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Para apresentarmos a nossa modelagem conceitual aplicada na

Maquininha Certa ao público investidor e outros stakeholders desta

iniciativa, utilizamos o Business Model Canvas (BMC), ou "Painel de

Modelo de Negócios", também chamado simplesmente de «canvas».

Esta ferramenta estratégica, proposta por Alexander Osterwalder,

contribuiu de forma significativa para a extração e compilação de

propostas de valor que atendessem e potencializassem os nossos

principais objetivos.

Conheça Agora Nosso
Modelo de NegóciosModel
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Fonte: www.ssmwiki.org

Dimensão direita

Dimensão esquerda

nosso canvas foram divididos em

«emocionais", sob domínio do

enquanto os elementos da parte

hemisfério direito do cérebro,

duas áreas distintas mas interligadas,

e lógicos, foram colocados

esquerda, os mais estruturais

à esquerda.

elementos mais subjetivos e

sendo colocados à direita os

os elementos fundamentais

(building blocks) que compõem

investidores e terceiros interessados,

formatação dos atributos de valor

Elaborado de forma dinâmica e

nossa visão com colaboradores,

antes de se partir de fato para a

propostos e seu produto final:

colaborativa, a várias mãos,

nos permitiu compartilhar a

Tornar-se reconhecido pelo mercado
como o grande protagonista do

equity crowdfunding brasileiro

Os nove blocos que representam

Aproveite e mergulhe
neste novo conceito



Com uma prévia de clientes potenciais e propostas de

valor, foi necessário em seguida pensar em COMO

Também é preciso entender como se dará os

Relacionamentos com os Clientes (Customer

Relationships), que tem o propósito de fortalecer o

envolvimento do cliente com o nosso negócio.

Elementos fundamentais da dimensão direita

Iniciamos com o bloco Segmentos de Clientes

(Customers Segments), buscando mapear PARA QUEM

estamos criando valor e quem são os potenciais

clientes para os objetivos pretendidos pela .FinCo

No bloco Proposta de Valor (Value Proposition) foram

elencadas as propostas que atendem à determinadas

necessidades dos nossos potenciais clientes, sempre

tendo os objetivos de negócio norteando a dinâmica do

quadro. Estes dois elementos: Segmentos de Clientes e

as Propostas de Valor são os principais elementos,

sobre os quais todo o restante do Canvas se apoiará.

fazer com que estes dois elementos fundamentais se

encontrassem. Então definimos os Canais de

Distribuição (Channels), através dos quais será possível

distribuir e entregar as propostas de valor.

Fluxos de Receita (Revenue Stream), que registram

como a solução em construção da FinCo

Por fim, na última peça da dimensão direita, temos osB
us
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Representando os custos necessários para se manter e construir toda a

solução proposta, há o bloco Estrutura de Custos (Costs Structure), que

indica, por exemplo, a infra-estrutura operacional dos escritórios próprios

ou como a manutenção da plataforma eletrônica de investimento e de

websites de apoio com várias ferramentas de marketing digital.

Os Recursos-Chave (Key Resources) são os recursos ligados

diretamente ao funcionamento do modelo de negócio proposto.

As Atividades-Chave (Key Activities) são todas as atividades sem as

quais não seria possível atender as propostas de valor, construir os

canais necessários e manter os relacionamentos. São nossas atividades-

chave desde os serviços de listagem de sociedades emissoras,

passando pela estruturação das ofertas até as atividades inerentes ao

gerenciamento do sistema de distribuição (como recrutar, treinar e

controlar os franqueados).

Já os Parceiros-Chave (Key Partners) são todos aqueles que podem

contribuir tanto com as Atividades-Chave quanto com os Recursos-

Chave. A maioria de nossas parcerias iniciais visa a ampliação de nossa

área comercial e divulgação de nossa proposta mas no futuro alguns

fornecedores de tecnolologia, podem disponibilizar seu conhecimento

para atender a um Recurso-Chave importante como novos modelos para

públicos específicos, por exemplo.

Elementos fundamentais da dimensão esquerda

Na dimensão esquerda do Canvas encontramos algumas

definições mais objetivas, que irão sustentar os elementos mapeados na

dimensão direita.
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CUSTOMERS SEGMENTS

Segmentos
de
Clientes

1. Qualificados
(Fonte: franqueados)

2. Não-Qualificados
(Fonte: marketing digital

& MMN)

SEGMENTOS DE CLIENTES

SEGMENTOS DE CLIENTES

Analisamos

profundamente

nossos distintos

públicos-alvo,

entendendo seus

comportamentos,

e as demandas e

necessidades deles

que serão atendidas

por nossos

produtos e serviços

Potenciais
Franqueados

SEGMENTOS DE CLIENTES

Investidores

Sociedades
Emissoras

EPPs

Faturamento anual
inferior a R$ 10 MM

n Segmento 1

Empreendimentos Imobiliários
Plataforma RST

n Segmento 2

Startups
Plataforma STP

n Segmento 3

Pequenas e médias empresas
Plataforma PME

n Segmento 4

Franquias e franqueados
Plataforma FRQ

n Segmento 5 (em breve)

Agronegócios
Plataforma AGR

n Segmento 6 (em breve)

Direitos creditórios
Plataforma DCR



Algo único que

faz com que nossa

empresa tenha

algo inestimável

para nossos clientes

Proposta
de Valor
VALUE PROPOSITION

PROPOSTA DE VALOR

Capital de
Giro Clean

em condições
taylor made

muito
favoráveis

PROPOSTA DE VALOR

Rendimentos
muito

superiores
ao mercado
(até 400% CDI)

PROPOSTA DE VALOR

Capilaridade,
Conveniência
e atendimento
in company do

franqueado

Potencial de
upside da

renda variável
com a certeza
da renda fixa

PROPOSTA DE VALOR



Know-How
Operacional

PROPOSTA DE VALOR

É o que um franqueado compra na franquia

e experiência de saber fazer e a maneira

de duplicar a fórmula de sucesso

Modelo de
Negócio Pré
Formatado

PROPOSTA DE VALOR

Todos os processos críticos operacionais,

financeiros e mercadológicos do negócio já

estão testados e formatados simplificando

a vida do empreendedor

Franquia de
baixo custo e
Comissões
acima da

média

PROPOSTA DE VALOR

Proposta
de Valor
VALUE PROPOSITION

PROPOSTA DE VALOR

Mais completa
plataforma de
crowdfunding

de Investimentos
do Brasil

(opera 4 segmentos)



Canais
de
Distribuição
CHANNELS

Forma como

comunicamos e

entregamos nossa

proposta de valor

para cada segmento

Envolve tanto a logística quanto o marketing.

Plataforma
Eletrônica de
Investimentos

e websites
institucionais

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Rede de
Unidades

Franqueadas

(Escritórios full)

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Flagship Stores
da Marca em
Lojas de Rua

Rede de
Agentes

Franqueados

(Home-Office)

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Totens do
Digital

Concierge
em Shopping

Centers

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



Relaciona-
mento com
Clientes
COSTUMER

RELATIONSHIPS

Nossa interação
com cada segmento
de clientes.
Captura, retenção,
incremento de
vendas e
fortalecimento
da marca.

Portal e Feira
Franchising

Show da ABF

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Manutenção de um stand de vendas de

franquias na maior feira anual do setor e

propaganda no portal das franquias

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Eventos
Periódicos

de RI e
Road-Shows
(hoteis e feiras)

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Relações
Públicas



Relacionamento com Clientes

Marketing

com Plano de
Indicações

Boca a Boca

(cash-back até 1,5%)

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Publicidade
Digital / Online
(Inbound Marketing)

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Publicidade ON LINE paga em portais

com links para nossas  ferramentas de

marketing digital

Publicidade
Mídia Offline
(Bobinas fiscais
patrocinadas e
publicações)

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

E-Mail
Marketing

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Compraremos vários de e-mail

marketing e iremos enviar convites e

promoções sistemáticos para o acesso

do público alvo ao portal, divulgando

nossas novidades e oferecendo nossos

produtos e serviços

mailings

SEO &
Redes Sociais

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

A franquia terá canais de comunicação

com diversas redes sociais por onde

irá interagir com seu público visitante:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube,

Google+, etc

Campanhas de
Vídeos e Posts

de Digital
Influencers

RELACIONAMENTO COM CLIENTES



Fluxo
de
Receita
REVENUE STREAM

Forma como nossa

empresa gera dinheiro

com cada segmento

de clientes.

Royalties
Fixos

FLUXO DE RECEITA

Recebimento de royalties calculado sobre

faturamento bruto da rede franqueada

Verba de
Publicidade
Cooperada

FLUXO DE RECEITA

Valor fixo mensal ou variável

calculado sobre faturamento

bruto da rede franqueada

Venda de

Franquias

(Franchise Fee)

FLUXO DE RECEITA

(franchising fee) das unidades franqueadas,

venda de macro-regiões (master franchise)

e recebimento de royalties do seu

faturamento

Receitas do Franchising



Venda de
Serviços e
Consultoria
(Kit Starter &
Investor kit)

FLUXO DE RECEITA

Taxas de
Listagem

(Listagem das ofertas e
Sociedades Emissoras)

FLUXO DE RECEITA

Receitas Operacionais

Fluxo
de
Receita

FLUXO DE RECEITA

Comissão de
Colocação

(Buy-side)

8% s/cap

REVENUE STREAM

Garantia
Firme de
Compra

(em desenvolvimento)

FLUXO DE RECEITAS

2% s/cap

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Seguro Anti
Default

(em desenvolvimento)

2% s/invest



Franchising
com Sistema
Formatado

RECURSOS-CHAVE

Um sistema de franqueamento de terceira

geração com todo o suporte que o parceiro

franqueado precisa é um dos maiores

ativos deste negócio

Network
Effect

RECURSOS-CHAVE

Recursos
Chave
KEY RESOURCES

São os principais

recursos necessários

para que a empresa

faça seu modelo de

negócios funcionar.

RECURSOS-CHAVE

Autorização
da CVM

Ato Declaratório
16.497 de 24/07/2018

Profissionais:Funcionáriosou Parceiros

RECURSOS-CHAVE

O sucesso neste ramo de negócios

está intrínsicamente ligado à qualidade

dos profissionais que compõem a equipe

de trabalho de cada unidade.

Plataforma
Eletrônica de
Investimentos

Coletivos
(Homologada CISA)

RECURSOS-CHAVE



Atividades
Chave
KEY ACTIVITIES

Atividades

essenciais para

que o modelo

de negócios

funcione,

atendendo

nossa proposta

de valor e

construindo

os canais

necessários

Gestão de
Franquias

ATIVIDADES-CHAVE

Recrutamento e Seleção de franqueados,

divulgação, contratação, escolha de pontos,

vistoria das unidades, formatação dos

manuais, cobrança dos royalties

ATIVIDADES-CHAVE

Gestão dos
Canais de
Marketing

ATIVIDADES-CHAVE

Captação de
Investidores

ATIVIDADES-CHAVE

Captação e
Listagem de
Sociedades
Emissoras



Parceiros
Chave
KEY PARTNERS

PARCERIAS-CHAVE

Empresas
de Marketing
e Propaganda

& Digital
InfluencersEmpresas,

instituições ou

pessoas que

são importantes

para o

funcionamento

do negócio,

contribuindo

tanto com

recursos-chave

quanto

atividades-chave.

PARCERIAS-CHAVE
PARCERIAS-CHAVE

Associação
Brasileira de
Franchising

Empresa
de Meio de
Pagamento

PARCERIAS-CHAVE



Estrutura
de Custos
COSTS STRUCTURE

Custos necessários

para criar e manter

toda a solução proposta.

Custos de
Promoção

da Franquia

ESTRUTURA DE CUSTOS

Promoção da venda de franquias em

revistas, jornais, feiras e eventos

Repasse

para a Rede

Franqueada

ESTRUTURA DE CUSTOS

(sell side)

Marketing, RP,
Promoções e
Propaganda

(online e offline)

ESTRUTURA DE CUSTOS

Cash-Back
Repasse do
Programa de
Indicações
1,5% s/cap

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos Fixos
e Variáveis

Comerciais e
Administrativos

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos com
Tecnologia e

Recursos
Humanos

ESTRUTURA DE CUSTOS


