientes?
Como podemos dobrar nossa receita total?
Como podemos nos basear em nossos pontos fortes?
Como podemos eliminar custos fixos?

“E se ...” Perguntas
• E SE: oferecemos nosso produto gratuitamente?
• E SE: o seu cliente tiver todas as informações?
• E SE: VAMOS DIRETO AO USUÁRIO FINAL?
• E SE: NÓS VENDEMOS ONLINE
• E SE: você cobrar 10 vezes mais?
• E SE: Você vende uma assinatura?

1. Canvas de Proposta de Valor -

teoria
2. (template) Canvas de proposta
de valor

CAPÍTULO 3

3. Prototipagem e experimentos
4. (template) Experiências em
execução

Módulo 2 – Proposta de valor para
empreendedores criativos

1 Canvas de Proposta de Valor - Teoria

O objetivo do Canvas de Proposta de Valor é ajudá-lo a projetar grandes propostas de valor que correspondam às necessidades e
trabalhos futuros do cliente e os ajude a resolver seus problemas.
Isso é o que a cena de start-ups chama de ajuste do mercado de produto ou ajuste de solução de problema.
O Canvas de Proposta de Valor ajuda os participantes a trabalhar para esse ajuste de uma forma mais sistemática.
O vídeo a seguir apresenta uma visão geral do Canvas de Proposta de Valor
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Perfil do Cliente
Trabalho dos Clientes

Nesse caso, não é sobre o que eles fazem para ganhar dinheiro, mas o que eles estão tentando fazer usando ou contratando um
produto. "Você não precisa de uma furadeira, mas de um buraco na parede". Podem ser as tarefas que eles estão tentando
executar e concluir, os problemas que estão tentando resolver ou as necessidades que estão tentando satisfazer.
As perguntas a seguir podem ajudar a definir as tarefas dos clientes com mais precisão:
• Quais trabalhos funcionais seu cliente está tentando fazer? (por exemplo, executar ou concluir uma tarefa específica, resolver
um problema específico, ...)
• Quais trabalhos sociais seu cliente está tentando fazer? (por exemplo, tentar parecer bom, ganhar poder ou status, ...)
• Que trabalhos emocionais seu cliente está tentando fazer? (por exemplo, estética, se sentir bem, segurança, ...)
• Quais são as necessidades básicas que seu cliente está tentando satisfazer? (por exemplo, comunicação, comida, sexo, ...)
Entender primeiro os trabalhos do cliente é crucial para fazer as perguntas certas ao projetar os outros blocos do VPC. O exemplo
do milkshake se encaixa nesse propósito, já que ele não foi escolhido pelos clientes por seu sabor e ingredientes, mas por outras
razões.
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Perfil do Cliente - Dores

As dores descrevem emoções negativas, custos e situações indesejáveis e riscos que o cliente experimente ou pode experimentar
antes, durante e depois de fazer o trabalho.
As perguntas a seguir podem ajudar a definir as dores do cliente com mais precisão:

• O que o seu cliente acha muito caro? (por exemplo, leva muito tempo, custa muito dinheiro, exige esforços substanciais, ...)
• O que faz o seu cliente se sentir mal (por exemplo, frustrações, aborrecimentos, coisas que causam dor de cabeça, ...)
• Como as soluções atuais estão abaixo do desempenho de seu cliente? (por exemplo, falta de recursos, desempenho, mau
funcionamento, ...)

• Quais são as principais dificuldades e desafios que seu cliente encontra? (por exemplo, entender como as coisas funcionam,
dificuldades em fazer as coisas, resistência, ...)
• Quais consequências sociais negativas o seu cliente encontra ou teme? (por exemplo, perda de rosto, poder, confiança ou status,
...)
• Quais riscos o seu cliente teme? (por exemplo, riscos financeiros, sociais, técnicos ou o que poderia dar muito errado, ...)
• O que está mantendo seu cliente acordado à noite? (por exemplo, grandes questões, preocupações,...)
• Que erros comuns seu cliente faz? (por exemplo, erros de uso, ...)
• Quais barreiras estão impedindo o seu cliente de adotar soluções? (por exemplo, custos iniciais de investimento, curva de
aprendizado, resistência à mudança, ...)
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Perfil do Cliente - Ganhos

Descreva os benefícios que os clientes esperam, desejam e seriam surpreendidos por. Isso inclui utilidade funcional, ganhos
sociais, emoções positivas e redução de custos.
As perguntas a seguir podem ajudar a definir os ganhos do cliente com mais precisão:

• Quais economias deixariam seu cliente feliz? (por exemplo, em termos de tempo, dinheiro e esforço, ...)
• Que resultados o seu cliente espera e o que iria além de suas expectativas? (por exemplo, nível de qualidade, mais de alguma
coisa, menos de alguma coisa, ...)
• Como as soluções atuais encantam seu cliente? (por exemplo, recursos específicos, desempenho, qualidade, ...)

• O que tornaria o trabalho ou a vida do seu cliente mais fácil? (por exemplo, curva de aprendizado mais plana, mais serviços,
menor custo de propriedade, ...)
• Quais consequências sociais positivas seu cliente deseja? (por exemplo, faz com que pareçam bons, aumente a potência, o
status, ...)
• O que os clientes estão procurando? (por exemplo, bom design, garantias, características específicas ou mais, ...)
• Com o que os clientes sonham? (por exemplo, grandes conquistas, grandes alívios, ...)
• Como o seu cliente avalia o sucesso e o fracasso? (por exemplo, desempenho, custo, ...)
• O que aumentaria a probabilidade de adotar uma solução? (por exemplo, menor custo, menos investimentos, menor risco,
melhor qualidade, desempenho, design, ...)
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Mapa de Valor
Produtos e Serviços

Ele representa a lista de produtos e serviços em que a proposta de valor é construída. Os produtos e serviços podem ser tangíveis
(por exemplo, produtos manufaturados, atendimento presencial), digitais / virtuais (por exemplo, downloads, recomendações online), intangíveis (por exemplo, direitos autorais, garantia de qualidade) ou financeiros (por exemplo, fundos de investimento e
serviços financeiros). ). Eles são cruciais ou triviais para seus clientes?
Apaziguadores da Dor
Descreve como os produtos e serviços aliviam a dor dos clientes. Como eles eliminam ou reduzem emoções negativas, custos e
situações indesejáveis e riscos que os clientes experimentam ou poderiam experimentar antes, durante e depois de fazer o
trabalho?
As perguntas a seguir podem ajudar a definir os analgésicos mais precisos.
O(s) produto(s)...?
• ... produzem economias? (por exemplo, em termos de tempo, dinheiro ou esforços, ...)

• ... fazem seus clientes se sentirem melhor? (por exemplo, mata frustrações, aborrecimentos, coisas que lhes causam dor de
cabeça, ...)
• ... consertam soluções de baixo desempenho? (por exemplo, novos recursos, melhor desempenho, melhor qualidade, ...)
• ... acabam com as dificuldades e desafios que seus clientes encontram? (por exemplo, tornar as coisas mais fáceis, ajudando-os a
fazer, eliminar a resistência, ...)
• ... elimina as consequências sociais negativas que seus clientes encontram ou temem? (por exemplo, perda de rosto, poder,
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Mapa de Valor
Criadores de Ganhos

Descreve como os produtos e serviços geram ganhos para os clientes. Como eles criam benefícios que os clientes esperam,
desejam ou seriam surpreendidos, incluindo utilidade funcional, ganho social, emoções positivas e economia de custos?
As perguntas a seguir podem ajudar a definir os criadores de ganhos com mais precisão.
O(s) produto(s):
• ... criam economias que deixam seu cliente feliz? (por exemplo, em termos de tempo, dinheiro e esforço, ...)
• ... produzem resultados que seu cliente espera ou que vão além de suas expectativas? (por exemplo, melhor nível de qualidade,
mais de algo, menos de alguma coisa, ...)
• ... copiam ou superam as soluções atuais que encantam o seu cliente? (por exemplo, em relação a características específicas,
desempenho, qualidade, ...)

• ... facilitam o trabalho ou a vida do seu cliente? (por exemplo, curva de aprendizado mais plana, usabilidade, acessibilidade, mais
serviços, menor custo de propriedade, ...)
• ... criam consequências sociais positivas que o seu cliente deseja? (por exemplo, faz com que pareçam bons, produz um aumento
na potência, status, ...)
• ... são algo que os clientes estão procurando? (por exemplo, bom design, garantias, características específicas ou mais, ...)
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2 Template Canvas de Proposta de Valor
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3 Prototipagem e experimentos
Seu Canvas de Proposta de Valor é baseado principalmente em suposições, no senso comum, e que todas as suposições devem ser
testadas antes de investir dinheiro e tempo em seus negócios. A solução para sair da terra do "adivinhar“ para a de experimentar.
Prototipagem e Experimentos
• O teste requer muitas coisas, desde discutir com seus clientes até realmente tentar vender uma versão de teste do produto ou usar
canais de teste, etc.

• O importante para cada teste é entender e respeitar os elementos de um bom teste.
• A regra de ouro do teste é deixar claro desde o início quais são as suas expectativas. Caso contrário, você não saberá até onde os
seus palpites foram - você será muito subjetivo quando o teste começar, para decidir se foi uma boa ligação ou não.
Versões de Testes
OPÇÃO

01

OPÇÃO

03

Prova de conceito.
Qualquer coisa que ajude um cliente,
consultor ou investidor a entender o
que você está tentando construir. Pode
ser como um esboço.

Versão funcional
Uma versão do seu produto ou serviço
que pode realmente resolver o
problema. Embalagem é opcional, a
funcionalidade não é.

OPÇÃO

02

OPÇÃO

04

Protótipo visual
Ilustração detalhada: wireframe para
um site; um design CAD para um
produto.

Experiência do cliente
Fornecer ao cliente o produto ou
serviço para ver a reação, os resultados
esperados, a solução de problemas, o
valor percebido etc.
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Prototipagem e experimentos
As regras básicas dos experimentos:

• O objetivo dos experimentos como parte do processo de Validação do MVP é testar as suposições mais importantes que você tem
em seu BMC e VPC, na situação da vida real.
• Um MVP validado não requer o teste de todo o modelo de negócios, mas os principais elementos são obrigatórios. Ir até lá e testar
as premissas mais arriscadas do modelo de negócios é o próximo passo a ser feito.

• A pessoa principal na história é o empreendedor e os membros de sua equipa. A maioria deles, se não todos, deve estar envolvida em
experimentos. Clarificar funções e atribuições são obrigatórias para cada uma delas.
Componentes principais de um experimento:
• O produto ou serviço testado
• Onde o experimento é implementado?
• Quem está no alvo do experimento
• Objetivo claro do experimento
• Suposições para testar - que parte do modelo de negócios é testada
• Métricas para acompanhar - os KPIs que medimos e como eles são rastreados
• Mais
Configuração
de experimentos
e atividadeseenvolvidas
detalhes sobre
o valor da prototipagem
experimentos no vídeo a seguir.
• Resultados qualitativos e quantitativos
• Agora
Principais
- as suposições
foram de
validadas?
Como?para
Por quê?
que deve
ser testado a seguir?
use o aprendizados
seguinte Template
de Planeamento
Experimentos
o seuOpróprio
negócio.
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4 Template de Planeamento de Experimentos
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1. Branding para Startups - Teoria

2. (template) Diretrizes Narrativas
da Marca

CAPÍTULO 4

3. Funil de marketing
4. Funil de marketing (template)

Módulo 3 – Marketing para indústrias criativas

Branding para Startups Teoria (1)

Qualquer negócio de sucesso conta uma história através de alguma cor, forma e palavra que usa.
“A mente humana é um processador de histórias, não um processador lógico.” - Jonathan Haidt, psicólogo e professor
No vídeo a seguir, você aprenderá a diferença entre marketing e branding, tendo em mente que tanto o branding quanto o marketing têm o mesmo
propósito final (gerar leads), mas o fazem em ondas diferentes e complementares.
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Branding para Startups Teoria (2)
• O branding deve preceder e fundamentar qualquer esforço de marketing.
Branding não é empurrar, mas puxar.
Base para
Marketing
comparação

Branding

Significado
Umaproduto
gama de atividades
é a prática dede
atribuir
• Branding é a expressão da verdade ou valor essencial de
uma organização,
ou serviço. ÉBranding
a comunicação
realizadas pela empresa para um nome de marca a um
características, valores e atributos que esclarecem o que essa marca específica é ou não é.
reunir compradores e
produto, que ajuda os
vendedores para promover a consumidores a reconhecer e
troca de bensquaisquer
e serviços é atividades
identificar
empresa que
• Uma marca ajudará a encorajar alguém a comprar um produto e apoia diretamente
dea vendas
ou o
Marketing.
produz.

marketing que estejam em jogo, mas a marca não diz explicitamente "compre-me".
Para quem?

Para negócios

Para clientes

• Em vez disso, diz: “É isso que eu sou. É por isso que eu existo. Se
você
gosta
de mim, pode me comprar,
me apoiar
O que
faz?concorda, se
Cultiva
clientes
Constrói a fidelidade
doecliente
me recomendar aos seus amigos. ”(Mais detalhes aqui)
Influências

Decisão imediata do cliente
para comprar.

Decisão de compra, deixando
um impacto na mente do
consumidor.

Showcases

Benefícios

Sonhos

Estratégia

Empurrar

Puxar

Valor

Promove o valor pretendido

Reforça o valor

Conduz

Vendas periódicas

Reputação duradoura

Cria

Necessidades

Relacionamentos

Fala com

Audiência pretendida

Emoções

• Projete a tabela e discuta com os participantes
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Branding para Startups Teoria (3)
• Diga aos participantes que, embora um logotipo possa ser a manifestação mais reconhecível de uma marca, ele é apenas um dos
muitos. Marcas usam diferentes mídias e se apresentam em cores, formas, palavras, sons e até cheiros.
• Isso é porque uma marca, em sua essência, é imaterial. É uma história chamada narrativa de marca que é contada em cores,
formas, palavras e até cheiros.
• São atributos e valores abstratos que se apresentam de formas concretas:
• Virgin America é sobre qualidade, diversão, inovação, suposições desafiadoras. Você pode vê-lo em iluminação de
aeronaves roxas e vídeos de segurança peculiares.
• Honda é sobre qualidade e confiança acessíveis. Você pode vê-lo em veículos confiáveis, embora de aparência genérica,
e com design visual simples e acessível.
• Ikea é sobre consciência de custo, simplicidade e união. Você pode vê-lo em móveis incrivelmente acessíveis, lojas
orientadas para a família e design visual acessível.
• Diga aos participantes que, na fase inicial, a marca de uma startup é um reflexo do ethos, valores e crenças do fundador. É uma
extensão deles.
• É por isso que é importante entender sua identidade pessoal e os eventos que ocorreram para moldar sua identidade.
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2 Template Diretrizes Narrativas de Branding
Use a seguinte diretriz para criar sua própria narrativa de marca.

Passo 1: conte a história da sua vida

Na fase inicial, a marca de uma startup é um reflexo do ethos, valores e crenças do fundador. É uma extensão de você. É por isso
que é importante entender sua identidade pessoal e os eventos que ocorreram para moldar sua identidade. Veja a lista de
perguntas no site original das diretrizes.
Etapa 2: crie uma nuvem de palavras

Depois de contar a história da sua vida, revise-a e escolha as palavras que mais lhe interessam. Essas palavras podem ser seus
valores, como honestidade, integridade e lealdade, ou podem ser palavras relacionadas ao seu produto ou serviço.
Nesta etapa, você deseja descarregar todas as palavras associadas à sua marca. Não pense muito e apenas anote-os sem
questionar a si mesmo. O objetivo aqui é colocar todas as suas ideias no papel primeiro para que você possa revisá-las mais tarde.
Pense nessas palavras como os blocos de Lego que você usará mais tarde para construir sua narrativa de marca.
Etapa 3: Pesquise citações relacionadas aos seus valores
Muitas vezes, a marca nos inspira a buscar coisas que são maiores que nós. (A Nike quer que encontremos nossa grandeza. | A
North Face nos inspira a nunca parar de explorar. | O Airbnb nos faz sentir como se pudéssemos pertencer a qualquer lugar.)
Citações e expressões idímicas também aspira a se tornar algo mais. Grandes citações sempre tem uma base filosófica, o que as
torna inspiradoras em primeiro lugar.
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Etapa 4: colete imagens relacionadas aos seus valores e produtos
Nesta etapa, você deseja visualizar a aparência da sua marca ao coletar imagens que evocam o tipo de emoção que você
deseja que seu público sinta.

Etapa 5: Realize uma análise competitiva
Esta é a última peça de pesquisa para adicionar ao seu arsenal. Ao realizar uma análise competitiva, você entenderá como
posicionar sua marca de maneira exclusiva em relação a seus concorrentes.
Etapa 6: crie sua narrativa de marca
Este processo criativo é confuso. Até este ponto, você tem coletado idéias e informações sobre sua marca e provavelmente
sente que não está chegando a lugar nenhum. Isso é bom. Você deveria se sentir assim. Mas confie em mim, se você tiver feito
o trabalho, as ideias virão até você. A chave para elaborar uma grande narrativa de marca começa com a definição dos
principais valores de 2 a 3 valores que você deseja transmitir e a crença que ecoa esses valores.

Sua narrativa pode ter o tamanho que você quiser ou tão simples quanto algumas frases. No entanto, deve seguir um padrão
de história que responda às seguintes perguntas: Qual é a crença da sua marca? Por que você se importa tanto com isso?
Como sua marca cumprirá sua promessa?

3 Funil de Marketing

O funil de marketing é uma visualização para entender o processo de transformar clientes potenciais em clientes, conforme
entendido de uma perspectiva de marketing (e vendas).
A ideia é que, como um funil, os profissionais de marketing lançam uma ampla rede para capturar o máximo possível de clientes em
potencial e, em seguida, alimentam-nos lentamente com a decisão de compra, restringindo esses candidatos em cada etapa do funil.
Não há uma única versão acordada do funil; alguns têm muitos "estágios", enquanto outros têm poucos, com diferentes nomes e ações
tomadas pelo negócio e pelo consumidor para cada um. Veja uma versão recomendada:
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Funil de Marketing
• Consciência : A conscientização é o estágio mais avançado do funil de marketing. Clientes em potencial são atraídos para esse estágio
por meio de campanhas de marketing e pesquisa e descoberta de consumidores. Confiança e liderança de pensamento é estabelecida
com eventos, publicidade, feiras, conteúdo (posts, infográficos, etc.), webinars, mala direta, campanhas virais, mídias sociais, buscas,
menções de mídia e muito mais. Aqui, a geração de leads ocorre, conforme as informações são coletadas e os leads são puxados para um
sistema de gerenciamento de leads para nutrir mais o funil.

• Interesse : Depois que os leads são gerados, eles passam para o estágio de interesse, onde aprendem mais sobre a empresa, seus
produtos e qualquer informação útil e pesquisa que ela oferece. Aqui está uma oportunidade para as marcas desenvolverem um
relacionamento com as pessoas em seu banco de dados de leads e introduzirem seu posicionamento. Os profissionais de marketing
podem cultivar leads por meio de e-mails, conteúdo mais voltado para setores e marcas, classes, boletins informativos e muito mais.
• Consideração : Na etapa de consideração, os leads foram transformados em leads qualificados de marketing e vistos como possíveis
clientes. Os profissionais de marketing podem enviar aos clientes em potencial mais informações sobre produtos e ofertas por meio de
campanhas de e-mail automatizadas, enquanto continuam a incentivá-los com conteúdo segmentado, estudos de caso, avaliações
gratuitas e muito mais.
• Intenção : Para chegar ao estágio de intenção, os clientes em potencial devem demonstrar que estão interessados em comprar o
produto de uma marca. Isso pode acontecer em uma pesquisa, após uma demonstração do produto ou quando um produto é colocado
no carrinho de compras em um site de comércio eletrônico. Essa é uma oportunidade para os profissionais de marketing defenderem
por que o produto é a melhor opção para um comprador.
• Avaliação : Na fase de avaliação, os compradores tomam uma decisão final sobre comprar ou não um produto ou serviço da marca.
Normalmente, o marketing e as vendas trabalham juntos para nutrir o processo de tomada de decisões e convencer o comprador de
que o produto de sua marca é a melhor escolha.

• Compra : Você está aqui! Este é o último estágio no funil de marketing, onde um cliente em potencial tomou a decisão de comprar e se
transformar em cliente. É aqui que as vendas cuidam da transação de compra. Uma experiência positiva por parte do comprador pode
levar a referências que alimentam o topo do funil de marketing e o processo recomeça.
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4 Template de Funil de Marketing
Use o modelo para preencher seu próprio funil de marketing.

1. O que é uma campanha de
crowdfunding e como definir

seus objetivos
2. (template) Estratégia de
Crowdfunding I

CAPÍTULO 5

3. Desenvolvendo a campanha de
crowdfunding
4. (template) Estratégia de
Crowdfunding Seção II

Módulo 4 – Crowdfunding como ferramenta de
teste de mercado

1. O que é uma campanha de crowdfunding e
como definir seus objetivos
O crowdfunding (ou financiamento coletivo / colaborativo) é o método de financiamento de qualquer projeto ou progresso de negócios,
aumentando a contribuição de outras empresas e pessoas.
Tipos de crowdfunding
Na maioria dos casos, o financiamento é feito através de plataformas online dedicadas. O crowdfunding é feito em três etapas principais. O iniciador do
projeto inicia o projeto, as pessoas por trás do projeto apóiam sua ideia e a plataforma de crowdfunding une os investidores para finalmente lançar a
No
crowdfunding
baseado
em recompensas
ideia. Aqui
está
um pequeno vídeo
explicativo.

(reward), os patrocinadores dão uma pequena
quantia de dinheiro em troca de uma recompensa

No financiamento coletivo com base em doações
(donation), os doadores doam uma pequena quantia de
dinheiro em troca de gratidão e do sentimento de
apoiar uma causa em que acreditam.
No crowdfunding de capital (equity), os
investidores investem grandes quantias de dinheiro
em uma empresa em troca de um pequeno
patrimônio da empresa.
E em crowdfunding de dívidas (debt), os credores
fazem um empréstimo com a expectativa de
compensar o principal e os juros.
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1. O que é uma campanha de crowdfunding e
como definir seus objetivos
Por que e como uma campanha de crowdfunding se encaixa no propósito do teste de mercado?

• Ele testa a prontidão do mercado para o seu novo produto: você tem uma ideia de quantas pessoas estão dispostas a pagar pela solução que você
fornecerá, mesmo antes do lançamento real do produto / serviço.
•

•

•

Envolve clientes no Processo de Design e Desenvolvimento de Produto: O Crowdfunding ajuda a atrair pessoas interessadas no sucesso de seu
produto. Envolvê-los no processo de design e desenvolvimento ajudará a enriquecer o produto de uma maneira totalmente nova. De certa forma,
reduz seu esforço na fase de design do produto.
Use o feedback do cliente para criar seu produto: com o financiamento coletivo, a maioria das pessoas que apoiam o seu projeto de captação de
recursos já são usuários do seu produto ou defensores da empresa. Quando eles receberem o protótipo ou a produção de primeiro volume do seu
produto, você pode esperar obter um feedback muito essencial sobre o que eles realmente pensam sobre o seu produto

Morpheos
Italy
Dare
rug Romania
Promoção do produto: O longo processo de teste e pesquisa de mercado pode
ser to
diminuido
ao lançar seu produto final
via crowdfunding.
Você
ganha marketing gratuito enquanto a plataforma de crowdfunding promove seu projeto e aumenta a visibilidade de seu produto. Isso reduz suas
despesas com publicidade. Portanto, a economia de custos é obtida por meio de crowdfunding.

Abaixo você encontrará as Diretrizes da Estratégia de Crowdfunding e alguns exemplos.
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Diretrizes Estratégicas de Crowdfunding
Input Estratégico
IDEIA
AS NECESSIDADES

Descrição
• Descreva exatamente o que você quer para crowdfund. Que problema você está tentando resolver e qual será o seu impacto a
longo prazo?
• Escreva uma lista de necessidades financeiras para tornar o produto / a causa em realidade. Especifique tudo o que é necessário.

APOIADORES ALVO

• Defina seus apoiadores alvo - Quem são os usuários mais prováveis de seu produto / causa?

OBJETIVOS SMART

O SMART é um acrônimo inteligente usado em todo o mundo para definir metas e objetivos. Ele significa específico, mensurável,
realizável, focado em resultados e vinculado ao tempo. Cada um deles deve ser uma característica de qualquer objetivo definido.
• Específicos: você tem uma chance muito maior de realizar uma meta específica do que uma meta geral. Então, você precisa
traduzir sua ideia geral vaga do que você quer realizar em algo muito preciso. Essencialmente, isso define seus termos.
• Mensurável - Crie uma régua de tipos para medir os resultados. Sua necessidade de estabelecer um critério para o sucesso. Isso
tornará mais fácil acompanhar seu progresso e saber quando você alcançou seu objetivo.
• Atingível - Avalie suas limitações. Você quer ter certeza de que o objetivo que você definiu pode realmente ser alcançado.

• Focada nos Resultados - Isso é bastante auto-explicativo. Se você não está conseguindo algo aqui, então dificilmente é um
objetivo, muito menos um objetivo efetivo.
• Time-Bound - Escolha um período de tempo. Isso significa que sua meta deve ter um prazo ou deve haver uma data definida para
conclusão.
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2 Template Estratégia de Crowdfunding
Seção I
Input Estratégico
IDEIA
AS NECESSIDADES

APOIADORES ALVO

OBJETIVOS SMART

Descrição

Diretrizes Estratégicas de Crowdfunding Seção II
Input Estratégico
STORYTELLING/ CONTEÚDO
PITCH
RECOMPENSAS
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Descrição
• Escreva um pitch textual que apresentará o projeto na plataforma de crowdfunding.
• Seja preciso quanto ao seu objetivo e custos.
● Imagine que você tenha 30 segundos para atrair um possível apoiador de campanha. O que você diria a ele? Anote o seu pitch de 30
segundos.
• Defina recompensas (perks), seus preços e sua programação de entrega.
• Inclua um benefício que ofereça uma experiência única na vida, ou uma chance de participar do seu projeto.

VIDEO PROMOCIONAL PARA SUA • Crie um vídeo de 2 minutos de duração.
CAMPANHA
PLATAFORMA DE CROWDFUNDING • Defina qual plataforma você usará em sua campanha.
PLANO DE COMUNICAÇÕES
MÍDIAS SOCIAIS

• Defina o seu plano de comunicação - grupos-alvo, mensagem central, canais e horários

Defina seu plano de mídia social descrevendo:
• Quais sites de mídia social você usará em sua campanha.
• Quais páginas / grupos / perfis você usará na promoção de mídia social.
• Que tipo de conteúdo você usará (vídeos, eventos, hashtags…)

IDENTIDADE VISUAL (BRANDING)
CONTEÚDO VISUAL
CAMPANHA OFFLINE
LANÇAMENTO DA CAMPANHA
SUSTENTAVILIDADE DO PROJETO

GESTÃO DE RISCOS

● Forneça um exemplo de um elemento visual que apresente uma identidade visual reconhecível de sua campanha (por exemplo, o logotipo da
campanha).
• Faça uma lista de pelo menos 5 elementos visuais que apresentarão diferentes aspectos da sua campanha na plataforma da campanha. (Ou
seja, produto / causa, equipa, cronograma, plano financeiro, benefícios do produto / causa, produto / causa, etc.)
● Defina até 3 atividades que contribuam para a promoção de campanhas pela Internet - jantares de doação, participações de convidados,
eventos públicos etc.
● Defina a possível data de lançamento e duração de sua campanha.
• Descreva como seu projeto permanecerá sustentável após a campanha de crowdfunding?
Definir riscos potenciais, levando em consideração:
• Risco de reputação de sua organização em caso de falha na campanha
• Riscos vinculados a recursos humanos (mudanças de equipa de campanha), riscos financeiros (problemas de transação etc.)
• Riscos ligados à produção e envio das recompensas (perks) (problemas de entrega)
• Riscos de comunicação (mensagens politicamente incorretas)

EQUIPA

• Descreva sua equipa e explique a responsabilidade de cada membro da equipa durante a campanha.
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4 Template
Estratégia de Crowdfunding Seção II
Input Estratégico
STORYTELLING/ CONTEÚDO
PITCH
RECOMPENSAS

VIDEO PROMOCIONAL PARA SUA CAMPANHA
PLATAFORMA DE CROWDFUNDING
PLANO DE COMUNICAÇÕES
MÍDIAS SOCIAIS

IDENTIDADE VISUAL (BRANDING)
CONTEÚDO VISUAL
CAMPANHA OFFLINE
LANÇAMENTO DA CAMPANHA
SUSTENTAVILIDADE DO PROJETO
GESTÃO DE RISCOS
EQUIPA

Descrição

1. Teoria dos Custos e Orçamento
2. (template) Projeções Financeiras

CAPÍTULO 6

3. Previsão de vendas e fluxo de
caixa
4. (template) Projeções Financeiras

Módulo 5 – Previsões Financeiras

1. Teoria de Custo e Orçamento
O planejamento financeiro de um negócio é a tarefa de determinar como a organização terá condições de atingir seus objetivos
estratégicos. Normalmente, uma organização cria um plano financeiro imediatamente após a visão e os objetivos terem sido
determinados.
O plano financeiro descreve cada uma das atividades, recursos, equipamentos e materiais necessários para atingir os objetivos de
uma organização, bem como o cronograma. Veja aqui detalhes e exemplos.

Categorias de custos:
• Custos de inicialização divididos em:
• Ativo permanente
• Capital Operacional
• Salários e remunerações
• Despesas operacionais fixas
• Custos variáveis

Fluxo de caixa é o dinheiro que está se movimentando dentro e fora do seu negócio em um mês. Embora às vezes pareça que o fluxo de caixa só vai
para um lado - fora do negócio - ele flui para os dois lados.
Dinheiro está vindo de clientes que estão comprando seus produtos ou serviços. Se os clientes não pagarem no momento da compra, parte do seu
fluxo de caixa é proveniente de cobranças de contas a receber.

O dinheiro está saindo do seu negócio na forma de pagamentos de despesas, como aluguel ou hipoteca, em pagamentos de empréstimos mensais e
em pagamentos de impostos e outras contas a pagar.
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Custos Iniciais
Liste os gastos em ativos fixos. Seus ativos de negócios são as coisas que você precisa usar em seus negócios a longo prazo. Por exemplo, se você está
iniciando uma loja de tijolo e argamassa, isso pode incluir itens como prateleiras, mesas, caixa registradora e assim por diante.
1
Um artista gráfico pode precisar de impressoras especializadas e um quadro de desenho, entre outras coisas.
2

Se você está fazendo ou vendendo produtos, pense no inventário que precisará ter no início. O exemplo
mais fácil são os livros que uma livraria precisa
Imóveis-Terrenos
para estocar suas prateleiras.
Edifícios
Lembre-se de que você sempre tem a opção de alugar em vez de comprar. Mesmo se você alugar -Veículos
um veículo, por exemplo - esse custo ainda é um custo
inicial até você começar a vender. Então, isso se tornará um custo fixo.
6

Ativos fixos
Para cada item dessa lista, especifique qual será o valor da despesa. Se você não pode estimar o preço de um item no topo da sua cabeça,3então faça
alguma pesquisa. Por exemplo, ligue para agentes imobiliários para perguntar sobre o espaço de aluguel e preços. Entre em Arrendamento
contato com corretores de
Melhorias
seguros para perguntar sobre planos de seguro e preços.
Mobília
e reparos

Equipamento

5
4

Folha 1 - Custos iniciais
Listar gastos com despesas (capital operacional).

Nem tudo que você compra é um ativo.
Você também gasta dinheiro em despesas. Por exemplo, custa dinheiro para montar uma corporação legal, uma LLC ou uma parceria.
O dinheiro que você gasta para construir seu site, os custos de reformar seu escritório e os salários que você paga aos funcionários para ajudá-lo a
configurar também são exemplos de despesas.

Como no caso dos ativos fixos, algumas despesas, como suprimentos, salários e remunerações, se tornarão custos fixos ou custos variáveis assim que a
sua empresa começar a vender.

Normalmente, um ativo fixo é qualquer coisa que se encaixa em um dos seguintes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remunerações e Salários Pré-Abertura
Prêmios de Seguro Pré-pagos
Inventário
Honorários legais e contábeis
Depósitos de aluguel
Depósitos de Utilidades
Suprimentos
Publicidade e Promoções
Licenças
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Template de Projeções Financeiras – Custos iniciais

Folha 2 - Salários e remunerações
A diferença essencial entre um salário e uma remuneração é que uma pessoa assalariada recebe um valor fixo por período de pagamento e uma
remuneração é paga por hora. Alguém que é pago um salário é pago um montante fixo em cada período de pagamento. Essa pessoa é considerada um
funcionário isento.
Não há ligação entre o valor pago e as saídas geradas por esse empregado.
Alguém que recebe uma remuneração recebe uma taxa de pagamento por hora, multiplicada pelo número de horas trabalhadas. Essa pessoa é
considerada um funcionário "não isento".
Os salários são custos fixos e as remunerações são custos variáveis.
O custo da empresa com cada funcionário é composto por:
• Os salários e remunerações pagos aos empregados
• Os impostos pagos ao estado (assistência social e médica, impostos salariais, outros impostos dependendo do país)
• Outros benefícios dados aos empregados (bilhetes de refeição, bilhetes de férias, seguro médico privado, etc.)
Ao orçamentar salários e remunerações, considere-se um empregado.
* Use os modelos abaixo para criar sua própria previsão financeira.
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Template de Projeções Financeiras – Salários e
remunerações

Folha 3 - Despesas operacionais fixas
Os custos operacionais são gastos associados à manutenção e administração de um negócio no dia-a-dia.
A maioria destas são despesas comuns:
• Propaganda
• Despesas com Carros e Caminhões
• Taxas de banco e comerciante
• Contrato de trabalho
• Conferências e Seminários
• Descontos e Reembolsos do Cliente
• Dívidas e Assinaturas
• Diversos
• Seguro (Responsabilidade e Propriedade)
• Licenças / Taxas / Permissões
• Taxas legais e profissionais
• Despesas de escritório e suprimentos
• Porte e Entrega
• Aluguel (na propriedade de negócios)
• Aluguel de Veículos e Equipamentos
• Vendas e Marketing
• Impostos-Outros
• Telefone e Comunicações
• Viagem
• Serviços de utilidade pública
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Template de Projeções Financeiras - despesas fixas

3 Previsão de vendas

Folha 4 - Previsão de vendas projetada
"As pessoas acham que a previsão é boa ou ruim, dependendo de quão exata ela é", diz Tim Berry, presidente da Palo Alto
Software, que cria softwares de planejamento de negócios. "O que eu acho é o quão bem ele se transforma em suposições
significativas que você pode ver mais tarde."
A previsão de vendas é o processo de estimar vendas futuras. Previsões precisas de vendas permitem que as empresas
tomem decisões de negócios informadas e prevejam desempenho de curto e longo prazo. As empresas podem basear suas
previsões em dados de vendas anteriores, comparações em toda a indústria e tendências econômicas.
É mais fácil para empresas estabelecidas prever vendas futuras com base em anos de dados de negócios anteriores. As
empresas recém-fundadas precisam basear suas previsões em informações menos verificadas, como pesquisa de
mercado e inteligência competitiva, para prever seus negócios futuros.
Previsão significa estimativa de quantidade, tipo e qualidade de vendas futuras. Para qualquer preocupação de
fabricação, é muito necessário avaliar as tendências de mercado com antecedência suficiente. Este é um compromisso por
parte do departamento de vendas e o planejamento futuro de toda a produção depende dessa previsão.
A meta para o departamento de vendas é decidida com base nessa previsão e essas previsões também ajudam no
planejamento do desenvolvimento futuro da produção. A previsão de vendas forma uma base para metas de produção.
Do alto, olhando para sua importância, é essencial que a previsão de vendas seja precisa, simples, fácil de entender e
econômica.
A previsão de vendas dá uma ideia de como uma empresa deve gerenciar sua força de trabalho, fluxo de caixa e recursos.
Além de ajudar uma empresa a alocar seus recursos internos com eficiência, os dados preditivos de vendas são
importantes para as empresas quando desejam adquirir capital de investimento.
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Folha 4 - Previsão de vendas projetada

A previsão de vendas é uma função muito importante em questões de fabricação, pois é útil das seguintes maneiras:

• Ajuda a determinar os volumes de produção considerando a disponibilidade de instalações, como equipamentos,
capital, mão de obra, espaço etc.
• Ela forma uma base de orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento natural etc.
• Ajuda na tomada de decisão sobre a expansão da fábrica e mudanças no mix de produção ou deve desviar seus recursos
para a fabricação de outros produtos.
• Isso ajuda na decisão de políticas.
• Facilita a decisão sobre a extensão da publicidade, etc.
• A previsão de vendas é um compromisso por parte do departamento de vendas e deve ser realizada durante um
período determinado.
• A previsão de vendas ajuda a preparar os cronogramas de produção e compra.
• A previsão precisa de vendas é uma ajuda muito boa para a tomada de decisões.
• Ajuda na orientação de marketing, produção e outras atividades de negócios para atingir essas metas.
• Previsão orientada por leads - método de previsão de vendas para start-ups
Relacionamentos são o coração e a alma das vendas, e o método orientado por leads depende da compreensão do
relacionamento que seus leads têm com sua empresa e do que provavelmente farão com base nesse relacionamento. Em
essência, você está analisando cada origem de leads e atribuindo um valor a essa fonte com base no que leads
semelhantes fizeram no passado.

•
•
•
•

Informações que você precisa para começar:
Leads por mês do ciclo de vendas anterior
Levar a taxa de conversão do cliente por fonte de lead
Preço médio de venda por fonte

Se você tem alguns dados para trabalhar e um fluxo constante de leads de entrada, o modelo orientado por leads é um
ótimo ponto de partida.
No entanto, é suscetível a alterações nos ciclos de vendas, esforços de marketing ou alterações no mercado.
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Template de Projeções Financeiras - previsão de vendas

Folha 5 - Recebimentos e
Despesas em Dinheiro

Folha 6 - Análise de
Breakeven (ponto de
equilíbrio)

Método de confrontar recebimentos reais de caixa com os
usos reais de caixa para determinar diretamente o fluxo de
caixa para o orçamento de caixa; vale a pena por períodos
de seis meses ou menos. Consulte a abordagem do lucro
líquido ajustado.

O processo de calcular o ponto de equilíbrio para sua startup é
realmente muito simples em teoria. O problema é que é difícil prever
para a maioria das empresas, porque o processo exige que você faça
uma série de suposições. Se essas suposições estiverem erradas, seu
ponto de equilíbrio pode mudar drasticamente.

A preparação de um orçamento de caixa requer
informações sobre recebimentos de caixa e despesas de
caixa de todos os outros orçamentos operacionais.

O ponto de equilíbrio para um produto é o número de unidades que
você precisa vender para a receita total recebida, para igualar os custos
totais, fixos e variáveis.

A informação da fonte tem um horizonte de tempo
relativamente curto, pois é baseada nas negociações com
provedores e com clientes.

Para preparar sua análise do ponto de equilíbrio para o seu potencial
negócio de startups, você precisa adivinhar o número de unidades que
pode vender, o preço de venda esperado por unidade, os custos fixos e
os custos variáveis. Essa suposição é feita com base em pesquisas.
Ponto de equilíbrio = custos fixos / (preço de venda unitário - custos
variáveis)

É por isso que a precisão do método diminui rapidamente
além de alguns meses de previsão.
* Use os modelos abaixo para criar sua própria previsão
financeira.

A análise de ponto de equilíbrio é uma ferramenta poderosa que você
pode usar para determinar se sua ideia de negócio será lucrativa.
Considere sua análise de ponto de equilíbrio como uma única
ferramenta em seu arsenal. Mesmo que essa análise mostre que você
pode lucrar com suas vendas e custos esperados, existem outras
ferramentas que você usará em seu plano de negócios para fornecer
uma visão mais completa das suas previsões financeiras.
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Template de Projeções Financeiras - dinheiro
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Template de Projeções Financeiras - análise de ponto de
equilíbrio (breakeven)

1. O papel do mentor.

2. Como encontrar um mentor
3. O relacionamento de mentoring

CAPÍTULO 6

o que fazer e não fazer

4. Reuniões de Mentoria

Módulo 6 – Mentoria para empreendedores em
indústrias criativas

1. O papel de um mentor
Fazer algo pela primeira vez não requer apenas a combinação perfeita de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas
também algumas orientações. Participar do treinamento do Creative Business Studio e usar este manual é muito
importante, mas provavelmente não é suficiente para ter sucesso. Você precisa de um mentor para ajudá-lo a navegar
seus primeiros passos no mundo dos negócios com mais confiança.
Através da mentoria, você pode se beneficiar do conhecimento, contatos e insights que o mentor tem no negócio e no
mercado. O mentor pode fornecer conselhos financeiros, jurídicos e operacionais com base em sua experiência em
negócios.
Não se sinta envergonhado de perguntar a um profissional de seu campo, com anos de experiência, para ajudá-lo. Todas
as pessoas de sucesso que você admira hoje tinham um mentor no início de suas carreiras e já podem saber o que é
mentoring.
Antes de começar a procurar um mentor, reserve algum tempo para definir suas expectativas. Isso pode ajudá-lo a tirar o
máximo proveito da relação de orientação.
O papel do mentor é:
● Definir junto com o empreendedor suas necessidades e problemas e encontrar soluções juntos
● Fornecer suporte e visão geral ao negócio que ele ou ela ajuda
● Fornecer feedback e recursos sobre os tópicos específicos de crescimento do aprendizado
● Compartilhar de sua experiência prática
● Estender a gama de recursos a que o empreendedor tem acesso, ou facilitar a interação com outras pessoas que possam
ajudar o aprendiz a desenvolver e alcançar seus objetivos
● Responsabilizar-se por sua parte do processo e garantir que o aprendiz permaneça independente.
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2. Como encontrar um mentor
O QUE PROCURAR

● +7 anos de experiência no setor de negócios criativos
● mentalidade empreendedora ou intraempreendedora comprovada por resultados reais de negócios
● Disponibilidade e motivação para investir tempo e compartilhar experiências com um jovem empreendedor
Procurar por um mentor com este perfil pode não garantir o sucesso da relação de mentoring, mas pode aumentar
significativamente suas chances de encontrar uma boa correspondência.
COMO ENCONTRAR UM MENTOR
Um erro comum é ir direto aos mentores mais conhecidos e mais visíveis. Embora isso possa ocasionalmente funcionar,
muitas vezes é mais produtivo analisar sua própria rede e procurar localmente os mentores que você respeita com
experiência relevante.

Pense em abordar os fundadores e principais executivos de empresas em seu espaço que você admira. Essas pessoas
geralmente têm maior probabilidade de investir tempo no seu negócio do que aquelas com demanda esmagadora de
estranhos.
Para fazer essa primeira conexão, você pode tentar enviar um e-mail curto explicando o que sua startup está fazendo e
por que você está alcançando. Evite e-mails de "formulário" e torne sempre relevante e fácil para o possível mentor
ajudar. Reserve alguns minutos para ler o blog da pessoa ou a conta do LinkedIn e saiba mais sobre o histórico dele para
que você possa personalizar sua anotação.
Participar de eventos de redes de negócios e se tornar um membro do hub de negócios local também pode ajudá-lo a
entrar em contato mais facilmente com seu futuro mentor.
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3. A relação de mentoria e o que se “fazer e não fazer”

Fazer

• Concordem a estrutura de mentoria e as funções de
trabalho (o número de reuniões e, eventualmente, as
datas, com que frequência e quando ele pode ligar para
você, etc.)

Não Fazer

• Não permita que o mentor viole as regras da relação
de orientação, que você concordou na primeira
reunião
● Não faça o mentor sentir que ele tem que estar lá para
você, aconteça o que acontecer

● Certifique-se de que cada reunião de orientação tenha
um tópico e uma agenda. Você é livre para propor a agenda
e enviá-la ao seu mentor para comentários uma semana
● Não permita que seu mentor tome decisões de
antes da reunião.
negócios que devem ser tomadas por você
● Além da agenda da reunião, faça uma lista de perguntas
para o seu mentor. Como as prioridades mudam
rapidamente, você pode esquecer questões importantes.

● Quando o seu mentor coloca o mentorado em contato
com outra pessoa, não é sua responsabilidade manter
contato ou no circuito de comunicação. É
responsabilidade do mentorado tirar o máximo
● Fale sobre o que significa criar uma entidade legal e
certifique-se de que esse procedimento legal faça parte do proveito da nova relação.
plano de negócios
● Peça ao seu mentor para colocá-lo em contato com
fornecedores, possíveis clientes (se possível) ou qualquer
outro tipo de interessados.
● Acompanhamento após cada reunião de mentores
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4. Encontros de Mentoria (1).
A primeira reunião
O processo de orientação deve ser orientado para resultados. É por isso que no primeiro encontro com o seu mentor
vocês devem conhecer um ao outro, estabelecer metas e alguns aspectos gerais da relação de mentoring.

• Introdução
• O mentor se apresenta com uma breve biografia destacando os aspectos mais relevantes para o relacionamento de
mentoria
• O mentorado apresenta-se com uma breve biografia destacando os aspectos mais relevantes para o relacionamento de
mentoring
• Resumo da ideia de negócio e avaliação das necessidades do mentorado
• O mentorado apresenta a ideia de negócio
• O mentor apenas escuta e faz anotações. Nenhum feedback é necessário naquele momento.
• O mentor pergunta ao participante sobre os principais problemas de negócio que ele acha que o mentoring abordará.
• Definindo objetivos de objetivos de mentoring
• Com base nos objetivos de negócio e nas questões de negócio que o aprendiz pretende abordar através da orientação,
o mentor pede ao mentorado que sugira 3 ou 4 objetivos de orientação - o que deve ser alcançado através da
orientação no final do programa.
• Depois de discutir os objetivos, eles devem ser escritos.
• Relação de orientação - discussão normativa geral
• O que é e o que não é a relação de mentoria
• “Fazer e não fazer” no relacionamento de mentoring
• As próximas reuniões são agendadas, ou pelo menos a segunda
• Canais de comunicação entre as reuniões são acordados se a comunicação entre as reuniões for aceitável por ambos
Ao pensar na agenda das seguintes reuniões, você pode considerar a seguinte estrutura. Esteja ciente de que isso não é
suficiente. Você deve torná-lo mais específico.
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4. Encontros de Mentoria (2).
Estrutura recomendada para as outras reuniões

O mentor pergunta ao mentorado:
• Apresentar o status do progresso em relação aos objetivos de negócios
• Apresentar as situações inesperadas que ocorreram nesse meio tempo
• Apresentar as principais questões, lutas e necessidades e possíveis soluções
• O mentor fornece feedback e possíveis soluções
• Os objetivos de mentoring são revisados (se necessário)
• Os próximos passos que o mentorado deve fazer estão listados em um plano de ação
• A reunião seguinte começará discutindo o status em relação ao plano de ação e aos objetivos de orientação

A última reunião de mentoria

A última reunião de mentoria segue a mesma estrutura das anteriores. A diferença é que a atualização regular do status é
substituída pela avaliação final do progresso, que é feita em relação aos objetivos e ao plano de ação.
A relação de mentoria termina no final da última reunião de mentoria. Cabe ao mentor e ao mentorado decidir se e como
sua relação continuará. Uma discussão sobre como a relação pode se transformar deve ser feita na última reunião de
mentores para evitar possíveis erros de interpretação.
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Example 1

Example 1

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer pulvinar nulla ut.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer pulvinar nulla ut.

Example 1

Example 1

Example 1

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer pulvinar nulla ut.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer pulvinar nulla ut.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer pulvinar nulla ut.

Contatos
Obrigado e esperamos que este material seja útil. Qualquer feedback é bem-vindo.
A directriz foi desenvolvida através do Creative Business Studio, projecto financiado pelo programa Erasmus,
coordenado pelo Impact Hub Bucharest.

