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RESUMO 

A expansão da internet atrelada à popularização dos smartphones impulsionou o crescimento 

acelerado de empresas como Netflix, Nubank, Spotify e Uber, as quais inovaram em seus 

respectivos mercados e trouxeram uma nova experiência ao cliente. O caráter inovador e o 

enorme potencial de crescimento dessas empresas têm atraído também os investidores, que 

realizam aportes bilionários ao longo das rodadas de investimento, chamando a atenção o fato 

dessas empresas manterem-se economicamente sustentáveis mesmo sem a geração de lucro. 

Portanto, essa pesquisa tentará responder a seguinte questão: por que os modelos de negócio da 

Netflix, Nubank, Spotify e Uber não geram lucro, e ainda assim, continuam recebendo 

investimento? O objetivo é compreender a viabilidade econômica de tais empresas, 

caracterizando seus atuais modelos de negócio. Para isso, é realizada uma análise exploratória 

dos relatórios financeiros anuais divulgados pelas quatro empresas, entre os anos 2015-2021. 

 

INTRODUÇÃO 

A massificação da internet, atrelada à popularização dos smartphones, impulsionou o 

crescimento exponencial de empresas como Netflix, Nubank, Spotify e Uber, as quais, por sua 

vez, inovaram de maneira disruptiva em seus respectivos mercados, além de trazerem uma nova 

experiência para o cliente final. Para além dos clientes, o caráter inovador e o enorme potencial 

de crescimento dessas empresas atraíram também os investidores, que realizam aportes 

bilionários ao longo das rodadas de investimento. Entretanto, o que chama atenção nas quatro 

empresas são os modelos de negócio empregados, e o fato de sustentarem contínuo crescimento 

de suas operações, mesmo sem a geração de lucros ou lucros muito baixos. Todavia, e pelo 

menos até o momento, o não retorno aos investidores não tem sido motivo para que essas 

empresas deixem de receber tais aportes.  



XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

Para fundamentar os resultados obtidos através da análise dos relatórios financeiros das 

empresas, inicialmente é importante situar em qual contexto tais empresas emergiram. 

Schumpeter (1986) aponta de forma assertiva que o capitalismo é uma máquina de dinamismo, 

pois o sistema não está, e nunca poderá estar, estacionário. Dessa forma, é da natureza do 

sistema capitalista a mudança em suas mais diferentes formas, como a criação de novos 

produtos, novos processos, novas formas de produção e novos negócios.   

É neste contexto que Netflix, Nubank, Spotify e Uber emergem, de forma disruptiva e 

contrapondo os modelos tradicionais de negócios de seus respectivos ramos. Netflix e Spotify 

deram voz ao chamado streaming, tecnologia de transmissão que surgiu nos anos 1990 e que 

permite aos usuários ouvirem música ou assistirem filmes de forma totalmente online, sem 

ocupar espaço de armazenamento interno de computadores ou smartphones. Já a Uber e o 

Nubank, surgem num interstício de mercado aberto pela insatisfação dos consumidores com os 

serviços prestados pelas empresas consolidadas nos ramos, de modo que o diferencial dessas 

empresas se tornou a qualidade dos serviços prestados, os preços e a facilidade de acesso 

possibilitada pela inovação tecnológica, dispensando a ligação para chamar um táxi ou a ida a 

agências bancárias, por exemplo. 

 

METODOLOGIA  

Para alcance do objetivo proposto por esta pesquisa, foi realizada uma análise exploratória dos 

relatórios financeiros anuais divulgados pelas empresas Netflix, Nubank, Spotify e Uber, entre 

os anos 2015-2021, visando compreender o que é transmitido para seus investidores através dos 

balanços financeiros e as considerações estratégicas. Além disso, também foi feito um 

acompanhamento das empresas via mídias, como jornais. Tal acompanhamento visou ter um 

panorama em tempo real das situações das empresas, como os impactos do surgimento de novas 

soluções nos quatro negócios, os números quadrimestrais e a percepção do mercado – e por 

consequência, dos investidores – ao longo dos anos analisados. 

 Para além de tais relatórios, este estudo está ancorado em uma revisão bibliográfica 

sistemática de economia da inovação, tendo em vista os fatores tecnológicos e de inovação que 

estão diretamente ligados à formatação dos modelos de negócios e às estratégias de 

concorrência. Assim, contribuições de Schumpeter e seus seguidores acerca da concorrência e 

da inovação são o norte teórico desta pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ao realizar o levantamento e a análise dos dados das quatro empresas durante o período de 

2015-2021, constatou-se que o modelo de negócio da Netflix caracteriza a chamada long tail 

ou cauda longa, definida por Anderson (2006) como uma nova forma de negócio, com ênfase 

não em um produto “hit”, mas em uma variedade de produtos, hipernichados, (abrange 

inúmeros nichos de consumidores) e diversificado, visando aumentar a base de clientes das 

plataformas por meio dessa variedade de produtos, conteúdos ou serviços.  

No entanto, estudando-se as demais empresas mais de perto, nota-se que Netflix, Uber 

e Spotify também operam com uma metodologia parecida, principalmente quando observado a 

variedade de produtos, serviços e conteúdos ofertados em suas plataformas digitais. 

 Ao iniciar no mercado de streaming, a Netflix contava apenas com filmes e séries de 

terceiros e com poucas opções de planos em quesito tecnologia de transmissão ou quantidade 

de telas utilizando a mesma conta no mesmo instante. Com o passar dos anos e com o aumento 

de concorrentes também ofertando filmes e séries via plataforma, a empresa reinventou as 

opções de planos, com valores diferentes – quanto mais opções, maiores os preços – e criou 

suas próprias séries, filmes e documentários, denominados de originals.  

A saber, em 2018, a Netflix informou em seu relatório que o conteúdo original ajudou 

a empresa a chegar em seus 110 milhões de assinantes. Séries como “The Crown” e “Stranger 

Things” impulsionou o crescimento de assinantes, que ganhou cerca de 6,5 milhões de novas 

assinaturas entre outubro e dezembro de 2018, resultando em um lucro de U$ 4,19 bilhões 

contra uma expectativa de U$ 4,21 bilhões. Vale mencionar que, apesar da Netflix estar gerando 

lucros nos últimos anos, a empresa demorou cerca de 10 anos para sair do vermelho, tendo uma 

trajetória de altos e baixos em sua história, e mesmo assim, recebendo aportes milionários. 

 Apesar do conteúdo majoritariamente de áudio, a empresa Spotify é considerada de 

audiovisual, ou seja, está dentro do mesmo segmento que a Netflix. Nesse sentido, há alguns 

desafios em comum, como os direitos autorais, que é responsável por gastos milionários da 

plataforma de áudio, e que traz insegurança para o futuro, já que a qualquer momento o artista 

pode rescindir o contrato e tirar suas músicas do app. Pensando nesse problema – e seguindo a 

dinâmica da cauda longa – a Spotify também iniciou o investimento em conteúdos originais, os 

chamados podcasts. 

Os podcasts, exclusivos ou não do Spotify (há a possibilidade de veicular o podcast sem 

exclusividade Spotify), podem ser monetizados através da Spotify Podcast Ads. Levar grandes 

nomes para as produções exclusivas é uma das tentativas do Spotify para conquistar novos 

assinantes e novos anunciantes - um exemplo disso é o fato dos dois grandes programas da 

empresa serem The Michelle Obama Podcast e The Joe Ragan Experience. Tal estratégia está 
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mostrando-se efetiva do ponto de vista dos ads e receita, segundo relatório (2021) houve o 

aumento de 75% nas vendas em publicidade no terceiro trimestre de 2021 e vendas globais 

(assinatura, publicidade e afins) de € 2,5 bilhões. Mas os custos, principalmente com direitos 

autorais, continuam a levantar suspeitas de como a empresa irá sustentar-se no longo prazo. 

Já a Uber, dentre as quatro empresas, parece ser a que está em maiores apuros até o 

momento. Conforme análise dos relatórios financeiros, antes mesmo da pandemia de Covid-19 

a empresa já estava “mal das pernas”, com prejuízos milionários, falta de confiança em seus 

carros autônomos devido a acidentes e um serviço que estava sendo insuficiente do ponto de 

vista do cliente. Seguindo a mesma lógica das duas empresas já citadas, a Uber ganha em 

número de corridas, ou seja, em número de usuários, independente do tamanho do percurso 

feito. A empresa retém um percentual fixo dos motoristas e, dessa forma, ganha em quantidade 

e não em quilometragem.  

A empresa tenta lucrar de todas as formas e, por isso, apresenta inúmeros serviços para 

seus usuários, com uma variedade maior de serviços em países como Estados Unidos e na 

Europa. Contudo, diferente das empresas aqui analisadas, a Uber, que já estava apresentando 

prejuízos milionários e perda de motoristas, teve uma piora significativa após a disseminação 

da Covid-19. Conforme relatório (2021) a empresa teve um prejuízo de U$ 2,42 bilhões no 

terceiro trimestre, cerca de duas vezes maior quando comparado com o mesmo período do ano 

anterior. 

O Nubank, por sua vez, é a única empresa que anuncia o prejuízo como uma estratégia 

de negócio, e não demonstra tantas características do modelo de cauda longa, já que por ser 

uma fintech (uma empresa de tecnologia financeira), a qualidade de sua base de clientes é 

importante, principalmente devido a concessão de crédito. A diversificação em serviços e 

produtos desde seu surgimento, se mostra como uma ferramenta para atrair novos clientes. 

Além disso, a comunicação mais impessoal e a desburocratização dos serviços bancários são 

fatores importante para retenção do público mais jovem. 

Apesar de ter anunciado o prejuízo como estratégia, a fintech não deixou de receber 

aportes milionários nos últimos anos. A saber, em um único dia, o Nubank anunciou dois 

aportes milionários em 2021, um de US$ 500 milhões feitos pelo conglomerado Brekshire 

Hathaway, de Warren Buffet, e outra injeção de US$ 250 milhões, que foi liberada pela empresa 

Sands Capital. O banco chama sua nona rodada de investimento de Série G, e ao todo, recebeu 

US$ 1,15 bilhões em investimentos.  

No que tange sua base de clientes, em 2019 a empresa fechou o ano com 20 milhões de 

de “nus” (forma como a empresa chama seus clientes), já em 2020, no auge da pandemia, a 
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fintech informou em seu relatório anual uma base de 76 milhões de “nus”, o que representa um 

crescimento de 208% em relação ao ano anterior. 

   

CONCLUSÕES 

Uma indicativa prévia de tais análises, dado que se trata de uma pesquisa em desenvolvimento, 

é no sentido de que os investidores estão sendo guiados por suas expectativas (no sentido 

puramente keynesiano), e não pela real capacidade de rentabilidade dessas empresas no longo 

prazo. Tal argumento é reforçado a partir da análise dos demonstrativos financeiros das 

empresas, nos quais os custos são consideravelmente maiores do que as receitas, atrelado ao 

endividamento gerado pelas vendas de ações para garantir a continuidade do crescimento dos 

negócios. Nesse sentido, em uma análise prévia, a aversão ao risco e a racionalidade dos 

investidores não estão sobrepondo-se às expectativas de altos ganhos no futuro. 

A hipótese é de que os investidores estejam apostando no potencial disruptivo desses 

negócios, não outorgando importância ao comportamento econômico e financeiro de curto 

prazo. Exemplos de empresas como a Amazon mostram que um investimento arriscado pode 

gerar frutos interessantes ao longo prazo, ainda que haja perdas no presente. Mas não é 

exatamente o que vem mostrando as análises da Uber, Netflix e Spotify, com exceção do 

Nubank - que aparentemente pode reverter seus prejuízos em lucros a qualquer momento já que 

o não retorno financeiro trata-se de uma estratégia da fintech, as outras três empresas, apesar de 

até aumentarem suas bases de clientes, não apresentam o mesmo perfil da Nubank. 
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