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• Um dos fundadores do RSJUG

• Homeschooler

• Professor na Uniritter

• Aulas na Facensa e Ulbra
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• IT Manager na Dell

• Dev Lead na Dell

• Desenvolvedor na Procergs
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• Pós na UFRGS

• Graduação na ULBRA

• Curso Digital Transformation no MIT









O que é 
plataforma

“A platform is a system that can be
adapted to countless needs and niches
that the platform’s original developers
could not possibly have contemplated”

Marc Andreessen – Co-fundador da Netscape







"We tried to create every feature in the world and said, 'O.K., we can do it, 
why should we let a third party do it? We should have picked five to ten 
key features that we totally focused on and let other people innovate on 
everything else.“ – Chris DeWolve



De
produtos 
a
plataformas





Porque?

Network Effect

Criar -> Gerar conteúdo -> Demanda -> Melhorar a oferta



O que fazer?



Open Innovation



Open 
Innovation

Closed Innovation Open Innovation

As pessoas mais espertas 
trabalham para nossa empresa

Nem todas as pessoas espertas 
trabalham para a gente

Nosso R&D é quem inova

Se a gente descobrir, 
chegaremos no mercado antes

Se formos os primeiros a 
comercializar, venceremos

Se criarmos as melhores ideias 
na indústria, nós vencemos

Devemos controlar nossa 
Propriedade intelectual para 

que os competidores não 
lucrem com ela

R&D externo pode ajudar a 
criar valor

Não temos de originar a ideia 
para tirarmos proveito

“Coopetição”

Se fizermos os melhores usos 
dos recursos internos e 
externos, nós vencemos

Porque não nos beneficiarmos 
das ideias dos outros, até 

mesmo comprando a 
propriedade intelectual?



Estratégias para 
lançamento de 
plataforma



Piggyback



Single Side
E os cuidados com 
“multiple sides”



Follow the Rabbit



Marquee



Producer 
Evangelism



Big Bang



Micro 
(niche) 
Market



Seeding



MVP
Minimum Viable 
Platform



• Criação de perfil e conexão 
entre profissionais

• Posts de profissionais e 
comentários

• Adição de Jobs/recruiters

• Adição de um outro 
perfil

• Líderes impulsionando 
posts

• Influencer



Profissionais

Influenciadores

Recrutadores

Advertisement

Profissionais



Monetizando
plataformas



• Percentual da transação –
Princípio: Não pegue muito

• Cobrar de um grupo específico

• Cobrar por atenção – Princípio: 
apresentar a propaganda de 
acordo com as preferências do 
usuário

• Cobrar por ferramentas mais
avançadas



Governando 
plataformas







• Quem pode participar da plataforma

• O que não é aceitável

• Encorage a comunidade a apontar 
comportamento inapropriado.

• Prêmio para “key users”

• Regras de resolução de conflitos



O futuro de plataformas



Reflexão


