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ONDE ESTÁ A COMPETITIVIDADE DO SEU 
MODELO DE NEGÓCIOS?
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D E N I S E E L E R . C O M

COMO USAR

PREENCHIMENTO - Marque sua nota para cada categoria e preencha 
a área correspondente. Sendo que 0 significa nenhuma força; 3 signi-
fica que há uma grande vantagem competitiva naquela categoria.

ANÁLISE - Faça as seguintes perguntas:
Onde nosso modelo de negócios é forte frente à concorrência?
Onde podemos criar maior competitividade?

A seguir, você pode representar os modelos de negócios de empresas 
concorrentes e comparar os resultados. Fique atento aos gaps: áreas 
não preenchidas podem revelar oportunidades.

PREENCHIMENTO - Marque sua nota para cada categoria e preencha 
a área correspondente. Sendo que 0 significa nenhuma força; 3 signifi-
ca que há uma grande vantagem competitiva naquela categoria. 

ANÁLISE - Faça as seguintes perguntas:
Quanto tempo levará para seu modelo de negócios ser copiado? 

O que podemos inovar em nosso modelo para ter uma vantagem 
competitiva mais duradoura?

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
CASO NESPRESSO (ANTES DO VENCIMENTO DAS PATENTES)
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RADAR

ENTENDA AS CATEGORIAS (PARA MAIORES DETALHES, FAÇA O CURSO ;-)

CUSTO DE TROCA - Além do custo direto com a troca do seu ser-
viço ou produto pelo da concorrência, quais seriam os custos indire-
tos? Exemplo: troca do Iphone pelo Galaxy implica em perder todas as 
compras feitas no Itunes. Os custos podem ser também medidos em 
esforço e tempo.

ESCALABILIDADE - O quanto é possível expandir seu negócio 
sem aumentar a estrutura de custos? Aplicativos no Facebook se 
beneficiam do crescimento da rede social sem necessidade de in-
vestimento adicional.

RECEITA ANTES DA DESPESA - Pense nas operadoras de telefonia 
móvel e seus planos pré-pagos. A Dell também inovou ao criar um 
sistema em que o cliente configurava seu computador e fazia a en-
comenda, deixando um bom prazo para empresa negociar com seus 
fornecedores. Além disso, o estoque foi eliminado, no melhor do just 
in time mindset.

RECEITA RECORRENTE - Que garantia você tem de que o cliente 
vai continuar comprando de você? Dois exemplos de estratégia: venda 
por assinatura e o modelo de cápsulas da Nespresso (até quando a 
patente expirou).

USO DO TRABALHO DOS OUTROS - Facebook, Waze e IKEA: as 
três companhias têm seus custos reduzidos porque usuários e fãs 
trabalham voluntariamente para elas. Nos últimos anos, as compa-
nhias aéreas e os bancos terceirizaram para o cliente boa parte dos 
serviços que antes eram prestados por funcionários.

BARREIRAS COMPETITIVAS EMBUTIDAS - Modelos de negócios
que criam ecossistemas produtivos são mais difíceis de serem copia-
dos, como a rede de desenvolvedores da Apple. Patentes são exemplo 
clássico de barreira competitiva interna.

ESTRUTURA DE CUSTOS DISRUPTIVA - A Amazon está adotando o 
modelo de negócios da Netflix - pagamento por assinatura - como uma 
opção para seus clientes consumirem livros. A AIRBNB entrou no mer-
cado da hotelaria sem investir em hotéis: a empresa une hóspedes e hos-
pedeiros ao redor do mundo, cobrando uma taxa pela administração de 
toda a experiência.

LOVEMARK - Consumidores com fortes vínculos emocionais pela 
marca tornam-se menos suscetíveis a abordagens dos competidores. 
Para estes consumidores, a troca por outra marca incorreria em per-
da de status ou identidade, o que se aplica a negócios B2C. Exemplos: 
Apple, Havaianas e Lego.

ATENÇÃO
Este documento não pretende esgotar as possibilidade de uso 
da Ferramenta RADAR. Se você tem um grupo de pessoas 
interessadas em conhecer ou aperfeiçoar suas competências 
em BUSINESS MODEL GENERATION e aprender mais sobre a 
ferramenta RADAR, agende uma turma IN COMPANY.

ONDE ESTÁ A COMPETITIVIDADE DO SEU MODELO DE NEGÓCIOS?

www.sensemakers.com.br/




