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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

Nossa solução vem preencher a lacuna existente no mercado de varejo, onde 

consumidores querem realizar suas compras de forma rápida, mas ainda assim pessoalmente 

nos estabelecimentos. Queremos permitir isso através de uma solução simples e inovadora. 

 

Necessidade de mercado 

 

Os brasileiros querem soluções mais rápidas para realizar suas compras nos 

supermercados e lojas de varejo, como as encontradas em países como os Estados Unidos há 

muito tempo. Mais de seis em cada 10 consumidores brasileiros (65%) gostariam que o varejo 

oferecesse caixas de autoatendimento para não precisarem esperar em filas. O consumidor está 

interessado em experiências de compras automatizadas e ágeis (OLIVEIRA/2015). 

Com base nessa realidade os fornecedores de soluções de automação vêm inovando e 

trazendo opções inteligentes para oferecer conveniência e agilidade para os consumidores. 

Soluções que também oferecem benefícios às redes varejistas pois ao mesmo tempo otimizam 

os processos operacionais e reduzem os custos. 

Os chamados Self Checkout, são soluções que vem ganhando espaço e simpatia tanto 

dos consumidores quanto das redes varejistas. O termo, basicamente, se refere a um serviço de 

autoatendimento que é disponibilizado aos clientes por meio de caixas automáticos, ou seja, 

sem a necessidade de um funcionário para passar as compras. 

Outra solução que ganhou alguns consumidores nos últimos anos é a compra através de 

aplicativos, ou seja, o cliente realiza suas compras através de um aplicativo e recebe as compras 

em casa, no estilo delivery.  

Entretanto, as compras através de aplicativos parecem não ter agradado tanto os 

consumidores. Várias pesquisas revelam que os clientes preferem realizar suas compras 

presencialmente nos supermercados. 

 

Nossa solução 

 

Nosso produto é um App mobile para compras de forma rápida, in loco nos 

supermercados, farmácias e outras lojas de varejo similares, através do aplicativo. Além de 
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permitir realizar as compras, permitirá que a loja publique promoções e ofertas através do 

aplicativo, fazendo com que as campanhas cheguem diretamente às mãos dos consumidores no 

momento em que a loja quiser. 

As compras através do App podem ser pagas com o cartão de crédito do cliente já 

cadastrado, podendo aceitar os cartões de crédito da própria rede de varejo, gerando pontuação 

e estimulando a aderência dos consumidores aos cartões de crédito da rede. 

O mais interessante desse recurso é permitir direcionar campanhas e ofertas 

personalizadas a cada consumidor, de acordo com seu perfil de compras, baseado em seu 

histórico de consumo, o que pode refletir em um bom aumento nas vendas. 

Por fim, o aplicativo criará um ponto de contato muito próximo ao cliente, elevando o 

nível de relacionamento e aproximando o cliente da loja. 

 

Viabilidade econômica 

 

Para análise de viabilidade econômica do negócio deve ser considerando o cenário 

provável, pois acredita-se ser um cenário possível de se atingir, com base nas tendências do 

marcado atual. 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

   Ano 0   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4  

(+) Receitas Brutas -    2.000.000,00  3.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00  

(-) Impostos -    500.000,00  750.000,00  1.250.000,00  1.500.000,00  

(=) LUCRO OPERACIONAL -    1.500.000,00  2.250.000,00  3.750.000,00  4.500.000,00  

(-) Despesas Administrativas 120.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  

(-) Despesas com Pessoal 912.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  

(-) Investimento com Marketing 60.000,00  140.000,00  180.000,00  240.000,00  300.000,00  

(-) Investimentos Infraestrutura 170.000,00  -    -    -    -    

(=) EBITDA 1.032.000,00  64.000,00  936.000,00  2.936.000,00  3.936.000,00  

(=) LUCRO LÍQUIDO 1.032.000,00  564.000,00  936.000,00  1.686.000,00  2.436.000,00  

(=) CAIXA 1.262.000,00  704.000,00  756.000,00  1.446.000,00  2.136.000,00  

(=) CAIXA ACUMULADO 1.262.000,00  1.966.000,00  1.210.000,00  236.000,00  2.372.000,00  

 

Para o cálculo do VPL (Valor Presente Líquido) foi considerado o custo de capital do 

mercado de 10%, obtendo-se, portanto, um VPL de e quase R$ 1,268 milhões no período de 4 
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anos, período em que a TIR (Taxa Interna de Retorno) fica calculada em 31,25, mostrando-se 

assim ser um cenário muito favorável. 

 

INDICADORES (VPL, TIR) 

K = Custo de capital (CDI -2017) 10% 

VPL = Valor presente Liquido     R$ 1.268.111,33 

TIR = Taxa Interna de Retorno                    31,25  

 

 

PAY BACK SIMPLES  

 Saldo Capital    Ano 0   Ano 1  Ano 2 Ano 3 

 Investido           

-      1.966.000,00                             -          

-      1.966.000,00                               -        

-      1.210.000,00                756.000,00    

           236.000,00               1.446.000,00  

 

Conforme quadro acima, o Payback para o cenário possível é de 2 anos e 

aproximadamente 2 anos e 9 meses. 

 

A equipe 

 

A equipe que desenvolverá a solução é, sem dúvida o maior valor da empresa, formada 

por profissionais que possuem muitos anos de experiência no desenvolvimento de tecnologias 

para o varejo, inteligência artificial e tecnologias para automação comercial. 

O comando da empresa estará sob o CEO, Ricardo Curado, profissional com mais 20 

anos expertise na Área TI, com vasta experiência em Gestão de Negócios, Gestão de TI e Gestão 

Projetos.  Trabalhou em grandes empresas multinacionais como foco no desenvolvimento de 

tecnologias disruptivas e automação digital. Atualmente é responsável pelo desenvolvimento 

de Novos Negócios e Prestação de Serviços de Consultoria na área de Tecnologia da 

Informação, Processos e Aspectos Organizacionais. 
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Investimento necessário 

 

Para viabilização do negócio há a necessidade de obter investimentos totais de R$ 1,966 

milhões, sendo que para o primeiro ano de operação será necessário o aporte de R$ 1,262 para 

suportar as operações e mais R$ 704 mil no segundo ano. 

Conforme demonstrativos de resultado acima, a partir do terceiro ao a empresa poderá 

manter suas operações através de seu faturamento. 

Trata-se de um negócio altamente viável, mas para sua realização, será necessário a 

obtenção de investidores externos que estejam dispostos a acreditar no negócio e obter bons 

resultados financeiros, com baixo grau de risco. 
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2. Apresentação do Negócio 

 

2.1 Definição do negócio 

 

Este plano de negócio propõe a criação de uma software house chamada GRX Inovação 

e Transformação Digital, cujo principal produto é um App mobile de compras e Self Checkout 

que tem como funcionalidade chave oferecer aos clientes a possibilidade de realizar compras, 

de forma rápida, in loco nos supermercados, farmácias e outras lojas de varejo similares, através 

do aplicativo.  

Além do desenvolvimento e comercialização do App, também fará parte do portfólio da 

empresa a viabilização do seu uso pelos supermercados incluindo alguns serviços 

especializados como: customização do App para cada loja ou rede de lojas, integração com 

sistemas do cliente, plataforma de gestão do App, manutenção, atualizações e melhorias.  

Esses outros serviços adicionais que farão parte do portfólio da Software House, 

poderão ser adquiridos de forma customizada, de acordo com a necessidade de cada cliente. 

 

2.2 Tecnologia 

 

O projeto vai muito além da criação do aplicativo, mas depende de outros fatores 

fundamentais para entregar um valor relevante para o negócio, permita a integração com os 

sistemas do cliente e, acima de tudo, tenha um funcionamento fluído e estável, sendo que os 

aspectos e necessidades técnicas serão tratadas abaixo. 

Em primeiro lugar, quando se fala em um aplicativo mobile, devemos considerar que 

ele precisa ser compatível com os sistemas iOS e Android, para que esteja disponível em ambas 

as lojas de aplicativos e possa ser usado pela grande maioria das pessoas. 

A base do aplicativo, que controlará seu funcionamento e seus recursos deve estar 

disponível em ambiente estável, robusto e de alta disponibilidade, para que não ocorram 

interrupções ou lentidões em seu funcionamento, portanto, a base ficará hospedada no serviço 

da Amazon, o AWS – Amazon Web Services. 

Será necessário um ambiente de base de dados, scripts, APIs, robôs e demais serviços 

de integração, que permitirão a integração do aplicativo com os sistemas dos clientes, como 

estoques, preços, lista de produtos e demais dados necessários. 
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As empresas utilizarão um painel administrativo para gerenciar o aplicativo, lançar 

campanhas, promoções e se relacionar com os clientes de forma personalizada. A plataforma 

contará com serviços de alta tecnologia e inteligência artificial, que permitirá analisar de forma 

individual o perfil de compras de cada cliente para permitir realizar campanhas direcionadas, 

de acordo com o perfil de compras ou perfil do cliente. O aplicativo contará ainda com a 

geolocalização, através da qual permitirá sugerir ao cliente as lojas mais próximas e suas 

promoções específicas. 

 

2.3 Fornecedores 

 

O produto consiste em softwares e ferramentas digitais, dependendo, portanto, somente 

de fornecedores também digitais, sendo eles a Amazon, e outros diversos fabricantes e 

fornecedores de softwares. 
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3. Análise de Mercado 

 

3.1 Análise Setorial 

 

De acordo com o ranking do site Supermercado Moderno, 2016, considerando somente 

as 50 maiores redes de supermercados do país, o faturamento foi de quase R$ 220 bilhões em 

2016, de acordo com a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) o faturamento total 

do setor em 2016 foi de mais de R$ 338,7 bilhões (ABRAS/2017). 

Quando o assunto é farmácias e drogarias, o setor faturou em 2016 mais de R$ 64,4 

bilhões, um aumento de 12,9% sobre o faturamento de 2015 que foi de R$ 57 bilhões 

(INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS/2017). 

O ramo de supermercados, representa, portanto, o maior faturamento no segmento do 

varejo, sendo ao mesmo tempo um segmento propício a ser explorado com soluções e inovações 

que visem não só a atração dos clientes ao comércio, mas também que ofereçam vantagens aos 

consumidores. 

 

3.2 Tendências 

 

Os consumidores estão cada vez com menos tempo para irem aos supermercados e 

farmácias, enquanto esses locais estão cada vez mais cheios e os clientes precisam enfrentar 

filas para o checkout. 

Com base nessa realidade os fornecedores de soluções de automação vêm inovando e 

trazendo opções inteligentes para oferecer conveniência e agilidade para os consumidores. 

Soluções que também oferecem benefícios às redes varejistas pois ao mesmo tempo otimizam 

os processos operacionais e reduzem os custos. 

Os chamados Self Checkout, são soluções que vem ganhando espaço e simpatia tanto 

dos consumidores quanto das redes varejistas. O termo, basicamente, se refere a um serviço de 

autoatendimento que é disponibilizado aos clientes por meio de caixas automáticos, ou seja, 

sem a necessidade de um funcionário para passar as compras. 

Os self checkouts não são novidade, o primeiro instalado no Brasil foi em 2012, em 

Londrina/PR, em uma unidade do Grupo Muffato (ALBERGE/2012), atualmente 5ª maior rede 

de supermercados do país e maior da Região Sul (SANT´ANA/2017). 
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Entre os benefícios dessa solução, estão a praticidade para os clientes, pois os mesmos 

não precisam ficar um longo tempo em filas esperando o atendimento, principalmente quando 

se trata de pequenas compras, onde o cliente demora mais tempo na fila do caixa do que 

comprando. Há inclusive supermercados que classificam compras para esse tipo de 

atendimento, estabelecendo limites como 10 ou 20 itens, vindo assim substituir os conhecidos 

caixas rápidos. 

Quanto à economia gerada diretamente aos lojistas, pode-se citar que o espaço ocupado 

é muito menor, podendo acomodar 3 a 4 autoatendimentos no mesmo espaço de um só caixa 

com atendente. Além de não ser preciso um funcionário para cada caixa. 

Outra solução que ganhou alguns consumidores nos últimos anos é a compra através de 

aplicativos, ou seja, o cliente realiza suas compras através de um aplicativo e recebe as compras 

em casa, no estilo delivery.  

Entretanto, as compras através de aplicativos parecem não ter agradado tanto os 

consumidores. Várias pesquisas revelam que os clientes preferem realizar suas compras 

presencialmente nos supermercados. 

 

3.3 Análise da Demanda 

 

Os brasileiros querem soluções mais rápidas para finalizar suas compras, como as 

encontradas em países como os Estados Unidos há muito tempo. Mais de seis em cada 10 

consumidores brasileiros (65%) gostariam que o varejo oferecesse caixas de autoatendimento 

para não precisarem esperar em filas. O dado é do estudo Cisco Customer Experience Report, 

que mostra que o consumidor está interessado em experiências de compras mais automatizadas, 

personalizadas e ágeis (OLIVEIRA/2015). 

Estimativas apontam que o uso de autocaixas podem reduzir em 20% o tempo de 

atendimento no momento da conclusão da compra. O novo modelo, apesar de ainda não ser 

comum no Brasil, pode ser encontrado em alguns lugares, como no Paraná. O sistema cria uma 

nova era no relacionamento do varejo com o consumidor, fazendo com que ele deixe de ser um 

espectador para se tornar protagonista no processo de compra (OLIVEIRA/2015). 

O empoderamento do consumidor trouxe novos desafios aos varejistas, obrigando-os a 

oferecer cada vez mais conveniência, rapidez e facilidade aos consumidores, de acordo com 

pesquisa da CVA Solutions cerca de 37% dos consumidores reclamam da demora nas filas dos 

supermercados (TOTVS/2017).  
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Mas mesmo considerando os avanços nas compras digitais, no Brasil o volume de 

compras online ainda é baixo e o e-commerce brasileiro apresenta algumas barreiras em seu 

crescimento, de acordo com o relatório Connected Life, da TNS, onde foram entrevistadas 963 

pessoas no Brasil. O estudo também mostra que os brasileiros preferem realizar suas compras 

no supermercado ao invés de escolher seus produtos online (SUPERMERCADO 

MODERNO/2015). 

Matéria do Estadão, de março de 2017, menciona que é grande a preferência do 

consumidor por fazer compras de supermercados em lojas físicas, mesmo com o avanço do 

comércio online. Uma pesquisa feita pelo site de compras programadas Superlist.com mostra 

que 69% dos brasileiros encaram a compra de supermercado como uma rotina e não veem 

problema algum em fazê-la. Também a maioria dos entrevistados (52,2%) tem prazer ir à loja 

física, embora uma minoria (12%) declare que não sente satisfação em empurrar carrinho e 

estaria disposta a se abastecer no comércio online (ESTADÃO/2017). 
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4. Plano estratégico 

 

4.1 Visão 

Ser reconhecida nacionalmente com uma empresa de automação de soluções de self 

checkout capacitada a atender às necessidades do mercado no segmento de varejo. 

 

4.2 Missão 

Criar sistemas e soluções de automação comercial e industrial que melhorem a 

produtividade e qualidade das operações e produtos de nossos clientes. 

 

4.3 Valores 

- Ética e Honestidade; 

- Inovação; 

- Uso da tecnologia a favor do homem; 

- Respeito às pessoas e ao meio-ambiente. 

 

4.4 Análise SWOT 

FORÇAS 
 

FRAQUEZAS 

- DNA inovador; 

- Produto diferenciado; 

- Baixo investimento em infraestrutura; 

- Processos enxutos e dinâmicos; 

- Profunda experiência no ramo; 

- Pode crescer sem grandes investimentos. 

 
- Falta de capital; 

- Faturamento depende do varejo; 

- Falta relacionamento com empresas de 
sistemas de automação do varejo. 

 

 

   

OPORTUNIDADES 
 

AMEAÇAS 

- Não tem concorrente direto; 

- Consumidor quer agilidade nas compras; 

- Mercado tende a crescer, não diminuir; 

- Aumento da adesão a ferramentas digitais; 

- Desenvolvimento de tecnologia facilitado; 

- Grande número de profissionais na área. 

 
- Dificuldade de negociação com as grandes 
redes varejistas; 

- Consumidor preferir utilizar o modelo de 
compra convencional ao aplicativo; 

- Empresas de automação desenvolverem 
solução similar. 

 

Figura 1 – Análise SWOT 
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4.5 Vantagens competitivas 

 

O aplicativo proposto pela empresa, além de permitir realizar as compras através do 

aplicativo dentro da loja, permitirá que a loja publique promoções e ofertas através do 

aplicativo, fazendo com que as campanhas cheguem diretamente às mãos dos consumidores no 

momento em que a loja quiser. 

As compras através do App podem ser pagas com o cartão de crédito do cliente já 

cadastrado, podendo aceitar os cartões de crédito da própria rede de varejo, gerando pontuação 

e estimulando a aderência dos consumidores aos cartões de crédito da rede. 

O mais interessante desse recurso é permitir direcionar campanhas e ofertas 

personalizadas a cada consumidor, de acordo com seu perfil de compras, baseado em seu 

histórico de consumo, o que pode refletir em um bom aumento nas vendas. 

Outro recurso que pode ser aproveitado é a possibilidade de o cliente escolher se deseja 

levar os produtos na hora, ou se deseja que a loja realize a entrega dos produtos no local e 

horário que o cliente desejar. Entretanto, cabe a loja decidir se vai ou não utilizar esse recurso 

e adequar essa disponibilidade com sua própria estratégia de atendimento. 

Por fim, o aplicativo criará um ponto de contato muito próximo ao cliente, elevando o 

nível de relacionamento e aproximando o cliente da loja. 

 

4.6 Posicionamento 

 

A estratégia de posicionamento de mercado não adotará uma única modalidade, mas 

trabalhará na segmentação do mercado, atuando principalmente nas grandes redes de varejo. 

Como o custo de implementação e de remuneração pelas vendas será baixo o custo é mais uma 

ação de penetração no mercado que fará parte da estratégia. A personalização permitida pelo 

produto, adequando ele às necessidades e particularidades de cada negócio, aliada ao perfil 

diferenciado do produto, já que não há no mercado outro concorrente direto, fará da 

diferenciação mais uma entrega de valor e de tecnologia, enriquecendo a estratégia da empresa. 

 

4.7 Clientes 

O foco principal do negócio são as grandes redes de supermercados, farmácias e 

drogarias, embora muitas existem muitos supermercados e farmácias de menor porte, mas que 

possuem um público específico, que tem alto potencial de adesão ao produto. 
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4.8 Custo para o cliente 

 

A solução, em seu formato padrão, não refletirá em custos expressivos às empresas de 

varejo, uma vez que o mesmo será remunerado pelo volume de vendas realizadas através do 

aplicativo. 

Outro custo provável será referente à integração do produto aos sistemas legados do 

cliente, como sistemas de estoques e outros. Esses custos dependerão da complexidade e das 

particularidades dos sistemas de cada cliente. 

Além disso, o cliente poderá optar por personalizar o aplicativo ou desenvolver novas 

funcionalidades, nesse caso também havendo custo adicional, dependendo de cada situação. 

Esses custos extras não fazem parte das projeções financeiras deste plano de negócios, sendo 

considerados como faturamentos extra. 

 

4.9 Análise da Concorrência 

 

Pode-se considerar que a concorrência direta é inexistente, pois não há no mercado 

nenhuma solução que opere da mesma forma, nem que ofereça as mesmas funcionalidades. 

Há opções de parciais, tanto que oferecem self checkout dentro dos supermercados como 

aplicativos de venda de produtos, que podem ser considerados concorrentes indiretos. 

 

4.9.1 Totvs 

 

TOTVS é uma empresa de software brasileira inicialmente formada a partir da fusão das 

empresas Microsiga e Logocenter. Após a abertura de capital em 2006 a empresa incorporou 

seus principais concorrentes nacionais, a RM Sistemas e a Datasul. 

De acordo com a Revista Exame, é a maior empresa de software da América Latina. 

A TOTVS é a líder no mercado brasileiro de ERP e, além do Brasil, possui escritórios 

na Argentina, México e Estados Unidos. 

Entretanto, a solução de self checkout oferecida pela TOTVS é limitada à plataforma da 

TOTVS, assim, estabelecimentos que não utilizem outros sistemas não podem utilizar. 
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4.9.2 Perto 

 

A Perto atua desde 1988 nas áreas de automação bancária e comercial, a Perto S.A. A 

empresa do grupo Digicon conta com parque fabril de mais de 44 mil metros quadrados em 

Gravataí, RS, e mais 22 filiais distribuídas pelo país. 

As soluções da Perto não constituem concorrência direta, pois consistem basicamente 

em caixas de autoatendimento, não possuindo solução substituta. 

 

4.9.3 Consinco 

 

Fundada em 1990, a Consinco S/A é provedora de sistemas de gestão corporativa para 

empresas atacadistas, distribuidoras e varejistas do Brasil. 

Da mesma forma que a Perto, a Consinco não representa concorrência direta por não 

possuir solução similar, seu foco é o atendimento do segmento de varejo com soluções 

convencionais, de autoatendimento e principalmente, sistemas ERP. 
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5. Plano de marketing 

 

5.1 Produto 

 

O propósito do negócio baseia-se na entrega de valor aos clientes por meio de uma 

ferramenta que aproximará a suas empresas do consumidor, oferecerá melhores experiências 

de compras, permitirá monitorar e segmentar o perfil e as preferências de compras de cada 

cliente e com isso permitirá a oferta direcionada, refletindo em uma conversão de vendas muito 

maior, resultando evidentemente em melhores resultados financeiros. 

O produto a ser entregue consiste em uma ferramenta completa, independente e 

integrável aos demais sistemas que o cliente já possui, dando mais poder de marketing, 

relacionamento e vendas, além de, permitir substituir certos canais de marketing, refletindo 

nesse caso na redução de custos com propaganda. 

O projeto é o desenvolvimento de uma só plataforma base para o aplicativo, sendo o 

mesmo para todos os clientes, o que facilitará o desenvolvimento, melhorias, atualizações e 

evolução da plataforma, além de garantir escala de vendas ilimitada de um mesmo produto. 

O pacote contará com um conjunto padrão de funcionalidades, que farão parte do pacote 

básico do aplicativo e estará disponível a todos os clientes. Contudo, cada cliente tem suas 

necessidades particulares e específicas, por isso a plataforma permitirá a criação de ilimitadas 

funções adicionais personalizadas. O desenvolvimento dessas funcionalidades específicas e 

personalizadas fará parte do portfólio da empresa e serão negociados à parte. 

Além de funcionalidades específicas, cada empresa tem sua identidade visual que deve 

ser valorizada, por isso, o aplicativo poderá ter seu visual personalizado de acordo com as 

necessidades de cada empresa. O pacote básico contará com um conjunto padrão de templates 

visuais, mas as empresas poderão solicitar a construção de layouts personalizados, demanda 

que também pode ser assumida pela empresa e negociada à parte. 

Para a realização das compras, o aplicativo pode utilizar dois métodos: 

- Código de barras – dispositivo de identificação individual de cada produto já 

presente e utilizado pelas lojas de varejo – entretanto, como a leitura será feita pela 

Câmera do dispositivo e devido às particularidades de cada um, o uso do código de 

barras pode trazer algumas dificuldades de leitura; 
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- QR Code – trata-se de código bidimensional que pode ser facilmente lido pelas 

câmeras dos smartphones, com mais facilidade que os códigos de barras.  

No caso dos QR Codes, que atualmente ainda não são amplamente utilizados, a 

estratégia pode ser de fixar os códigos em cada item de cada produto, o que poderia encarecer 

e tornar a operação demorada, ou fixar etiquetas nas gôndolas onde os produtos estejam 

dispostos, fazendo com que o consumidor faça a leitura e a compra do produto sem sequer 

necessitar pegar o produto em mãos. 

O pagamento das compras deverá ser realizado pelo próprio aplicativo, através de cartão 

de crédito cadastrado e o aplicativo fará a transação com a operadora de cartão. 

 

5.2 Praça 

 

O aspecto de Praça é bem definido no sentido de atuar especificamente com uma fatia 

pequena do segmento de varejo, embora no futuro o produto possa ser adotado a qualquer 

segmento de varejo, por sua característica flexível e adaptável. 

 

5.2.1 Mercado potencial 

 

Poucas redes de supermercados no país detêm a maioria das grandes marcas, sendo 

assim, o mercado potencial é representado pela rede GPA, detentora das bandeiras Pão de 

Açúcar, Extra e Assaí, que somam um total de 1.999 lojas no país. O Carrefour com mais de 

240 lojas. O Walmart com mais de 540 lojas e dono das marcas Big, Hiper Bom Preço, 

Mercadorama, Nacional, Maxi atacado, Todo Dia e Sam's Club. Companhia Zafari, com mais 

de 30 lojas no Rio Grande do Sul. Condor Supermercados, com mais de 20 lojas. Muffato & 

Cia, com mais de 40 lojas. Angeloni & Cia, com mais de 40 lojas. Além de outras grandes redes 

do país. 

No segmento de Farmácias estão: Raia Drogasil, com mais de 750 lojas, Drogaria DP 

SP, com mais de 700 lojas, Brasil Pharma, com mais de 730 lojas, Panvel, com 280 lojas, etc. 

 

5.2.2 Mercado Disponível 

 

O mercado disponível consiste em todas as grandes redes, por se tratar de um produto 

de baixo custo, comparado com as operações e que pode trazer um retorno favorável. 
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5.2.3 Mercado Alvo 

 

O mercado alvo, apesar de abranger todo o país, terá atenção especial, inicialmente, nas 

redes presentes na Região Sul do Brasil, por ser estrategicamente mais fácil de ser atendido. 

 

5.3 Promoção  

 

Para acessar os mercados acima a estratégia contará basicamente em 3 frentes: 

- Presença da empresa em eventos e feiras voltadas ao segmento de varejo; 

- Promoções através de sites e canais web, materiais publicitários impressos 

e comerciais de televisão; 

- Visitação às empresas de varejo, apresentação e disponibilização de 

ambientes de testes para conhecer a ferramenta e suas funcionalidades. 

 

5.4 Preço 

 

A estratégia de marketing trabalhará basicamente o Preço, o qual será atrativo e não 

representará diretamente despesas referente à remuneração sobre as vendas, mas será 

considerado uma ferramenta de aumento das vendas. 

Não haverá cobrança de custos fixos, a remuneração consistirá em taxar 1% sobre todas 

as operações realizadas através do aplicativo. Ou seja, para cada R$ 100,00 em compras através 

do aplicativo, o cliente remunerará a empresa em R$ 1,00. 

 

5.4.1 Quantificação 

 

Em mercados como o de supermercados, com faturamento de R$ 338,7 bilhões em 2016 

(ABRAS/2016) e de farmácias com faturamento de mais de R$ 64,4 bilhões em 2016, 

perfazendo um mercado de mais de R$ 400 bilhões, as estimativas não podiam ser melhores. 

A estimativa é obter aderência de pelo menos 0,05% dos consumidores realizando as 

compras através do aplicativo no Ano 1, que equivale a operação de R$ 200 milhões de vendas, 

chegando a 0,15% no Ano 4, representando R$ 600 milhões de operações de compras através 

do aplicativo, conforme projeção abaixo. 
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Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

- 0,05% do mercado 

R$ 200 milhões 

0,1% do mercado 

R$ 400 milhões 

0,125% do mercado 

R$ 500 milhões 

0,15% do mercado 

R$ 600 milhões 

Tabela 1 – Projeção de mercado 

 

5.4.2 Projeção de receita 

 

Conforme aumento da participação no mercado até o terceiro ano, segue abaixo 

estimativa de receita.  

 VENDAS OPERADAS TAXA OPERAÇÃO RECEITA/ANO 

Ano 0 – 0% do mercado - - - 

Ano 1 – 0,05% do mercado R$ 200.000.000,00 1% R$ 2.000.000,00 

Ano 2 – 0,05% do mercado R$ 400.000.000,00 1% R$ 4.000.000,00 

Ano 3 – 0,1% do mercado R$ 500.000.000,00 1% R$ 5.000.000,00 

Ano 4 – 0,2% do mercado R$ 600.000.000,00 1% R$ 6.000.000,00 

Tabela 2 – Projeção de receitas 

 

5.5 Investimentos em marketing 

 

Para viabilizar o acesso ao mercado, bem como para permitir a atuação conforme 

previsto no item 5.3, foi previsto os investimentos em marketing conforme projeções abaixo: 

 

Ano Participação em feiras e 
eventos 

Publicidade impressa, 
TV e Internet 

Visitas e 
demonstrações 

Total de Investimento 
previsto 

Ano 0 20.000,00 10.000,00 30.000,00 60.000,00 

Ano 1 60.000,00 20.000,00 60.000,00 140.000,00 

Ano 2 80.000,00 40.000,00 60.000,00 180.000,00 

Ano 3 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 

Ano 4 120.000,00 80.000,00 100.000,00 300.000,00 

Tabela 3 – Investimentos em Marketing 
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6. Plano Operacional 

 

6.1 Infraestrutura física 

 

Por se tratar de empresa de desenvolvimento de software, não há necessidade de 

infraestrutura específica, sendo necessário apenas ambientes adequados de escritório. 

O escritório deve possuir pelo menos 180 m2 e dispor de ambientes como: Sala de 

reuniões, ambiente que estimule a criatividade e interação, espaço adequado para trabalho da 

equipe de desenvolvimento, além de espaços funcionais como copa, banheiros e recepção. 

 

6.2 Infraestrutura de tecnologia 

 

A infraestrutura física de tecnologia é simples e deverá suprir as necessidades de 

trabalho e conectividade para a equipe, sendo composta por computadores e notebooks, 

impressoras, ativos de rede e segurança, além de servidores. 

Essa simplicidade na infraestrutura tecnológica é possível pela hospedagem em nuvem 

de todo o ambiente de desenvolvimento e testes, assim como a hospedagem dos sites, bancos 

de dados e sistemas, ferramentas, APIs e demais recursos necessários ao funcionamento das 

aplicações que fazem parte da plataforma. 

O ambiente é idealizado para ter um funcionamento totalmente web, dispensando 

aplicações locais, exceto quando essas forem necessárias para integrações dos clientes. Para a 

hospedagem de todas essas aplicações será utilizado soluções Cloud como AWS (Amazon Web 

Services), podendo também utilizar outros serviços de nuvem pública como Microsoft Azure e 

Google Cloud Plataform, além de outros que por ventura sejam necessários às aplicações dos 

clientes. 

Para o desenvolvimento das aplicações, bem como para o ambiente de trabalho da 

equipe, haverá a necessidade de licenciamento de softwares, que serão adquiridos conforme a 

demanda. A empresa estimulará o uso de softwares e soluções de código aberto e buscará 

incentivar a melhoria de softwares dessa natureza. 
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6.3 Vendas, entregas e relacionamento 

 

O processo de prospecção, vendas e relacionamento com os clientes e instituições do 

meio serão realizadas pela equipe, envolvendo as áreas necessárias em cada ocasião, como 

Comercial, Desenvolvimento de Produtos e outras. 

O processo comercial será baseado no relacionamento direto com as áreas corporativas 

do cliente em visitas agendadas com as áreas de negócios e tecnologia. 

Para a construção de propostas e levantamento de necessidades líderes de 

desenvolvimento farão parte do trabalho de levantamento e estimativas. 

 

6.4 Recursos Humanos 

 

6.4.1 Organograma 

 

A equipe da empresa será composta inicialmente por 18 profissionais, organizados 

conforme abaixo: 

 

Figura 2 – Organograma 

 

6.4.2 Organização 

 

A equipe da empresa será enxuta e as áreas terão uma inter-relação orgânica e atuarão 

de forma integrada, não havendo uma total separação. Dessa forma o CEO participará 

ativamente da atuação e planejamento de todas as demais áreas, principalmente nas áreas de 

Produtos, Marketing e Negócios. 

CEO

Administrativo
Comunicação e 

Marketing
Equpe de 

desenvolvimento

Gerência de 
produto

Gerência de 
negócios
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A Gerência de produtos será responsável pelas estratégia e criação do produto, mas será 

alimentada pelas áreas de negócios e marketing quanto a necessidades e tendências, bem como 

pela área de desenvolvimento quanto às tecnologias, bem como terá grande responsabilidade 

quanto à qualidade final do produto. 

A área de negócios será responsável pelo relacionamento com o mercado e clientes e 

será alimentada pelas áreas de produtos e marketing, bem como servirá de fomento para essas 

duas áreas, além de utilizar-se da equipe de desenvolvimento para questões técnicas. 

O Marketing será responsável por levar o posicionamento da marca e do produto ao 

mercado, será responsável pela estratégia de marketing e para tanto será alimentado pelas áreas 

ne produto e negócios. 

A área Administrativa cuidará das questões documentais, RH e contratos, além de todas 

a gestão e planejamento financeiro, cobranças, pagamentos e relações contábeis. 

A área de Desenvolvimento agregará a mão de obra de tecnologia, onde serão 

desenvolvidas todas as soluções tecnológicas que integrarão ágama de produtos da empresa. 

O CEO da empresa é Ricardo Curado, profissional com mais 20 anos expertise na Área 

TI, com vasta experiência em Gestão de Negócios, Gestão de TI e Gestão Projetos.  Trabalhou 

em grandes empresas multinacionais como foco no desenvolvimento de tecnologias disruptivas 

e automação digital. Atualmente é responsável pelo desenvolvimento de Novos Negócios e 

Prestação de Serviços de Consultoria na área de Tecnologia da Informação, Processos e 

Aspectos Organizacionais. 
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7. Plano Financeiro 

 

7.1 Detalhamento de custos 

 

Com base nos levantamentos preliminares, foi estimado um prazo de pesquisas e 

desenvolvimento de 6 meses antes que o produto esteja maduro o suficiente para ser lançado 

ao mercado, esse tempo compõe as pesquisas e análises dos ambientes envolvidos e sistemas 

utilizados pelo varejo, além do desenvolvimento das soluções e laboratórios de testes. 

Portanto, a empresa deve operar conforme cronograma abaixo que representa os custos 

e faturamento durante os quatro primeiros anos: 

 

Ano 0 

Investimentos iniciais pré-operação e infraestrutura 170.000,00  

Investimentos em Marketing 60.000,00  

Custos com folha de pagamento 912.000,00  

Demais custos administrativos e de operação 120.000,00 

Custo total Ano 0 1.262.000,00 

Tabela 4 – Custos Ano 0 

 

A partir do Ano 1 as despesas continuarão, porém trata-se de período onde iniciará o 

faturamento estimado. A partir do Ano 1, as despesas são as previstas na planilha abaixo: 

 

A partir do Ano 1 

Custos com folha de pagamento                   1.824.000,00  

Demais custos administrativos e de operação 240.000,00  

Investimentos em Marketing 140.000,00 

Custo total a partir do Ano 1                   2.204.000,00  

Tabela 5 – Custos Ano 1 

 

7.2 Demonstrativo de resultado e fluxo de caixa 

 

7.2.1 Cenário Provável 
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

   Ano 0   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4  

(+) Receitas Brutas -    2.000.000,00  3.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00  

(-) Impostos -    500.000,00  750.000,00  1.250.000,00  1.500.000,00  

(=) LUCRO OPERACIONAL -    1.500.000,00  2.250.000,00  3.750.000,00  4.500.000,00  

(-) Despesas Administrativas 120.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  

(-) Despesas com Pessoal 912.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  

(-) Investimento com Marketing 60.000,00  140.000,00  180.000,00  240.000,00  300.000,00  

(-) Investimentos Infraestrutura 170.000,00  -    -    -    -    

(=) EBITDA 1.032.000,00  64.000,00  936.000,00  2.936.000,00  3.936.000,00  

(=) LUCRO LÍQUIDO 1.032.000,00  564.000,00  936.000,00  1.686.000,00  2.436.000,00  

(=) CAIXA 1.262.000,00  704.000,00  756.000,00  1.446.000,00  2.136.000,00  

(=) CAIXA ACUMULADO 1.262.000,00  1.966.000,00  1.210.000,00  236.000,00  2.372.000,00  

Tabela 6 – Resultados Cenário provável 

 

 

INDICADORES (VPL, TIR) 

K = Custo de capital (CDI -2017) 10% 

VPL = Valor presente Liquido     R$ 1.268.111,33 

TIR = Taxa Interna de Retorno                    31,25  

Tabela 7 – Indicadores Cenário provável 

 

 

PAY BACK SIMPLES  

 Saldo Capital    Ano 0   Ano 1  Ano 2 Ano 3 

 Investido           

-      1.966.000,00                             -          

-      1.966.000,00                               -        

-      1.210.000,00                756.000,00    

           236.000,00               1.446.000,00  

Tabela 8 – Pay Back Cenário provável 

 

Conforme quadro acima, o Payback para o cenário possível é de 2 anos e 

aproximadamente 2 anos e 9 meses. 
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7.2.2 Cenário Otimista 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

   Ano 0   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4  

(+) Receitas Brutas -    2.000.000,00  4.000.000,00  6.000.000,00  8.000.000,00  

(-) Impostos -    500.000,00  1.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  

(=) LUCRO OPERACIONAL -    1.500.000,00  3.000.000,00  4.000.000,00  6.000.000,00  

(-) Despesas Administrativas 120.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  

(-) Despesas com Pessoal 912.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  

(-) Investimento com Marketing 60.000,00  140.000,00  180.000,00  240.000,00  300.000,00  

(-) Investimentos Infraestrutura 170.000,00  -    -    -    -    

(=) EBITDA 1.032.000,00  64.000,00  1.936.000,00  3.936.000,00  5.936.000,00  

(=) LUCRO LÍQUIDO 1.262.000,00  564.000,00  936.000,00  2.436.000,00  3.936.000,00  

(=) CAIXA 1.262.000,00  704.000,00  756.000,00  2.196.000,00  3.636.000,00  

(=) CAIXA ACUMULADO 1.262.000,00  1.966.000,00  1.210.000,00  986.000,00  4.622.000,00  

Tabela 9 – Resultados Cenário otimista 

 

INDICADORES (VPL, TIR) 

K = Custo de capital (CDI -2017) 10% 

VPL = Valor presente Liquido     R$ 2.596.470,56 

TIR = Taxa Interna de Retorno                    49,22  

Tabela 10 – Indicadores Cenário otimista 

 

7.2.3 Cenário Pessimista 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

   Ano 0   Ano 1   Ano 2   Ano 3   Ano 4  

(+) Receitas Brutas -    1.000.000,00  2.000.000,00  3.000.000,00  4.000.000,00  

(-) Impostos -    250.000,00  500.000,00  750.000,00  1.000.000,00  

(=) LUCRO OPERACIONAL -    750.000,00  1.500.000,00  2.250.000,00  3.000.000,00  

(-) Despesas Administrativas 120.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  

(-) Despesas com Pessoal 912.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  1.824.000,00  

(-) Investimento com Marketing 60.000,00  140.000,00  180.000,00  240.000,00  300.000,00  

(-) Investimentos Infraestrutura 170.000,00  -    -    -    -    

(=) EBITDA 1.032.000,00  1.064.000,00  64.000,00  936.000,00  1.936.000,00  

(=) LUCRO LÍQUIDO 1.262.000,00  1.314.000,00  564.000,00  186.000,00  936.000,00  

(=) CAIXA 1.262.000,00  1.454.000,00  744.000,00  54.000,00  636.000,00  

(=) CAIXA ACUMULADO 1.262.000,00  2.716.000,00  3.460.000,00  3.514.000,00  2.878.000,00  

Tabela 11 – Resultados Cenário Pessimista 
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INDICADORES (VPL, TIR) 

K = Custo de capital (CDI -2017) 10% 

VPL = Valor presente Liquido    - R$ 2.804.868,66 

TIR = Taxa Interna de Retorno                   - 44,22  

Tabela 12 – Indicadores Cenário Pessimista 

 

7.3 Análise de Viabilidade 

 

Para análise de viabilidade econômica do negócio deve ser considerando o cenário 

provável, pois acredita-se ser um cenário possível de se atingir, com base nas tendências do 

marcado atual. 

Para o cálculo do VPL (Valor Presente Líquido) foi considerado o custo de capital do 

mercado atual que é aproximadamente 8%, obtendo-se, portanto, um VPL de e quase R$ 2,150 

milhões no período de 4, período em que a TIR (Taxa Interna de Retorno) fica calculada em 

39,39%, mostrando-se assim ser um cenário muito favorável. 

Para uma completa análise de cenários, faz-se necessário a consideração de cenários 

desfavoráveis, portanto, no item 6.2.2 foi demonstrado um cenário com condições pessimistas, 

considerando a adesão de apenas 50% do uso do aplicativo estimado no cenário provável e 

ideal. 

 

7.4 Análise de sensibilidade 

 

A sensibilidade dos consumidores afeta diretamente os hábitos de consumo e pode 

refletir inclusive no número de vezes que os consumidores vão às compras e o valor gasto em 

cada uma delas. 

O mercado de varejo, principalmente de supermercados, embora um cenário semelhante 

pode ser observado no segmento de farmácias e drogarias, é que se trata de segmentos altamente 

complexos de se determinar a sensibilidade dos consumidores. Um dos motivos é o grande 

volume de tipos de produtos, outro é a grande variedade de marcas e substitutos, onde uma 

mensuração generalista de sensibilidade pode não refletir as mudanças de hábitos de consumo. 
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Portanto, para análise adequada a este plano de negócios, será considerado somente a 

variação do volume de vendas do segmento, já que é esse o elemento que mais importa e mais 

influenciará a viabilidade do negócio, independentemente do tipo de produto consumido. 

De acordo com dados do IBGE, as vendas do comércio varejista brasileiro recuaram 

6,2% em 2016. Essa queda é a maior da série histórica do indicador, criada em 2001. No ano, 

a maioria dos segmentos mostrou taxas negativas, e o que mais puxou a queda geral do varejo 

foram as vendas de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-

3,1%), que tiveram o pior resultado desde 2003 (ÉPOCA NEGÓCIOS/2017). 

Apesar disso, de acordo com a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o 

setor de supermercados brasileiros prevê melhora nas vendas em 2017, elevando sua projeção 

de crescimento real (já descontada a inflação) para 1,5% este ano. Antes, a projeção prevista 

era de uma alta de 1,3%. A mudança se justifica pelas expectativas de queda de juros e da 

inflação (G1/2017). 

Mesmo em um cenário histórico de retração, que foi o caso do ano de 2016, o cenário 

para o negócio proposto é favorável, pois o volume de vendas do segmento ainda é alto. Mesmo 

assim, conforme estudos da ABRAS, 2017 já representou um ganho de resultados do setor, 

motivado pela redução da inflação e sinais de melhora na economia, ainda que discretos, o que 

traz certa tranquilidade quanto ao mercado. 

 

7.5 Fonte de recursos financeiros 

 

Para viabilização do negócio há a necessidade de obter investimentos totais de R$ 1,966 

milhões, sendo que para o primeiro ano de operação será necessário o aporte de R$ 1,262 para 

suportar as operações e mais R$ 704 mil no segundo ano. 

Conforme demonstrativos de resultado acima, a partir do terceiro ao a empresa poderá 

manter suas operações através de seu faturamento. 

Trata-se de um negócio altamente viável, mas para sua realização, será necessário a 

obtenção de investidores externos que estejam dispostos a acreditar no negócio e obter bons 

resultados financeiros, com baixo grau de risco. 

 



35 

 

8. Conclusão 

 

O segmento de varejo, especificamente de supermercados, farmácias e drogarias 

representam operações de mais de R$ 400 bilhões por ano, fazendo com que esse mercado seja 

o que movimenta o maior valor no varejo nacional. As empresas de varejo vêm investindo em 

tecnologias para melhorar a experiências de compras dos consumidores, além de oferecer 

soluções de tecnologia que permitam ao público realizar suas compras de forma mais ágil e 

fácil. 

Com esse intuito o mercado tem visto uma crescente ascensão dos terminais de 

autoatendimento, os chamados Self Checkouts, entretanto mesmo sendo mais rápidos, esses 

dispositivos ainda podem oferecer o mesmo problema dos caixas convencionais, fazendo com 

que os clientes tenham que enfrentar filas, eventualmente. 

Outras soluções interessantes oferecidas pelos supermercados vêm tentar sanar esse 

problema, oferecendo as compras em um formato de delivery, onde os clientes podem comprar 

seus produtos de supermercados, por exemplo, através de sites ou aplicativos e receber as 

compras em casa. 

Entretanto, estudos apontam que os clientes, preferem realizar suas compras 

pessoalmente nas lojas, principalmente nos supermercados, apesar das possibilidades digitais. 

Nossa solução vem, portanto, preencher essa lacuna, oferecendo a possibilidade aos 

clientes de realizarem suas compras in loco, nas lojas, mas através do aplicativo. Assim ele 

pode ter toda a experiência do contato direto com os produtos que está comprando, ao mesmo 

tempo que oferece o recurso inovador que permite que o cliente passe as compras com seu 

próprio checkout de bolso, através de seu aplicativo, pagando com seu cartão de crédito já 

cadastrado no aplicativo, evitando ter que passar pelos checkouts. Essa tecnologia vai permitir 

que o cliente tenha o melhor dos dois mundos. 

Trata-se de um negócio altamente viável, tendo em vista que a adesão por parte das 

empresas de varejo tem um custo extremamente baixo, e terá além de uma nova ferramenta de 

venda, mais um ponto de relacionamento com seus clientes, através do qual poderá realizar 

campanhas direcionadas, com base no comportamento de cada consumidor. 
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No ponto de vista econômico, a criação do negócio é viável e tem excelentes estimativas 

econômicas, uma vez que mesmo operando um percentual muito pequeno das vendas do 

segmento (entre 0,05% e 0,15%), proporcionará resultados financeiros consideráveis, 

permitindo obter rentabilidade do investimento muito acima do que bons investimentos 

financeiros. 

Entretanto, para viabilização do negócio, se faz necessário a obtenção de capital externo 

através de investidores, pois as operações do negócio durante os dois primeiros anos requerem 

o montante de R$ 1,966 milhões, capital não disponível pelo idealizador da solução. 
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