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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

INTRODUÇÃO 

Entre os anos 70 e 90 o consumo por música era restrito, as 
pessoas ouviam os grandes hits através de rádios e compravam 
discos em lojas de música. Naquela época, não existia muitas 
opções para ouvir, por conta da tecnologia e falta de acesso.  
Ao longo dos anos 2000, a internet proporcionou as pessoas 
uma grande facilidade de acesso a informação. Utilizando sites 
de busca é possível encontrar tudo o que desejar na rede, o 
que proporcionou um aumento no consumo musical. Neste 
período, as lojas de CDs tiveram uma queda considerável 
nas vendas, pois a tecnologia converteu o mercado de massa 
em milhões de nichos, aumentando assim o consumo pelas 
músicas “não-hits”. 

Com esse aumento de consumo por música, muitas bandas 
independentes utilizaram a tecnologia e a internet para 
ingressar no mercado profissional, onde divulgam e vendem 
seus trabalhos e produtos. Os headbangers, por exemplo, 
foram um dos grupos que usufruíram da internet e do acesso 
a informação para conhecer novas músicas e artistas no 
meio do heavy metal. Estes indivíduos sofreram diversos 
preconceitos e acusações por conta de seu comportamento 
e filosofia de vida. Os ouvintes de heavy metal sempre foram 
vistos pela sociedade como indivíduos alienados, violentos e 
artisticamente pobres no meio musical.

Uma pesquisa foi realizada para verificar a necessidade de 
introduzir um novo serviço destinado aos headbangers:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11zoxGRyt0_Q4D99Cj_
fltIKxMO7LWQIz_ZeFFq3DhLk’

OBJETIVOS
Tornar o aplicativo um meio de suporte para divulgação 
para as bandas independentes e proporcionar experiências 
musicais dentro e fora da plataforma, estando presente com 
o consumidor.

MISSÃO
Promover e fortalecer o cenário do metal no Brasil.
Estar na mente e no coração de todos os headbangers 
brasileiros. 

VISÃO
Ser ferramenta de referência para o crescimento das bandas 
independentes que atuam no cenário do rock e metal.
Representar os headbanger e transformar-se em uma 
identidade para eles.

VALORES
Nossa comunicação deve ser clara e precisa.
Nosso gerenciamento deve ser em equipe, consistente e 
focado.
Nosso relacionamento com clientes e colaboradores deve ser 
transparente e baseado na responsabilidade e confiança entre 
as partes.

FATORES-CHAVE DE SUCESSO
Melhorar constantemente a experiência do usuário.
Trabalhar o engajamento musical 
Direcionar esforços para atingir o coração do headbanger 
brasileiro.
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2. SUMÁRIO DA EMPRESA

2.1 COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE 2.2 INSTALAÇÕES

Sócio 1: Investidor - Responsável pelo investimento do 
projeto, que cuidará da parte financeira, realizará negociações 
entre possíveis parceiros e fará a gestão de todo capital do 
negócio.

Sócio 2: Gestor de tecnologia e informação – Responsável 
por gerenciar toda parte tecnológica do produto. É preciso 
possuir conhecimento técnico e saber coordenar a equipe 
para o desenvolvimento do projeto 

Sócio 3: Gestor de Design – Responsável pelo gerenciamento 
da equipe de criação, marketing e planejamento na execução 
do projeto de acordo com as diretrizes.

Instalações iniciais: incubadora. 
Após um ano as instalações serão semelhantes com a de 
uma incubadora, trabalhando em um escritório com os com 
os funcionários chave, gestores e equipe técnica. Os trabalho 
relacionado com servidor será terceirizado por questões de 
segurança e espaço.
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3. PRODUTOS E SERVIÇOS

3.1 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

3.2 VANTAGENS E DIFERENCIAL COMPETITIVO

3.3 OPERAÇÕES

Fornecer serviço de streaming musical direcionado para 
o headbanger brasileiro e o cenário underground de heavy 
metal e seus subgêneros no país. A ideia é desenvolver 
uma ferramenta para que os artistas possam cadastrar suas 
músicas e disponibilizar para os usuários assinantes ou não. 
Para isso é preciso a trabalhar com a colaboração de músicos 
independentes que pertencem ao gênero. 

VANTAGENS PARA OS ANUNCIANTES
Os anunciantes impactarão somente os usuários que optarem 
pela opção grátis do serviço, porém o aplicativo pode ser 
uma boa porta de entrada para divulgação de um determinado 
serviço ou produto destinado especificamente para este 
público. Por estar num ambiente segmentado, a chance de 
obter uma boa performance em uma campanha publicitária 
é grande.

VANTAGENS PARA O PRODUTO
Naturalmente as bandas irão divulgar o serviço, porque buscam 
reconhecimento no mercado, a divulgação será consequência 
da satisfação do produto. De qualquer forma, isso atrairá 
novos usuários e irá gerar movimento, aumentando a chance 
de anunciarem na plataforma e novas assinaturas.

DIFERENCIAL
O grande diferencial desse serviço é que ele é especificamente 
voltado para o headbanger brasileiro. A concorrência 
trabalha com uma imensidade de bandas e artistas, tentando 
atingir as necessidades de todos. Este produto irá trabalhar 
exclusivamente com o cenário heavy metal e seus subgêneros, 
atendendo as necessidades do headbanger brasileiro, seja 
músico ou usuário. 

VANTAGENS PARA OS MÚSICOS 
Bandas independentes que estão começando sua carreira 
poderão disponibilizar suas músicas e receber por 
reprodução de faixas. Músicos não precisarão pagar taxa para 
disponibilizar suas músicas, porém o preço recebido por cada 
faixa reproduzida será pequena. 

VANTAGENS PARA OS USUÁRIOS
Usuários poderão utilizar o serviço gratuitamente porém com 
a visualização de publicidades na plataforma, ou optar por 
pagar mensalmente e não ser impactado por publicidades. 

Como designer, tenho o conhecimento e as habilidades 
necessárias para desenvolver toda a parte de planejamento do 
projeto. Desde o trabalho teórico, o conceito de criação e de 
todas as etapas que compõem um projeto de design: Layout, 
wireframes, paleta de cores, tipografia, logotipo, diagrama de 
navegação e de informação, além da facilidade de identificar o 
publico alvo e realizar pesquisas.

O grande desafio neste momento é conseguir parceiros para 
trabalharem com a programação do aplicativo, que conheçam 
as melhores ferramentas para o desenvolvimento e atualização.

Veja o mapa de operações na página seguinte.
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Hospedagem

Home Page

Linguagem
de Programação

Planejamento

Home Page

Mapeamento do
Sistema

Mapa de 
Informação

Mapa de 
Navegação

Criação

Home PageIdentidade visual

Layout e Interface

Conteúdo

Ações 
Promocionais

Desenvolvimento

Home Page

Plataformas

Banco de Dados

Implementação

Home PageTestes e Correções

Manutenção

Suporte

METAS
Segundo a Associação Brasileira da Música Independente, 
estima-se que no mercado independente existiam mais de 
5.800 artistas no país em 2012, a maioria concentrada na 
região Sudeste. Com isso, as metas são:

CURTO PRAZO
Ter 200 bandas cadastradas no site e com suas músicas 
publicadas nos três primeiros meses;
Ter 2.000 usuários cadastrados no site no três primeiros 
meses;
Concentrar, primeiramente, ações nas capitais da região 
sudeste.

MÉDIO PRAZO
Crescer o faturamento em 5% por mês, através de planos 
premium nos seis primeiros meses;
Ter 50.000 usuários cadastrados no site em seis meses;
Alcançar 1.000.000 de plays nas músicas cadastradas em 
seis meses;
Alcançar por meio de ações 10% dos usuários da região Sul 
e Centro Oeste, em seis meses.

LONGO PRAZO
Ter 100.000 usuários cadastrados no site em um ano;
Alcançar por meio de ações 10% dos usuários da região Norte 
e Nordeste, em um ano.
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4. ANÁLISE DE MERCADO

4.1 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

CARACTERÍSTICAS DO PÚBLICO ALVO
São pessoas que gostam de metal e rock, possuem entre 18 a 30 anos, são brasileiros do sexo masculino ou feminino que 
possuem ensino médio completo, são estudantes de curso superior ou formados. Pessoas entre 18-20 anos são estudantes e 
podem estar empregados, com faixa salarial de até R$ 1.200,00.ou desempregados. Pessoas entre 21-25 estão empregados, 
com faixa salarial de até R$ 3.000,00 ou buscando emprego. Pessoas entre 26-30 estão empregados e provavelmente seguindo 
a carreira que deseja com faixa salarial de até R$ 5.000,00. Vão a shows ou festivais de bandas independentes e apoiam o 
gênero rock/metal no país, comprando camisetas ou produtos das suas bandas favoritas. Divulgam o trabalho destes músicos 
nas redes sociais e recomendam as melhores músicas e álbuns para os principais amigos. Acompanham os principais sites de 
notícias de rock e metal: Whiplash, Universo do Rock, Loudwire, Metal Injection, Stay Heavy, etc.
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4. ANÁLISE DE MERCADO

PERSONAS

USUÁRIO CASUAL
Carol é uma garota de 18 anos, mora em Brasília, está no 
primeiro semestre da faculdade, cursando Análise de Sistemas, 
é estagiária em uma empresa tecnologia localizada em sua 
cidade, gosta de ouvir música quando esta trabalhando. Utiliza 
transportes públicos para ir ao trabalho, mas pede ao seus pais 
para levá-la a bares de rock, onde músicos são convidados a 
tocar covers ou suas proprias músicas, Carol costuma sair 
casualmente com suas amigas para beber cerveja socialmente 
e ficar com os rapazes solteiros, se veste com uma jaqueta 
de couro, camiseta com decotes, calça legging e botas, tudo 
preto.

USUÁRIO MEDIANO
Rodrigo tem 23 anos, mora no Rio de Janeiro, publicitário 
formado, trabalha em uma agencia de publicidade, passa 
grande parte do seu tempo nas redes sociais, ouvindo música 
e trabalhando ao mesmo tempo. Gosta de assistir filmes, 
séries e de ler alguns livros, joga futebol durante às quartas 
feiras a noite após o expediente de trabalho. Possui mais de 
80Gb de música em seu computador, 90% dessas musicas 
são rock ou metal, compartilha e sugere novas bandas e 
músicas com seus melhores amigos, toca guitarra e violão em 
casa como hobbie, mas não possui banda. Rodrigo vai aos 
principais shows grandes em sua cidade, eventos como Rock 
in Rio onde chama seus amigos para acompanha-lo vestindo 
camiseta da sua banda preferida calça jeans e tênis All Star, 
bebe qualquer coisa alcoólica para se divertir com os amigos: 
vinho, cerveja, vodka.

USUÁRIO HARDCORE
Pedro tem 27 anos, mora em São Paulo, é músico e fotógrafo, 
durante a semana trabalha com fotografia e aos finais de 
semana toca em bares ou eventos. Utiliza redes sociais como 
meio para trabalho, é motoqueiro e faz parte de um motoclube, 
possui cabelo comprido, barba, piercings e tatuagens por 
todo corpo, tem personalidade forte, está constantemente 
usando roupas escuras, jaquetas, coletes, botas, correntes e 
aneis. Ouve metal constantemente, quando está trabalhando 
ou viajando, conhece muitas bandas de diversos gêneros 
do cenário. Possui diversos parceiros: O dono da loja de 
acessório para motos, o dono das lojas de camiseta na galeria 
do rock, o luthier da escola de música de São Paulo, o dono 
do bar na zona sul da cidade, entre outros. Vai constantemente 
para shows, grandes ou pequenos, de metal pela cidade com 
sua namorada e seus amigos, onde bebe cerveja, fuma e 
conversa por horas enquanto espera o evento. Todos amigos 
ali reunidos possui personalidades semelhante a Pedro, eles 
fazem isso para se destacar como grupo dentro dos demais 
na sociedade.
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4. ANÁLISE DE MERCADO

NOVA FORMA DE OUVIR MÚSICA

Como os americanos ouvem música hoje

LEALDADE AO OUVIR MÚSICA

Fonte: innovarepesquisa

Streaming
(online)

METAL

Compra 
legais

POP

COUNTRY

FOLK

Outras
formas

Rádio 
AM/FM

ROCK
HIP HOP

REGGAE JAZZ

EDM

CLÁSSICA

A forma com que consumimos música passa hoje por uma 
imensa transformação. Nos Estados Unidados, o streaming 
usando a nuvem já é a forma mais popular para se escutar 
música. Hoje, no lugar de apenas escolher seu artista 
preferido, você deve optar também pelo player que mais te 
agrada, entre serviços como Deezer, Rdio, Spotify, Pandora, 
Apple Music e Tidal.

A expectativa de pagamento para cada artista entre os dez mais 
ouvidos do Spotify gira em torno de US$ 13,9 milhões 
por ano pagando 70% da receita com assinaturas aos donos 
das canções, enquanto o Tidal anuncia que pagará 75% para 
gravadoras e artistas. 

O Tidal foi criado por artistas que estavam insatisfeitos com os 
valores pagos por outros serviços. Dentre os 16 sócios estão 
os artistas: Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Rihanna, Kanye West, 
Alicia Keys, Usher, Daft Punk e Arcade Fire. Combinados, os 
16 sócios do Tidal têm uma fortuna de 2.814 bilhões de 
dólares.

os gêneros aos quais os usuários globais são mais “leais”, ou 
seja, menos ouvem outros tipos de música.

39% 25% 22% 14%
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4. ANÁLISE DE MERCADO

4.2 NECESSIDADES, TENDÊNCIAS E CRESCIMENTO DE MERCADO

4.3 ANÁLISE DAS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DO CLIENTE

O mercado musical brasileiro oferece as pessoas muito do mesmo, existe uma saturação de 
um único gênero musical. A mídia influencia as pessoas a ouvirem um determinado tipo de 
gênero, por interesses econômicos próprios. Muito dinheiro esta por trás da indústria musical 
brasileira, é como se fosse um cartel com regras sobre o que apresentar para a sociedade 
ouvir.

No passado o rock foi o grande gênero mundial, tocando nas principais rádios e estando presente 
na mente da maioria das pessoas. Por mais que o metal tenha perdido sua popularidade, ele 
ainda permanece forte na mente de pessoas que realmente gostam do gênero. Essas pessoas 
são potenciais diferencias dentro de um mercado tão saturado das mesmas coisas. 

Usuário (headbanger): São as pessoas que desejam navegar na interface do aplicativo para 
consumir o conteúdo musical disponível. Desejam utilizar o serviço com boa usabilidade, 
exigindo que a interface seja intuitiva, fácil de navegar, que o sistema de busca seja preciso e 
traga os resultados relevantes a ele. 

Artistas e Músicos: São os artistas que se cadastram no aplicativo para disponibilizar seus 
projetos musicais. Desejam acima de tudo que seu público alvo conheça o seu trabalho, 
são profissionais que buscam conquistar cada vez mais fãs e tornarem-se famosos. Não se 
preocupam muito com retorno financeiro no inicio da carreira, fazem esse trabalho porque 
gostam e tem paixão pela música. Porém sempre procuram gerar renda participando de 
shows, gravando cds, oferecendo camisetas, acessórios entre outros produtos para conseguir 
gerar renda. 

Patrocínio / Eventos (shows): Inserir a marca em festivais de cidades ou proporcionar espaços é 
uma forma de auxiliar na compreensão e assimilação desse tipo de música. Os patrocinadores 
esperam ter ainda mais visibilidade, uma vez que o serviço será exclusivo para um público.
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Preço: R$ 14,90
Gratuidade: Oferece acesso gratuito mas com anúncios
Onde é oferecido: 58 países
Taxa de bits: Até 160 kbps(gratuito) 320kbps(pago)
Acervo: 30 milhões de faixas
Execução offline: Sim
Vídeos de Música: Não
Rádios: Sim
Trunfo: Seleção musical para corridas, podcasts, programas 
de TV

Preço: R$ 14,90
Gratuidade: Acesso somente pago mas com teste de 30 dias 
sem custo
Onde é oferecido: 66 países, mas só 18 têm conteúdo pago
Taxa de bits: Até 320kbps
Acervo: 30 milhões de faixas
Execução offline: Sim
Vídeos de Música:  Sim, no Youtube sem anúncios
Rádios: Sim
Trunfo: Guarda até 50 mil músicas

Preço: R$ 14,90
Gratuidade: Oferece acesso gratuito mas com anúncios
Onde é oferecido: 85 países
Taxa de bits: Até 192 kbps(gratuito) 320kbps(pago)
Acervo: 32 milhões de faixas
Execução offline: Sim
Vídeos de Música:  Não
Rádios: Sim
Trunfo: Listas temáticas sintonizam ouvintes a músicas de um 
gênero preferido

Preço: R$ 14,90
Gratuidade: Oferece acesso gratuito mas com anúncios
Onde é oferecido: 85 países
Taxa de bits: Até 128 kbps(gratuito) 320kbps(pago)
Acervo: 35 milhões de faixas
Execução offline: Sim
Vídeos de Música:  Não
Rádios: Sim
Trunfo: Ferramenta “Flow” sugere músicas baseadas no gosto 
musical do usuário
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5. ESTRATÉGIA E IMPLEMENTAÇÃO

5.1 POSICIONAMENTO

5.2 ESTRATÉGIA DE MARKETING

O posicionamento é baseado no atendimento de um 
nicho de mercado específico, tratando esse nicho como se 
fossem exclusivos, se posicionar de uma forma que faça o 
usuário se sentir confortável e acreditar que o serviço é feito 
exclusivamente para ele. Musicalmente falando, o gênero 
de rock/metal é importante para os concorrentes, porém o 
principal diferencial do serviço é promover o fortalecimento 
do cenário underground, que muitas vezes é colocado de lado 
ou não é reconhecido no mercado. 

ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO
Será criado um vídeo promocional com o objetivo de viralizar 
nas redes sociais. O vídeo será hospedado no Youtube e será 
focado em nosso público alvo, mostraremos um pouco de seu 
estilo de vida, seus desejos e paixões proporcionados pela 
música.

O objetivo é trazer o espectador para o ambiente do rock e 
mostrar a ele que existe um espaço onde ele pode conhecer 
músicas novas. Faze-lo acreditar que tudo que é grande hoje, 
foi pequeno no passado, que sem apoio de fãs dedicados 
seus idolos jamais seriam lendas do rock.

Será feito release em alguns veículos de informação 
relacionados ao público alvo (Whiplash e Roadie Crew), como 
parte da estratégia para divulgação. O texto explicará como o 
serviço funciona e para quem é destinado, apresentaremos 
algumas imagens da interface e disponibilizaremos os links 
das redes sociais.

Aumentar o número de seguidores nas redes sociais é um dos 
objetivos do release, porém o fator principal é atrair o público 
alvo para dentro do aplicativo e conseguir aumentar o número 
de usuários cadastrados e ouvintes.

Analisaremos se os impactos das ações acimas foram 
positivas e realizaremos ações promocionais em bares e 
casas de shows com o objetivo de engajar o usuário.

ESTRATÉGIA DE PREÇO
Preço para usuários    
R$ 9,000/mês = R$ 0,3 dia    

Preço a pagar para os músicos
R$ 0,003/play - artista

ESTRATÉGIA DE DISTRIBUIÇÃO
Distribuição online(campanhas)

14



6. PESSOAS

6.1 EQUIPE PRÓPRIA DE GESTÃO

6.2 NECESSIDADES ADICIONAISE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

6.3 PROJEÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS EM PESSOAL

Um designer de interface para criar as telas do aplicativo e material promocional.
Um desenvolvedor front-end que trabalhará junto ao designer e será responsável pela programação da interfaces do aplicativo.
Um programador para criar o banco de dados.
Um publicitário para criar os textos do aplicativo e do material promocional, além de coordenar as redes sociais.
Um técnico em computação para efetuar suporte aos usuários.
Um profissional de marketing para realizar as ações offline/online
Os gestores serão responsáveis pelo gerenciamento de todo o processo, acompanhamento do que foi planejado e o que esta 
sendo desenvolvimento de acordo com as diretrizes do projeto

A criação do serviço será realizada em parceria com um desenvolvedor ou analista 
de sistemas. Toda a parte técnica e de desenvolvimento será de responsabilidade 
deste parceiro, no caso meu futuro sócio. 
Um profissional de marketing para realizar as ações off-line/online
Os gestores serão responsáveis pelo gerenciamento de todo o processo, 
acompanhamento do que foi planejado e o que esta sendo desenvolvimento de 
acordo com as diretrizes do projeto

Um designer de interface = 1.800 + 30% = 2340
Um desenvolvedor front-end = 2.800 + 30% = 3640
Um programador = 2.300 + 30% = 2990
Um publicitários = 1.500 + 30% = 1950
Um técnico em computação = 2.000 + 30% = 2600
Um profissional de marketing = 1.500 + 30% = 1950
Gestor de tecnologia  = 5.000 + 30% = 6500
Gestor de design = 5.000 + 30% = 6500
Total = 31.270

Encargos básicos – Simples
01 – INSS 20%
02 - SENAC/SESC -
03 - SENAI/SESI -
04 – SEBRAE -
05 – INCRA -
06 - Salário-Educação -
07 – RAT 1%
08 – FGTS 9%
Total 30%

Encargos com incidência dos básicos
09 - Repouso Sem. Remunerado 13%
10 – Férias + 1/3 Constitucional 11%
11 – Feriados 3%
12 - Aviso Prévio Indenizado 10%
13 - Auxílio Doença - 15 dias 2%
14 - 13º Salário 8%
15 - Licença-paternidade 1%
Total 48%
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7. PLANO FINANCEIRO

Faturamento Quantidade Preço unitário
90.000 10.000 9

Custo Fixo Total/mês
Aluguel 5.000
Despesas 3.000
Publicidade 3.000
Outros 1.000
Manutenção 1.000
Salário + Encargos 28.470
Total 40.470

CT = 13,15

Margem de Lucro = 30%

P = 17,09

Item Discriminação Quant. Valor. Unit. Total
1 Máquinas e Equipamentos

Computador H520-A9P, 
Processador Core i5 de 2.9ghz,
Memória de 8gb, HD 1tb, Windows 8

8 2.000 16.000

2 Instalações, Montagem e Fretes
Instalação Elétrica (Luz, rede, servidor) 1 800 800

3 Móveis e Utensílios
Conjunto sala reunião (Mesa, 6 cadei-
ras, balcão baixo) 1 2.800 2.800

Conjunto escritório (mesa,  8 cadeiras 1 3.400 3.400
Sofá 3 lugares 1 500 500
Banheiro 1 1.300 1.300
Cozinha 1 1.500 1.500

4 Equipamentos de Informática
Fones de ouvido 8 100 800
Mouse / Teclado 8 150 1200
Telefone 3 40 120

5 Veículos
Escort 1996 - Ford 1 10.000 10.000

TOTAL 38420

Custo fixo unitário

40.470 / 10.000 = 4,147

7.1 HIPÓTESES PRELIMINARES 7.2 NECESSIDADES DE CAPITAL E FONTES DE CAPTAÇÃO

CT = Cv + Cf(unit)
Custo Total = 4,147 + 9

P = CT + %L.CT
P = 13,15 + %30.13,15
P = 13,15 + 0,3.13,15
P = 13,15 + 3,945

Fontes de Captação
Recursos Próprios : 5.000
Recurso de Terceiros: 50.000
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7. PLANO FINANCEIRO

7.3 PROJEÇÃO DE LUCROS E PERDAS LUCRATIVIDADE
( RL / RLV x 100 )

RENTABILIDADE 
 ( RL / I x 100 )

RETORNO DO 
INVESTIMENTO

PONTO DE EQUILIBRIO 
( Pe = CF / Im ) ( Valor R$ )

Produtos / Serviços Preço Uni.
Quantidade Valor

1º Ano 2º Ano 3º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano
Assinatura Premium 9 5.000 7.000 10.000 45.000 63.000 90.000

Descrição
Valor

1º Ano 2º Ano 3º Ano
Receita Operacional Bruta 
Receita de Vendas 45.000 63.000 90.000
( - ) Dedução de Vendas 
SIMPLES Federal 10% 10% 10%
ICMS (Comércio) 10% 10% 10%
ISS (Serviços) 10% 10% 10%
( = ) Receira Operacional Líquida 31.500 44.100 63.000
( - ) Custos Variáveis
Matéria prima / produtos 38.420 0 0
Comissão s/ vendas 2% da receita 2% da receita 2% da receita

( = ) Margem de Contribuição 37651 - 31500 =
 - 6151

44100 - 882 = 
43218

63000 - 1260=
 61740

( - ) Custos Fixos
Salários + Encargos 31.270 31.270 31.270
Energia elétrica, Água, Condomínio 8.000 8.000 8.000
Telefone e Internet 500 500 500
Manutenção (predial, máquinas  e 
equipamentos) 200 200 200

Depreciação 10% 10% 10%
Marketing 3.000 3.000 3.000

( = ) Resultado Líquido – 6151 - 47267= 
-53418

43218 - 47267= 
-4049

61740 - 47267=
14763

1 ano = -169%

 2 ano = - 9%
3 ano = +23%

1 ano = -97%

 2 ano = - 7%
3 ano = +26%

1 ano = 7,69

 2 ano = 1,47
3 ano = 1,47

5 anos
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Setor 
Atraente

Setor 
Vulneravel

Item Quesitos 1 2 3 4 5 Quesitos

1 Há poucos concorrentes no setor e todos se conhecem e 
se respeitam x

Há inúmeros concorrentes em nosso setor. Não há um 
líder claro e todos tentam obter vantagens através de 
movimentos unilaterais

2 O setor está em plena expansão com oportunidades para 
todos x O setor está com baixo crescimento e todos tentam 

crescer roubando fatias de mercado

3 Estamos no início do ciclo de desenvolvimento do ciclo 
de vida de nosso setor x Nosso setor está maduro aproximando-se da fase de 

declínio

4 Os custos fixos nesse setor não representam encargos 
pesados às empresas x Os custos fixos nesse setor são enormes e precisam ser 

diluídos através de utilização de escala de produção

5 Manter estoque em nossa empresa não é dispendioso x Manter estoque em nossa empresa é extremamente caro 
e precisamos diluir esses custos

6 Os produtos/serviços do setor são fortemente diferencia-
dos entre os concorrentes x Os produtos/serviços do setor são genéricos não hav-

endo nehuma diferenciação entre os concorrentes

7 Nesse setor há uma forte vinculação entre  clientes e 
fornecedores, pelo alto custo de mudança  envolvido x Nossos clientes podem optar livremente a qualquer 

momento sobre qual fornecedor utilizar

8 Os produtos/serviços do setor não dependem de escala 
para serem economicamente viáveis e competitivos x

Precisamos de escala para viabilizar nosso negócio e 
cada vez que investimos em capacidade, isso é muito 
custoso

9 As  regras de competição do setor são estáveis. Há uma 
espécie de código de ética entre os concorrentes x

As  regras de competição do setor são desconhecidas 
e voláteis, e cada concorrente procura satisfazer seus 
próprios objetivos

10 Todas as empresas concorrentes são muito parecidas 
com a nossa x Os concorrentes são empresas diversificadas, com 

várias e distintas unidades estratégicas autônomas

11 O negócio que estamos analisando não está entre as 
prioridades de nossa empresa x O sucesso desse negócio em particular é chave para a 

sobrevivência de nossa empresa

12 Não há problemas nem custos para encerrar este tipo de 
negócio, caso a empresa assim o determine x Sair desse negócio será extremamente dispendioso para 

nossa empresa

4 4 6 4 15 MÉDIA: 6,6

8. ANÁLISE SETORIAL

8.1 CONCORRENTES ATUAIS
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Setor 
Atraente

Setor 
Vulneravel

Item Quesitos 1 2 3 4 5 Quesitos

1 Nenhum novo concorrente terá sucesso em nosso setor 
se não conseguir produzir em larga escala x Um novo concorrente pode ser economicamente competi-

tivo nesse setor sem precisar produzir em larga escala

2
Os produtos/serviços desse setor são altamente diferen-
ciados entre os concorrentes e os clientes têm lealdade 
às marcas

x Nesse setor produzimos serviços e produtos padronizados 
sem qualquer diferenciação entre os concorrentes

3 Um novo concorrente nesse setor teria que investir 
pesadamente para se estabelecer x Nosso negócio é fácil de estabelecer, mesmo para empre-

sas novas e pequenas

4
Nesse setor há um forte vínculo com os clientes, de 
modo que para eles mudar de fornecedores pode sair 
muito caro

x Em nosso negócio não há como criar vínculos com os 
clientes, que lhes possa causar altos custos de mudança

5
As empresas já estabelecidas nesse setor controlam 
completamente todos os canais de distribuição exis-
tentes

x As empresas do setor não têm nenhum controle sobre os 
canais de distribuição

6 Os produtos/serviços desse setor são protegidos por 
patentes x Os produtos/serviços são genéricos e não há nehum tipo 

de proteção

7
A tecnologia dos produtos/serviços desse setor é 
avançada e complexa, exigindo anos de P&D (pesquisa 
e desenvolvimento) para dominá-la

x Não há nehum segredo para produzir os produtos e 
serviços desse setor

8 Todas as fontes de matérias-primas já são controladas 
pelas empresas já estabelecidas no setor x O acesso às matérias-primas é livre para qualquer em-

presa que assim o deseje

9
As empresas já estabelecidas nesse setor controlam 
firmemente os principais mercados para seus produtos 
e serviços

x Nenhuma empresa já estabelecida tem controle sobre 
qualquer mercado importante nesse setor

10 As empresas já estabelecidas têm posição geográfica 
privilegiada em relação aos insumos e matéria prima x A posição geográfica é irrelevante nesse setor

11
As empresas já estabelecidas já adquiriram enorme 
vantagem competitiva pela experiência e isso se traduz 
em custos baixos

x A maior experiência das empresas já estabelecidas pouco 
influi, até porque ela pode ser comprada ou copiada

12 O governo não permite mais concorrentes nesse setor x O governo deixa completamente livre a concorrência nesse 
setor

2 6 6 4 25 MÉDIA: 8,6

8. ANÁLISE SETORIAL

8.2 AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES
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Setor 
Atraente

Setor 
Vulneravel

Item Quesitos 1 2 3 4 5 Quesitos

1 Temos uma grande quantidade de fornecedores nesse 
setor e eles nem se conhecem x Há um único fornecedor no setor e ele é chave para nosso 

sucesso

2
Podemos utilizar vários insumos em nosso negócio. Há 
vários produtos substitutos e eles são intercambiáveis 
entre si

x Nesse setor, quando falta um insumo importante a 
produção para completamente

3 Nosso setor representa uma parte importante das com-
pras dentro do portfoglio de nossos fornecedores x Nosso setor é insignificante no portfoglio de vendas de 

nossos principais fornecedores 

4
Nesse setor pode-se utilizar qualquer fornecedor e 
qualquer insumo alternativo substituto sem afetar nossa 
qualidade final

x Nosso negócio depende de um insumo crítico que é 
produzido por um único fornecedor

5 Em nosso setor as empresas trocam constantemente de 
fornecedor, sem maiores problemas x Em nosso setor as empresas costumam fidelizar-se a um 

único fornecedor, pois trocar de fornecedor é difícil e caro

6 Não há nenhuma diferença entre os produtos fornecidos 
pelos nossos  diversos fornecedores x Há um único fornecedor no setor que atende as especifica-

ções de nossos produtos. Sem ele há perda de qualidade

7 Nossos fornecedores são pequenos e estão interessados 
em fornecer exclusivamente para o nosso setor x

Nossos fornecedores são grandes corporações, capazes 
de se tornarem nossos concorrrentes com facilidade, se 
assim o desejarem

8
O setor de nossos fornecedores é absolutamente 
regulamentado, o que nos permite maior controle sobre 
preços, prazos e qualidade

x O governo não interfere com a competitividade no setor de 
nossos fornecedores

3 4 6 4 0 MÉDIA: 3,4

8. ANÁLISE SETORIAL

8.3 FORNECEDORES DO SETOR

20



Setor 
Atraente

Setor 
Vulneravel

Item Quesitos 1 2 3 4 5 Quesitos

1
Temos em nosso setor centenas ou até mesmo milhares 
de clientes, sejam pequenos negócios ou consumidores 
finais

x Nossos cliente são poucos e dependemos intensamente 
deles

2 Os produtos e serviços que fornecemos aos nossos 
clientes são insignificantes em termos de custo x Os produtos e serviços que produzimos representam um 

investimento elevado para nossos clientes

3 Nossos produtos são importantes e diferenciados. Cada 
concorrente “escraviza” seu cliente facilmente x Nossos produtos são commodities. Nossos clientes são 

livres para comprarem de nossos concorrentes

4 Por suas características, nossos produtos e serviços 
vinculam nossos cliente com laços muito fortes x Nossos clientes escolhem entre nossos concorrentes 

com a maior facilidade e sem maiores custos

5 A margem de lucratividade de nossos clientes é folgada x A margem de lucratividade de nossos clientes está perto 
do zero, quando não é negativa

6
Nossos clientes são pessoas, pequenos negócios e 
estão interessados apenas em sua satisfação pessoal ou 
em manter seu nicho de mercado

x
Nossos clientes são grandes corporações e podem, a 
qualquer momento que percebam a lucratividade de 
nosso negócio, tornarem-se nossos concorrentes

7

Os produtos e serviços que fornecemos aos nossos 
clientes são exclusivos, tecnologicamente avançados e 
representam para eles insumos críticos para seu uso ou 
produto final

x
Os produtos e serviços que fornecemos pouco ou nada 
representam em termos de qualidade final aos nossos 
clientes

8 Nossos clientes não conhecem os custos de nossos 
produtos e serviços e nem a tecnologia utilizada x

Nossos produtos e serviços são transparentes para 
nossos clientes. Eles terceirizam a produção apenas por 
interesses econômicos

2 3 9 16 0 MÉDIA: 6

8. ANÁLISE SETORIAL

8.4 CLIENTES DO SETOR
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Setor 
Atraente

Setor 
Vulneravel

Item Quesitos 1 2 3 4 5 Quesitos

1 O governo decide tudo nesse setor,  regulando-o x O governo não exerce qualquer interferência sobre o 
setor

2 A competitividade das empresas no setor é totalmente 
regulamentada e controlada pelo governo x O governo não interfere na competitividade das empre-

sas no setor 

3 O governo opõe barreiras de entrada intransponíveis 
nesse setor para novos entrantes x O governo permite livremente a entrada de novos 

concorrentes

4 O governo não opõe nenhuma barreira de saída nesse 
setor às empresas instaladas x O governo opõe barreiras de saída instransponíveis 

nesse setor

5 O acesso a parcerias e fontes de capital é totalmente 
regulamentada pelo governo x A associação com parceiros ou quaisquer outras fontes 

de capital é livre nesse setor

6 As decisões nesse setor são essencialmente políticas x As decisões nesse setor são essencialmente técnicas e 
comerciais

7 O setor é absolutamente regulamentado e não existe 
tendência à desregulamentação x O setor é totalmente desregulamentado e a competição é 

totalmente aberta

8 O setor é totalmente dominado por empresas com 
elevado poder e estrutura de lobbying x O lobbying não têm qualquer efeito nesse setor 

2 2 0 0 25 MÉDIA: 5,8

8. ANÁLISE SETORIAL

8.5 O PODER DO GOVERNO SOBRE O SETOR
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Os conceitos a serem 
indicados devem ser 
retirados das médias 
calculadas em cada 

planilha

A partir das planilhas anteriores indique se sua 
empresa possui mais pontos fortes ou fracos. Coloque 

um O na coluna correta

FORÇAS COMPETITIVAS DO SETOR 1 2 3 4 5 Pontos Fortes Pontos Fracos

1 Intensidade da rivalidade entre os atuais concorrentes x x

2 Ameaça de novos entrantes x x

3 Poder de barganha dos fornecedores x x

4 Poder de barganha dos clientes x x

5 Poder do governo sobre a indústria x x

1 2 3 4 5 MEDIA 7,5

Conceitos 4 ou 5 para pontos fortes. 
Conceitos  1 e 2 para pontos fracos Pontos Fortes Identificados Pontos Fracos Identificados (Fraquezas da Empresa) 

1 A opinião do cliente ajuda a melhorar a entrega 
do produto

2 Público segmentado, porém fiel e “carente” 
por um serviço de streaming dedicado a ele.

3 Não temos forças para lutar contra o concorrente. Por isso 
optamos por um publico segmentado

4 Depende do apoio dos músicos para que o aplicavo consiga 
se sustentar e oferecer um serviço que agrade a todos

5 O governo não influência diretamente nesse 
tipo de serviço

8. ANÁLISE SETORIAL

8.6 MAPEAMENTO COMPETITIVO REPRESENTATIVO DO SETOR

8.7 PONTOS FORTES E FRACOS DA EMPRESA
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9. ANÁLISE DE MACROTENDÊNCIAS E SWOT

Item As principais macrotendências do ambiente externo Ameaça Oportunidade Nem ameaça nem oportunidade

1 Fortalecimento e crescimento das cidades médias 6

2 Desaquecimento econômico global x
3 Inserção internacional do Brasil 6
4 Crise de energia elétrica 8
5 Acesso aso mercados de capitais globais 2
6 Importância de atrair, reter, desenvolver talentos 6
7 Multiplicidade de canais tanto físico como virtuais 4
8 A crise argentina x
9 O terrorismo internacional x
10 Portabilidade da comunicação (o celular) 8
11 Desemprego estrutural da sociedade do conhecimento 2
12 Envelhecimento da população no Brasil e no mundo 4
13 “Cooconing” - Ficar cada vez mais em casa x
14 Necessidade de inovar e recriar continuamente 4
15 Ciclos de vida cada vez mais curtos 8
16 Os juros básicos elevados no Brasil 6
17 O custo Brasil ( tributação de 40% do PIB) 6
18 Tendências de descentralização de poder nas empresas 2
19 Maior concentração de poder do governo federal x
20 Revolução na microeletrônica 2
21 Pressões por privatização em alguns setores x
22 Emergência de novas tecnologias 2
23 Aceleração das tecnologias de informação 2
24 A globalização 4
25 Tendência de diminuição de competição protecionista x
26 Competição pelo futuro x

27 O fortalecimento das ONG’s 2
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Item As principais macrotendências do ambiente externo Ameaça Oportunidade Nem ameaça nem oportunidade
28 O fortalecimento dos direitos dos consumidores 2
29 Tendências de desregulamentação no mercado 4
30 Parcerias, alianças, compartilhamento de recursos 8
31 Investimento direto estrangeiro nos países emergentes 2
32 Aumento das exigências dos clientes 4
33 O marketing focado no cliente 8
34 Saturação do ambiente competitivo de commodities x
35 A diminuição da fidelização dos clientes 8
36 A exigência de criação de valor em produtos e serviços 8
37 Aumento da automação e informatização em processos x
38 Redução da estrutura hierárquica nas empresas x
39 O incentivo ao empreendedorismo interno nas empresas 2
40 O enxugamento das estruturas de negócios 2
41 Unidades de Negócios mais independentes 2
42 O empowerment dos colaboradores 8
43 Um mundo de incertezas como nova regra de mercado 2
44 Organizações flexíveis 4
45 O conhecimento como recurso cada vez mais valioso 6
46 O crescimento de serviços nos âmbitos nacional e global x
47 A emergência da mulher em igualdade aos homens x
48 A organização por processos e não por funções 4

49 A simplicidade competitiva como regra 2

50 Mudanças na estrutura familiar x

51 Volatilidade dos mercados de capitais 2

52 Excessiva dependência da economia dos EUA x

53 Alterações no regime cambial x

54 A depreciação do dolar face ao real x
55 Aversão dos investidores ao risco em negócios 4
56 A cultura organizacional mais orgânica e empreendedora 6
57 Uso do CRM (Gerenciamento de Relações com o Cliente) 6
58 Abertura dos mercados na maioria dos paísest 4
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Item As principais macrotendências do ambiente externo Ameaça Oportunidade Nem ameaça nem oportunidade
59 Formação de Blocos Econômicos x
60 As dificuldades internas enfrentadas pelo Mercosul x
61 Tendências de concentração dos grandes conglomerados x
62 Exigências de diversificação por parte dos consumidores 8
63 Tendências de terceiriação e “spin-off” 2
64 Concentração nas próprias competências essenciais 6
65 A ampliação da infra-estrutura de  informação 2
66 O pensamento estratégico na administração das empresas 2
67 Qualidade como condição fundamental para competição 4
68 A empresa como fonte de conhecimento para a sociedade 6
69 O contínuo aprendizado dentro das organizações 4
70 O preço e disponibilidade do petróleo x
71 A conscientização ecológica da sociedade x
72 A não uninimidade de todos os países ao Acordo de Kioto x
73 A crise dos sistemas previdenciários x
74 Negócios em contínuo aprendizado 2
75 O colapso das economias de planejamento centralizado 2
76 A mudança de postura de gerentes para “coachs” 2
77 O imperativo pelo aumento de produtividade x
78 Tempo como fator competitivo x
79 Espaço como fator competitivo x
80 O aumento do valor intangível das empresas 2
81 A terceiro mundialização das empresas intensivas em trabalho 2
82 A Internet e o aumento da virtualidade 10
83 A divisão das corporações tradicionais 4
84 O crescimento da China no mercado mundial x
85 A preponderância e crescimento dos info-negócios x
86 O capital humano como fonte de criação de valor 2
87 A coopeticão - Competição associada a Parcerias 2
88 A Humanização do trabalho 2

89 O auto-emprego. Terceirização e prestação de serviços 2
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Item As principais macrotendências do ambiente externo Ameaça Oportunidade Nem ameaça nem oportunidade
90 O estilo de vida global x

91 A biotecnologia x

92 A nanotecnologia 2

93 A fusão tecnológica da eletrônica com a biologia x

94 O renascimento das artes e da cultura 10

95 A busca generalisada por uma maior qualidade de vida 6

96 O fortalecimento religioso e místico 8

97 O aumento das imigrações ilegais x

98 Aparecimento de novos eixos de atração econômica 2

99 Participação nos lucros e resultados 2

100 A pequena e micro empresa como grandes empregadores 2

101 O aumento do trabalho em casa (Home office) 6

102 A responsabilidade social nas empresas 4

103 A governança corporativa x

Item Oportunidades Valor Ameaçãs

1 Fortalecer o cenario do rock/metal nacional 8 6 Pirataria

2 Aos músicos: porta de entrada para pessoas conhecerem 
o seu trabalho e ganhar público 6 10 Forte concorrentes que já estão estabelecidos no 

mercado

3 Fortalece o serviço de streaming no mercado musical, 
que pode continuar crescendo 4 2 O crescimento de streaming no mercado pode ser uma 

ameaça porque pode surgir novos concorrentes 

4 Não existe nenhum serviço de streaming  que trabalhe 
especificamente um único segmento 4 2 No Brasil o gênero rock/metal não é muito popular

5 Existe uma necessidade/desejo do público alvo para 
esse um serviço exclusivo 4 4

Não ser capaz de oferecer mais dinheiro aos artistas, 
pois isso depende de usuarios cadastrados e anun-

ciantes

6 A tecnologia esta melhorando constantemente e isso 
auxilia na otimização do serviço 2 2 Tecnologia esta em constante evolução e sofrendo 

mudanças
7 As pessoas possuem cada vez mais acesso a tecnologia. 2 2 Para utilizar o serviço é necessario um smartphone

Total Soma das oportunidades 30 28 Soma das ameaças

MÉDIA 1,07
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Item Pontos Fortes Valor Pontos Fracos
1 Flexibilidade de planos (Gratuito e pago) 4 2 Não garante que a divulgação trará o sucesso esperado

2 Possivel armazenar uma grande quantidade de músicas 
sem ocupar memória do dispositivo 4 6 Dependente da colaboração dos músicos para divulgar 

as músicas e sustentar o sistema

3 Potencial meio para divugação de campanhas 
publicitarias e trabalhos artisticos 6 4 O preço que os músicos recebem por view é pequeno

4 Design e marketing como diferencial estratégico. Espaço 
“exclusivo” para o publico alvo 10 4 A versão paga possui melhor usabilidade do que a 

versão gratuita
5 Ouvir música a qualquer momento e em qualquer lugar 2 10 É semelhante ao principal concorrente

6 Portabilidade 2 2 O usuário depende de conexão com a internet para 
conseguir montar as playlists

7 Disponibilizar músicas que os usuários realmente 
querem ouvir 6 2 Não possui um expaço para comentarios. As comen-

tários são feitas em outros ambientes

8 Acessivel para pequenos músicos 4 4 A única fonte de rende é através dos assinantes e 
anunciantes

9 Contempla os grandes clássicos do gênero do rock e 
metal 2 6 Se houver falha no serviço afeta a todos os usuários 

simultaneamente

10 Equipe de suporte / sugestões. Auxilio na otimização do 
serviço 8 2 Publico extremamente segmentado e por isso “impos-

sibilita expansão”

Total Soma dos Pontos Fortes 48 42 Soma dos Pontos Fracos

MÉDIA 1,14

Oportunidades serão 
perdidas (perder)

Empresa esta vulnerável 
(morrer)

Empresa apta para 
aproveitar oportunidades 
(vencer)

Empresa apta para 
enfrentar ameaças 
(sobreviver)

Região de predominância de 
oportunidades sobre ameaças 
do ambiente

Região de predominância de 
ameaças sobre oportunidades 
do ambiente

Região de predominância de pontos 
fracos sobre os pontos fortes 

Região de predominância de pontos 
fracos sobre os pontos fortes 

1,07

1,14
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