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1 - Sumário Executivo 

A empresa é uma empresa de streaming de livros digitais por meio de 

uma assinatura mensal, tendo como mercado leitores em geral, e universitários. 

O foco da Shelf é de disponibilizar o máximo de livros acadêmicos possíveis. 

Além disso, temos o crescimento estável como grande objetivo, além de nos 

tornarmos a maior empresa de streaming de livros do mundo. Ao longo de 3 anos 

pretendemos faturar cerca de 5 milhões de Reais, tendo obtido cerca de 70 mil 

assinantes. Para o projeto se tornar viável, julgamos a necessidade de um 

investimento de cerca de R$ 500.000,00, sendo a maior parte desse dinheiro 

voltada para o desenvolvimento do aplicativo e da plataforma. Além disso, 

também é preciso levar em consideração o pagamento de royalities em cima de 

cada visualização. 

 

 

2 - A Empresa 

 

2.1 - Apresentação da empresa e seu foco de atuação: 

Consiste em um serviço de assinatura de livros digitais, assim como 

funciona o Netflix com vídeos, e o Spotify com músicas. Nós teríamos um plano 

inicial, que seria voltado para livros acadêmicos e didáticos. O serviço seria 

voltado para Tablets, Smartphones, e-readers, e computadores, sendo uma 

assinatura mensal via cartão de crédito, ou boleto bancário. 

 

2.2 - Perfil do empreendedor: 

João Pedro Vargens é estudante de Processos Gerenciais com ênfase 

em Empreendedorismo, e trabalhou em uma empresa produtora de 

documentários e vídeos sobre empreendedorismo, a MeuSucesso.com. 



Atualmente, trabalha em uma adquirente, a Stone Pagamentos, na área de 

relacionamento com o cliente. Além disso também é leitor, o que motiva a 

empresa. 

 

2.3 - Descrição legal: 

Na área de descrição legal, foi decido o modelo de sociedade anônima, 

com o pensamento em um futuro investimento. Com esse modo, o investidor 

estaria pronto para receber a divisão de lucros sem a necessidade de uma 

mudança estrutural na empresa. 

 

2.4 - Organização e governança, incluindo organograma, 

quadros de funcionários atuais e futuros (contando com 

ampliações) e principais processos de trabalho, 

atribuição de responsabilidades, etc.: 

A empresa seria originalmente dividida em 5 áreas, Administrativo, 

Comercial, Legal, Marketing e Relacionamento com o cliente, todas tendo uma 

grande importância no desenvolvimento da empresa ao longo do tempo. As 

decisões seriam tomadas a princípio por sócios e investidores, e cada área 

citada acima teria a sua liderança que também teria grande influência na cadeia 

de decisões. 

 

Administrativo Tomar conta do dia a dia da 
empresa, assim como do financeiro. 

Comercial Negociar com fornecedores e 
conseguir novos clientes. 

Marketing Criar planos para prospecção de 
clientes ser responsável pelo 

aplicativo. 

Legal Responsável pelos contratos com 
fornecedores e todo ambiente legal. 

Relacionamento com o 
Cliente 

Responsável por engajar e solucionar 
os problemas de clientes da melhor 

maneira possível 



2.5 - Descrição da estrutura física e layout: 

Seria necessário um escritório em um grande centro, para facilitar o 

contato com editoras, escritores, universidades e clientes. Porém, como nosso 

serviço é online, não precisamos estar em todos os grandes centros, facilitando 

a logística, e alcançando clientes de qualquer lugar com um escritório apenas. 

 

 

 

 

 

3 - Mercado 

 

3.1 - Panorama e dimensionamento do mercado: 

Atualmente o número de e-books vendidos é consideravelmente menor 

do que o de livros físicos, e isso se deve ao fato de ser uma tecnologia nova, que 

demanda tempo para adaptação. Em 2013, apenas cerca de 2,5% de todos os 

livros vendidos no Brasil eram digitais, um número 400% maior do que do ano 

anterior. Mas mesmo assim foram vendidos cerca de 2,5 Milhões de livros 

digitais em comparação com 101 Milhões de livros físicos. O catálogo brasileiro 



de e-books atualmente conta com um número bem pequeno de títulos, cerca de 

30 mil. Nos Estados Unidos esses números são consideravelmente maiores. Em 

2015 foram vendidos 204 Milhões de e-books contra 653 Milhões de livros 

físicos. Além disso, 47% dos americanos que compram livros já compram e-

books, o que faz desse um mercado muito maior. 

O mercado de livros acadêmicos é um mercado enorme. Em 2017, 

apenas nos EUA, esse segmento deve movimentar mais de 100 Bilhões de 

dólares, sendo desse total 20% de livros digitais, número que vem crescendo 

ano após ano, o que já demonstra uma grande aceitação desse público com 

esse tipo de mídia. 

 

3.2 - Barreiras à entrada de novos competidores: 

O fato dos ebooks não serem amplamente difundidos é a maior barreira a 

entrada tanto da Shelf quanto ao de competidores, além disso, outro fato que 

complica a entrada no mercado são as editoras. As editoras tendem a 

monopolizar o mercado e não disponibilizarem suas IPs para negociação. 

 

3.3 - Descrição do público-alvo e estratégias de 

segmentação do mercado: 

O público alvo é basicamente formado por universitários e pesquisaodres, 

tendo entre 20 e 30 anos, e procurando por livros acadêmicos. Logo atuaríamos 

em cima desse grupo usando focos e estratégias específicos para o alvo, e 

desenvolvendo experiências focadas nisso. 

 

3.4 - Análise da concorrência: 

Existe atualmente uma empresa que tem um serviço parecido com o da 

Shelf, e é um grande nome da internet, a Amazon. Porém essa linha de 

assinatura vem sendo muito pouco aproveitada. Além disso, outra empresa 

parecida já foi criada no passado, a Oyster, e ela foi comprada pela Google que 

alocou todos os funcionários para outra área, mais uma vez deixando de lado o 



mercado. Nenhuma dessas empresas colocou em sua biblioteca livros 

acadêmicos, que seria o maior foco da empresa, logo, não estaríamos 

exatamente no mesmo mercado, já que essas empresas vem focando em livros 

tradicionais, e não acadêmicos. 

 

3.5 - Descrição dos possíveis fornecedores: 

Nossos principais fornecedores seriam editoras de livros, que 

disponibilizariam seus produtos para o serviço, de uma forma semelhante as 

produtoras que trabalham com o Netflix ou as gravadoras com o Spotify. Além 

disso também trabalharíamos com universidades, colocando artigos e livros que 

elas possuem o direito. E por fim, os escritores e editoras independentes que 

podem submeter seus trabalhos para avaliação e entrada no serviço. 

 

 

 

4 - Plano Estratégico 

 

4.1 - Missão: 

 Levar conhecimento e entretenimento com facilidade para qualquer 

pessoa. 

  

4.2 - Visão: 

Ser a maior empresa de streaming de livros acadêmicos do mercado em 

um período de 5 anos. 



4.3 - Análise SWOT: 

  

 

 

 

4.4 - Objetivos e metas: 

 Aumentar o número de clientes a cada mês, conseguindo uma 

quantidade suficiente para a empresa ser sustentável nos primeiros anos de 

negócio, e disponibilizar um grande acervo de livros no serviço. Além disso, 

temos o objetivo de ser a maior empresa de streaming de livros acadêmicos do 

Brasil em 5 anos. 

 

 



 

4.5 - Plano Estratégico, Plano de ação e formas de 

acompanhamento da execução: 

 

O que? Um serviço de assinatura de e-books com foco em livros 

acadêmicos. 

Por que? Pois hoje não existe no mercado uma solução para esse 

problema. 

Aonde? A princípio será implementado no Brasil com previsão de 

internacionalização no futuro. 

Quem? Os sócios, investidores e funcionários. 

Quando? Meados de 2018 

Como? Com o desenvolvimento de um aplicativo, uma plataforma, 

e aquisição de conteúdo. 

Quanto custa? O valor vai variar de acordo com o preço de 

desenvolvimento do aplicativo e da aquisição dos livros, 

começando por volta de R$500.000,00. 

  

4.6 - Indicadores: 

Nós teríamos dois principais indicadores, o primeiro sendo o número de 

clientes, por esse meio conseguimos saber se o serviço está crescendo ou 

diminuindo. O segundo seria o número de livros disponibilizados na plataforma, 

pois em teoria, quanto mais livros mais clientes.  

  

 



 

 

4.7 - Modelo de Negócios: 

 

 

5 - Marketing e Vendas 

 

5.1 - Descrição do serviço: 

Consiste em um serviço de assinatura de livros digitais, assim como 

funciona o Netflix com vídeos, e o Spotify com músicas. Nós teríamos dois planos 

iniciais: O padrão, que disponibilizaria livros de literatura, e o plano acadêmico, 

que seria o plano voltado para livros acadêmicos e didáticos. Ainda existiria a 

possibilidade do cliente assinar os dois pacotes por um preço menor. 

 

5.2 - Descrição da inovação trazida pela empresa: 

 Nossa inovação não é nos livros, mas sim em como entregamos esses 

livros e em quais livros focamos. O serviço de assinatura digital e streaming vem 



crescendo ano após anos, assim com o número de vendas de e-books, 

resolvemos juntar esses dois fatores separados formando um novo serviço. Além 

disso, também inovamos focando em um mercado acadêmico, que costuma ser 

deixado de lado, mas hoje ocupa cerca de 55% do mercado de livros no Brasil. 

 

  

 

 

5.3 - A tecnologia e o ciclo de vida: 

 Nosso serviço seria acessado por meio de tablets, celulares e 

computadores, que são tecnologias vendidas de terceiros para nossos clientes. 

Como esse é um mercado que só tende a crescer, não teríamos muitos 

problemas quanto a isso. Além disso também temos o processo de manutenção 

e atualização do aplicativo e plataforma, o que demandaria trabalho e recursos. 

 

5.4 - Formas de evitar imitações: 

 É difícil evitar imitações nesse mercado, mas caso sejamos pioneiros no 

mercado, e ficarmos conhecidos, dificilmente uma nova empresa ganhará nosso 

Market Share. 

 

5.5 - Evolução prevista do produto – Pesquisa e 

Desenvolvimento: 

Nossos clientes nos dariam feedback do que eles acham do serviço e de 

como ele pode ser melhorado. Além disso teríamos uma equipe de 

desenvolvimento focada em saber como poderiam melhorar nosso serviço, seja 

com a adição de novos conteúdos ou uma mudança visual. 

 

5.6 - Comparação com produtos concorrentes: 

Hoje, apenas uma empresa tem um serviço semelhante ao nosso, e ela 

não tem o que seria o nosso foco: livros acadêmicos. Com isso começaríamos 



em um mercado um pouco diferente, até crescermos de modo que a competição 

seja inevitável. Apesar de ser uma empresa que já é um gigante no mercado, 

não estamos competindo pelo mesmo público. 

 

5.7 - Detalhamento da estratégia de entrada no mercado: 

No início nosso serviço seria disponibilizado para um público fechado, em 

forma de teste. Em seguida abriríamos para todo o público, mas focando em 

universitários e pessoas que já utilizam e-books, e por fim, seria a parte de 

educação do consumidor, ensinando o que é e-book para quem não sabe, a fim 

de conseguir novos clientes. 

 

 

5.8 - Formação de preço: 

Nossa formação de preço se deu de acordo com a semelhança com os 

outros serviços de streaming com um modelo de negócios parecido com o nosso. 

Assim, o cliente já está acostumado com um valor nessa faixa de preço e estaria 

mais propenso a assinar nosso serviço. 

 

5.9 - Distribuição: 

Seria distribuído completamente online por meio de nosso aplicativo e 

plataforma, no Brasil em primeiro lugar e em seguida em outros países. 

 

5.10 - Promoção 

Os meios de promoção seriam redes sociais e acordos com 

universidades. Tendo como foco principal propagandas online. 

 



5.11 - Relacionamento com o Cliente: 

A princípio todo nosso relacionamento com o cliente seria online, 

começando com o Autoatendimento, em seguida, teríamos um atendimento 

personalizado para o cliente ainda online - via chat, ou por telefone. E por fim, 

teríamos atendimento por meio de redes sociais, como Facebook e Twitter. 

 

 

 

 

6 - Plano Financeiro 

 

6.1 - Investimentos pré-operacionais 

 

 

De início precisaríamos de coisas bem básicas para o funcionamento  da 

empresa, praticamente todas elas operaracionais, alem disso, também é preciso 

desenvolver o aplicativo, que seria o maior gasto inicial 

 



6.2 - Projeção de receitas 

 

As receitas se dariam relativas ao número de assinantes. No primeiro mês 

temos um número de 200 assinantes, que escala mensalmente, escalando 30% 

no 1º mês e 2% no 36º mês descendo gradualmente. 

 

6.3 - Projeção de custos e despesas 

 

 



 

 

O Principal gasto inicial seriam os royalties. Eles funcionariam assim como 

funcionam no Spotify, onde eles seriam pagos de acordo com a visualização de 

cada livro, com um valor aproximado de 5% sobre cada assinatura. Além disso, 

também teríamos um gasto com funcionários responsáveis por cada área. 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 - Resultados 

 

 

6.5- Fluxo de caixa

 

 

 



6.5 - Necessidades de recurso e forma de obtenção 

 Seria necessário um investidor inicial com conhecimento de mercado e 

tecnologia, dessa maneira, seria possível a produção do serviço, que já pode 

apresentar lucro no primeiro ano de negócio. 
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