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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

A IdeiaA Ideia
•• Necessidades não satisfeitas para o cliente; Necessidades não satisfeitas para o cliente; 

•• Uma IDEIA;Uma IDEIA;

•• Dois anos  a amadurecer a ideia, de forma a ser inovadora, Dois anos  a amadurecer a ideia, de forma a ser inovadora, 
tecnologicamente avançada, totalmente automatizada e de criação tecnologicamente avançada, totalmente automatizada e de criação de de 
valor para os potenciais membros. valor para os potenciais membros. 

•• 4 meses de testes em ambiente real com um conjunto de potenciais4 meses de testes em ambiente real com um conjunto de potenciais
membros convidados.membros convidados.

•• Abertura ao público em  Julho de 2002.Abertura ao público em  Julho de 2002.

Um clube de aluguer de Um clube de aluguer de DVD’sDVD’s na na internetinternet, uma mensalidade, todos os , uma mensalidade, todos os 
títulos disponíveis, com total comodidade, sem multas.títulos disponíveis, com total comodidade, sem multas.

o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

O O ConceitoConceito
•• Um Um clubeclube de de alugueraluguer de DVD’s de DVD’s nana internet, internet, disponíveldisponível 24 24 horashoras //diadia..

•• O O maiormaior catálogocatálogo de de títulostítulos do do mercadomercado disponíveldisponível porpor umauma
mensalidademensalidade..

•• TudoTudo o o queque o o membromembro desejadeseja feitofeito onon--line no line no momentomomento..
–– InscriçãoInscrição; ; Pagamentos,EscolhaPagamentos,Escolha dos dos títulostítulos, , reservasreservas, , encomendasencomendas de de 

compracompra; ; PedidoPedido de de informaçõesinformações; ; ControleControle dada contaconta, etc., etc.

•• Total Total comodidadecomodidade e e semsem preocupaçõespreocupações de de atrasosatrasos ouou multasmultas..

•• EnvioEnvio dos DVD’s dos DVD’s atéaté á á moradamorada do do membromembro e e retornoretorno porpor correiocorreio..
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Modelo de NegócioModelo de Negócio

•• 1º Clube de aluguer e venda de 1º Clube de aluguer e venda de DVD’sDVD’s pela pela internetinternet em Portugal e em Portugal e 
na Europa.na Europa.

•• Todo o processo, desde o registo como membro, até ás Todo o processo, desde o registo como membro, até ás 
encomendas ou reservas de encomendas ou reservas de titulostitulos para ver, passando pelos para ver, passando pelos 
pagamentos são efectuados onpagamentos são efectuados on--line.line.

•• Automatização total dos processos de negócio.Automatização total dos processos de negócio.
•• Processo logístico (Processo logístico (ShippingShipping) efectuado ) efectuado offoff--lineline..

o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Modelo de NegócioModelo de Negócio

•• Vantagens para os membros:Vantagens para os membros:

–– PREÇOS MAIS COMPETITIVOSPREÇOS MAIS COMPETITIVOS

–– MAIOR DIVERSIDADE DE TITULOSMAIOR DIVERSIDADE DE TITULOS

–– TOTAL COMODIDADETOTAL COMODIDADE

–– NÃO EXISTÊNCIA DE MULTAS POR ATRASONÃO EXISTÊNCIA DE MULTAS POR ATRASO

–– GESTÃO DA CONTA PELO MEMBROGESTÃO DA CONTA PELO MEMBRO
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Análise do MercadoAnálise do Mercado

Segundo os dados de 2002:Segundo os dados de 2002:

•• Existem em Portugal aproximadamente 1 milhão de lares com acessoExistem em Portugal aproximadamente 1 milhão de lares com acesso
á á internetinternet..

•• Existem aproximadamente cem mil leitores de Existem aproximadamente cem mil leitores de DVD’sDVD’s vendidos no vendidos no 
mercado nacional.mercado nacional.

•• Estimamos, aproximadamente 50 mil lares com leitores de Estimamos, aproximadamente 50 mil lares com leitores de DVD’sDVD’s e e 
ligação á ligação á internetinternet..

o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Segmentação do MercadoSegmentação do Mercado

•• Os critérios de segmentação usados para atingir os clientes alvoOs critérios de segmentação usados para atingir os clientes alvo
foram os seguintes:foram os seguintes:
–– Todos os clientes possuidores de ligação á Todos os clientes possuidores de ligação á internetinternet e com leitor de DVD, e com leitor de DVD, 

independente do local geográfico onde se situam.independente do local geográfico onde se situam.

–– Todos os clientes acima dos 18 anos ( limite legal para possuir Todos os clientes acima dos 18 anos ( limite legal para possuir cartão de cartão de 
crédito).crédito).

–– Clientes que dão importância ao conforto e comodidade.Clientes que dão importância ao conforto e comodidade.

–– Clientes afastados de zonas de oferta física.Clientes afastados de zonas de oferta física.

–– Clientes que dão ênfase á relação preço /serviçoClientes que dão ênfase á relação preço /serviço
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Ameaças / OportunidadesAmeaças / Oportunidades

•• DesaceleramentoDesaceleramento da actividade da actividade 
económica.económica.

•• Incerteza no futuro, nas vertentes Incerteza no futuro, nas vertentes 
económicas, politicas e sociais.económicas, politicas e sociais.

•• Reduzida  dimensão do mercado.Reduzida  dimensão do mercado.

•• Cortes nas despesas de cultura / Cortes nas despesas de cultura / 
entretenimento por parte das entretenimento por parte das 
famílias.famílias.

•• Aparecimento de concorrentes.Aparecimento de concorrentes.

•• Crescimento exponencial do Crescimento exponencial do 
número de equipamentos de número de equipamentos de DVD’sDVD’s
vendidos.vendidos.

•• Crescimento do número de lares Crescimento do número de lares 
ligados á ligados á internetinternet..

•• Mercado em expansão.Mercado em expansão.

•• Líderes de mercado.Líderes de mercado.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

InfraInfra--estruturaestrutura tecnológicatecnológica
UmaUma dasdas questõesquestões chavechave parapara o o sucessosucesso do do modelomodelo de de negócionegócio..

•• UtilizaçãoUtilização de de ferramentasferramentas tecnológicastecnológicas á á medidamedida baseadasbaseadas em em 
linguagemlinguagem TEA e num software de TEA e num software de servidorservidor I*TEA.I*TEA.

•• InstalaçãoInstalação de de servidoresservidores de de aplicaçõesaplicações própriaspróprias..

•• SistemaSistema de de segurançasegurança em em trêstrês níveisníveis, com firewalls, , com firewalls, criptografiacriptografia e e 
backups de backups de segurançasegurança..

•• SistemaSistema multilinguísticomultilinguístico e e multigeográficomultigeográfico de de acessoacesso remotoremoto..

•• SistemaSistema modularizadomodularizado e e escalávelescalável..
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Análises estatísticasAnálises estatísticas
•• A A infraestruturainfraestrutura tecnológica foi criada de forma a poder responder ás tecnológica foi criada de forma a poder responder ás 

questões chave:questões chave:

–– Para a gestão (análises de receitas segmentadas, custos segmentaPara a gestão (análises de receitas segmentadas, custos segmentados, dos, 
evolução da actividade económica, evolução da actividade económica, etcetc))

–– Para os clientes ( conhecimento total da sua actividade, existênPara os clientes ( conhecimento total da sua actividade, existência de cia de 
ferramentas de CRM para segmentação, ferramentas de CRM para segmentação, etcetc))

–– Para o sistema (número de acessos, visitantes, horas e dias, Para o sistema (número de acessos, visitantes, horas e dias, etcetc))
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Análise Económica Análise Económica -- FinanceiraFinanceira
As análises Eco/As análises Eco/FinFin efectuadas apontavam para três possíveis efectuadas apontavam para três possíveis 
cenários:cenários:

•• Cenário 1 Cenário 1 –– Crescimento ReduzidoCrescimento Reduzido
–– AtingirAtingir--sese--ia o ia o BreakEvenBreakEven no fim do 3 ano e o no fim do 3 ano e o PayPay BackBack no fim do 6 anono fim do 6 ano

•• Cenário 2 Cenário 2 –– Crescimento ModeradoCrescimento Moderado
–– AtingirAtingir--sese--ia o ia o BreakEvenBreakEven no fim do 2 ano e o no fim do 2 ano e o PayPay BackBack no fim do 5 anono fim do 5 ano

•• Cenário 3 Cenário 3 –– Crescimento AceleradoCrescimento Acelerado
–– AtingirAtingir--sese--ia o ia o BreakEvenBreakEven no fim de 1.6 anos e o no fim de 1.6 anos e o PayPay BackBack no fim do 4.4 no fim do 4.4 

anosanos
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

•• Uma análise cuidada dos pontos anteriores permitiu a decisão de Uma análise cuidada dos pontos anteriores permitiu a decisão de 
avançar para este novo e inovador modelo de negócio.avançar para este novo e inovador modelo de negócio.

•• O passo seguinte foi a planificação do plano de marketing, a criO passo seguinte foi a planificação do plano de marketing, a criação ação 
do site nas vertentes do site nas vertentes FrontFront Office e Office e BackBack Office e suas respectivas Office e suas respectivas 
funcionalidades.funcionalidades.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Plano MarketingPlano Marketing
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

•• O presente modelo de negócio foi configurado para uma existênciaO presente modelo de negócio foi configurado para uma existência
baseada no mundo virtual.baseada no mundo virtual.

•• O Site O Site www.blueplanetdvd.comwww.blueplanetdvd.com é o clube de aluguer de é o clube de aluguer de DVD’sDVD’s, , 
acessível a qualquer cliente onde quer que se encontre, fazendo acessível a qualquer cliente onde quer que se encontre, fazendo cair cair 
todas as fronteiras geográficas, ajudando à descentralização efetodas as fronteiras geográficas, ajudando à descentralização efectiva ctiva 
do acesso á cultura/entretenimento por parte dos membros.do acesso á cultura/entretenimento por parte dos membros.

•• Não tendo correspondência Não tendo correspondência fisicafisica, a estratégia de marketing aponta , a estratégia de marketing aponta 
para um objectivo de crescimento da quota de mercado, para um objectivo de crescimento da quota de mercado, 
relativamente aos concorrentes do mundo relativamente aos concorrentes do mundo fisicofisico, mantendo um alto , mantendo um alto 
nível de satisfação de cliente através da excelência do Suporte nível de satisfação de cliente através da excelência do Suporte a a 
Clientes e da redução de custos operacionais.Clientes e da redução de custos operacionais.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

O Plano de Marketing tinha por objectivo responder ás seguiO Plano de Marketing tinha por objectivo responder ás seguintes ntes 
questões: questões: 

•• Quem são os nossos clientes alvo ?Quem são os nossos clientes alvo ?

•• Qual o nosso posicionamento  no mercado ?Qual o nosso posicionamento  no mercado ?

•• Que politica de Preços a definir ?Que politica de Preços a definir ?

•• Que Oferta a apresentar ?Que Oferta a apresentar ?

•• Que politica de Parcerias a realizar ?Que politica de Parcerias a realizar ?

•• Que acções de Promoção / Publicidade devem ser realizadas ?Que acções de Promoção / Publicidade devem ser realizadas ?

•• Que estratégia de comunicação a seguir ?Que estratégia de comunicação a seguir ?

•• Que politica de expansão ?Franchising ou parcerias internacionaiQue politica de expansão ?Franchising ou parcerias internacionais?s?
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Audiência PotencialAudiência Potencial
•• MembrosMembros

•• Não Membros (potenciais futuros membros)Não Membros (potenciais futuros membros)

•• Curiosos ( potenciais futuros membros ou não membros)Curiosos ( potenciais futuros membros ou não membros)

•• Parceiros Institucionais Parceiros Institucionais 

•• Parceiros ComerciaisParceiros Comerciais
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Clientes AlvoClientes Alvo
Os tipos alvo de clientes a atingir são díspares:Os tipos alvo de clientes a atingir são díspares:

•• Clientes de aluguer de Clientes de aluguer de DVD’sDVD’s que prezam factores como comodidade que prezam factores como comodidade 
e paz de espírito. (Sem preocupações de datas de entrega)e paz de espírito. (Sem preocupações de datas de entrega)

•• Clientes que prezam a diversidade de títulos.Clientes que prezam a diversidade de títulos.

•• Clientes que se encontram afastados dos centros urbanos, ou em Clientes que se encontram afastados dos centros urbanos, ou em 
locais de locais de díficildíficil acesso a clubes acesso a clubes videovideo tradicionais.tradicionais.

•• Clientes que pretendem maximizar o número de títulos visualizadoClientes que pretendem maximizar o número de títulos visualizados.s.

•• Parceiros Institucionais Parceiros Institucionais 

•• Parceiros ComerciaisParceiros Comerciais
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

PosicionamentoPosicionamento no Mercadono Mercado
•• Devido ao carácter inovador do modelo de negócio, o posicionamenDevido ao carácter inovador do modelo de negócio, o posicionamento to 

escolhido dos serviços prestados é o modelo comparativo com as escolhido dos serviços prestados é o modelo comparativo com as 
alternativas do mundo físico:alternativas do mundo físico:
–– Preços mais económicosPreços mais económicos

–– Maior variedade de escolhaMaior variedade de escolha

–– Total comodidadeTotal comodidade

–– Fácil acessoFácil acesso

•• A criação de valor é A criação de valor é fácilmentefácilmente reconhecida pelo membro, pela gestão reconhecida pelo membro, pela gestão 
activa da sua conta, mediante as características pessoais de cadactiva da sua conta, mediante as características pessoais de cada a 
membro, bem como para os parceiros.membro, bem como para os parceiros.

•• O posicionamento global no mercado, baseiaO posicionamento global no mercado, baseia--se nas características de se nas características de 
inovação do modelo de negócio e da inovação do modelo de negócio e da infraestruturainfraestrutura tecnológica, e na tecnológica, e na 
liderança de mercado.. liderança de mercado.. 
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Política de PreçoPolítica de Preço
•• A estratégia de preço é diferenciada:A estratégia de preço é diferenciada:

–– MembrosMembros

•• Estratégia de penetração com uma componente de preços Estratégia de penetração com uma componente de preços 
promocionais.promocionais.

–– Não MembrosNão Membros

•• Estratégia de liderança de preços.Estratégia de liderança de preços.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

OfertaOferta
•• O carácter particular do negócio, implica que a oferta é diferenO carácter particular do negócio, implica que a oferta é diferenciada não pelo ciada não pelo 

produto, mas pelas diferentes vertentes do serviço. produto, mas pelas diferentes vertentes do serviço. 

–– Mensalidade  ( Mensalidade  ( BluePlanetDVDBluePlanetDVD) versus preço por título / dia (concorrentes)) versus preço por título / dia (concorrentes)

–– Diferenciação dos clientes por modalidades de inscrição (Diferenciação dos clientes por modalidades de inscrição (LightLight, , BasicBasic ou Premium).ou Premium).

–– Diferenciação por opções de Diferenciação por opções de shippingshipping ( ( LightLight / / LightLight BlueBlue; ; BasicBasic //BasicBasic BlueBlue e e 
Premium / Premium / PremiumPremium BlueBlue).).

–– Sistema de Listas de Visualização e de Reserva.Sistema de Listas de Visualização e de Reserva.

–– Programas de Fidelização ( Programa “Convide um Amigo” )Programas de Fidelização ( Programa “Convide um Amigo” )

–– PREÇO mais reduzidos nas Vendas que a concorrência ( futuramentePREÇO mais reduzidos nas Vendas que a concorrência ( futuramente abertura de abertura de 
compras em grupo).compras em grupo).

–– Suporte a Clientes com altos padrões nas variáveis tempo respostSuporte a Clientes com altos padrões nas variáveis tempo resposta e eficácia da a e eficácia da 
resposta.resposta.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

ParceriasParcerias
•• Desde o princípio que as parcerias foram consideradas um dos Desde o princípio que as parcerias foram consideradas um dos 

vértices necessários para o sucesso do modelo de negócio, tendo vértices necessários para o sucesso do modelo de negócio, tendo sido sido 
criadas dois tipos de parcerias:criadas dois tipos de parcerias:
–– INSTITUCIONAISINSTITUCIONAIS

•• Empresas, organismos e associações onde o ênfase da parceria é pEmpresas, organismos e associações onde o ênfase da parceria é prestar o restar o 
serviço da serviço da blueplanetdvdblueplanetdvd em condições em condições previligiadaspreviligiadas aos colaboradores desses aos colaboradores desses 
parceiros.parceiros.

–– COMERCIAISCOMERCIAIS
•• Empresas, fornecedores de equipamentos, editores, Empresas, fornecedores de equipamentos, editores, softwarehousessoftwarehouses, sites , sites 

temáticos, onde a parceria se baseia na troca de comissões por ctemáticos, onde a parceria se baseia na troca de comissões por clientes, lientes, 
acções promocionais conjuntas ou troca de publicidade.acções promocionais conjuntas ou troca de publicidade.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Exemplos de ParceriasExemplos de Parcerias
Parceria TecnológicaParceria Tecnológica

Parceria InstitucionalParceria Institucional

Parceria EmpresarialParceria Empresarial

Parceria ComercialParceria Comercial

Parceria TemáticaParceria Temática
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

PromoçãoPromoção / Publicidade/ Publicidade
•• Tentando evitar as experiências catastróficas dos insucessos de Tentando evitar as experiências catastróficas dos insucessos de 

negócios onnegócios on--line, baseados em altos custos publicitários sem os line, baseados em altos custos publicitários sem os 
correspondentes retornos, a correspondentes retornos, a blueplanetdvdblueplanetdvd, estabeleceu como regra:, estabeleceu como regra:

–– Adaptar os custos promoções /publicidade ao crescimento sustentaAdaptar os custos promoções /publicidade ao crescimento sustentado do do do 
modelo de negócio.modelo de negócio.

–– Tentar sempre que possível fazer promoções / publicidade em parcTentar sempre que possível fazer promoções / publicidade em parceria.eria.

–– Dar ênfase ás promoções / publicidade em  mercados alvo.Dar ênfase ás promoções / publicidade em  mercados alvo.

–– Dar especial relevo ás acções de promoção / publicidade que implDar especial relevo ás acções de promoção / publicidade que impliquem iquem 
contacto directo com o público.contacto directo com o público.

–– Utilização dos membros  como veículo de promoção.Utilização dos membros  como veículo de promoção.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

Acções de PromoçãoAcções de Promoção / / 
PublicidadePublicidade

•• Os motores de busca e os directóriosOs motores de busca e os directórios
•• Troca de Troca de linkslinks
•• Actividades promocionais no siteActividades promocionais no site

–– Sorteios viagensSorteios viagens
–– Atribuição prémiosAtribuição prémios

•• Participação em feiras temáticas e exposiçõesParticipação em feiras temáticas e exposições
•• Publicidade em revistas da especialidadePublicidade em revistas da especialidade
•• Entrevistas para Entrevistas para orgãosorgãos comunicação socialcomunicação social
•• SponsorSponsor de programa de rádiode programa de rádio
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

ComunicaçãoComunicação
•• Criação de um gabinete de contacto com a comunicação social, parCriação de um gabinete de contacto com a comunicação social, para a 

envio de envio de presspress--releasesreleases sobre as actividades da empresa. Devido ao sobre as actividades da empresa. Devido ao 
carácter inovador do modelo de negócio foi possível obter durantcarácter inovador do modelo de negócio foi possível obter durante o e o 
ano de 2002 entrevistas ou notas na imprensa com:ano de 2002 entrevistas ou notas na imprensa com:
–– DIÁRIO DE NOTÍCIASDIÁRIO DE NOTÍCIAS

–– CORREIO DA MANHÃCORREIO DA MANHÃ

–– PÚBLICOPÚBLICO

–– SICSIC

–– REVISTAS DA ESPECIALIDADEREVISTAS DA ESPECIALIDADE

–– ANTENA 3ANTENA 3

–– RÁDIO CAPITALRÁDIO CAPITAL
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

ComunicaçãoComunicação
•• O EO E--MAILMAIL

–– Elemento chave do contacto com os clientes, o eElemento chave do contacto com os clientes, o e--mail está estruturado mail está estruturado 
em dois tipos:em dois tipos:

•• Automatização dos processos. Automatização dos processos. ExEx: quando do envio de um DVD o cliente é : quando do envio de um DVD o cliente é 
automáticamenteautomáticamente informado sobre o facto; informado sobre o facto; qunadoqunado a conta necessita de ser a conta necessita de ser 
carregada é enviado um carregada é enviado um amilamil de aviso.de aviso.

•• Suporte a clientes. Suporte a clientes. EE--mailsmails personalizados enviados aos clientes a responder personalizados enviados aos clientes a responder 
ás suas dúvidas, sugestões ou reclamações.ás suas dúvidas, sugestões ou reclamações.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

FranchisingFranchising
•• Desde o princípio da definição do modelo de negócio, que  foi Desde o princípio da definição do modelo de negócio, que  foi 

admitido o admitido o franchisarfranchisar do respectivo modelo, razão pela qual o site do respectivo modelo, razão pela qual o site 
está preparado para funcionar em sistema está preparado para funcionar em sistema multilínguamultilíngua e e 
descentralizado por área geográfica de negócio.descentralizado por área geográfica de negócio.

•• 2003 marca o arranque no processo de franchising, tendo começado2003 marca o arranque no processo de franchising, tendo começado
através da abertura no mercado japonês ( abertura ao público em através da abertura no mercado japonês ( abertura ao público em 
principio de Março 2003).principio de Março 2003).

•• Abertura em parceria no mercado nórdico no principio do segundo Abertura em parceria no mercado nórdico no principio do segundo 
semestre  de 2003.semestre  de 2003.



2003 2003 -- IDEF/ISEGIDEF/ISEG www.blueplanetdvd.comwww.blueplanetdvd.com 2828

o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

O Clube O Clube BluePlanetDVDBluePlanetDVD
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.



2003 2003 -- IDEF/ISEGIDEF/ISEG www.blueplanetdvd.comwww.blueplanetdvd.com 3232

o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.
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o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.



2003 2003 -- IDEF/ISEGIDEF/ISEG www.blueplanetdvd.comwww.blueplanetdvd.com 3939

o SEU clube de aluguer de DVD’s na internet.

PromoPromoççããoo EspecialEspecial

CCóódigodigo de de registoregisto: idef2003: idef2003
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