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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo traçar um plano de negócios. iniciando-se por determinar 

objetivos, encontrar nichos de mercado, levantar cenários, opções, desenvolver soluções para 

as demandas encontradas e projetar um retorno do capital investido, a fim de tomar decisões 

quanto à implementação do negócio.  Dado o crescente cenário de aplicativos voltados a 

interação e compartilhamento como inicialmente Facebook, Whats app e de certa forma 

recente o Snapchat entre outros aplicativos com ativos de alto valor que tornou-se parte da 

vida dos usuários. Percebeu-se a oportunidade na área de interatividade de esportes e jogos, 

pois grande parte destes necessita-se de pessoas para a pratica. Partindo desta necessidade de 

conectar pessoas e olhando as opções no mercado que hoje ainda não existem ferramentas que 

conectam um jogador de tenis de uma cidade com outra ou então reunir vários praticantes de 

esportes com bola por um simples click ou like. Entendendo esta necessidade global e a falta 

de players disponibilizando conteúdos de interação tem se a oportunidade neste mercado.  

Empreendimento este, voltado para atender as necessidades das pessoas que praticam esporte 

amador ao redor do mundo em qualquer modalidade que necessite mais de um jogador. 

Entendendo que a estrutura da empresa pode comportar outros negócios e podendo assim 

aumentar suas receitas será dividido estrategicamente o negocio para assim poder atender 

pequenas e medias empresas que almejam o seu próprio aplicativo, visto da tendência de 

aplicativos Móbile no mercado. Desta forma a empresa fará o desenvolvimento de produtos 

próprios com foco em interatividade nos esportes globalmente e também a prestação de 

serviços para outras empresas. Através destes serviços também terá outra fonte de arrecadação 

como da publicidade dos seus aplicativos, ou seja através de parceria com plataformas de 

monetização de conteúdo digital como Lomadee, Zanox, Afilio entre outras do mercado de 

afiliados no Brasil e outras parcerias fora do país. 

 Para que isso venha a resultar positivamente foi estudado as opções que estas pessoas tem 

para praticar esportes assim como opções no desenvolvimento de aplicativos para o comercio 

local. Foi desenvolvido um plano de marketing, um plano operacional contemplando a 

estrutura física, o serviço a ser comercializado, a projeção de Demonstração do Resultado do 

Exercício do primeiro ano da empresa, a composição de investimentos, projeções de gastos e 

receitas, Pay Back, cenários e projeções de mercados e o plano de negócios atentos as 



 

 

 

sensíveis mudanças dentro da concorrência no mercado de aplicativos de telefone e 

tendências de consumo destes. 

 

Palavras chave: serviço, projeto, facebook, aplicativos e esportes. 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

O investidor do plano de negócios a ser implantado possui oito anos de atividades 

gestão e desenvolvimento, assim como intercambio profissional de um ano em "Start 

up's" em Mumbai - Índia voltado desenvolvimento de aplicativos, monetização de 

conteúdo digital e atuando no marketing digital e gestão de carteira de clientes. Dentre 

os anos de atuação estes divididos em desenvolvimento de ferramentas e serviços para 

uma melhor gestão de projetos, cursos de atendimento ao público, gerência de carteiras 

e equipes de desenvolvimento de serviços. Possui experiência na criação e gestão de 

metas e indicadores de desempenho para gestão de projetos, considerando aspectos 

comportamentais e dimensões funcionais da gestão de pessoas. Profissional formado em 

Gestão de Negócios e Marketing pela ESIC Business School e MBA em Gestão 

Estratégica de Empresas,assim como Gestão Estratégica de Cooperativas (ISAE – em 

curso). 

     O empreendimento consiste em uma empresa de desenvolvimento de aplicativos 

para empresas e comércios assim como aplicativos próprios voltados para a pratica de 

esportes, onde esta prestará serviços de desenvolvimento e monitoramente dos 

aplicativos a empresas que não podem desenvolver ou desconhecessem as vantagens de 

se possuir um aplicativo de telefone tendo em vista a tendência e necessidade do 

mercado. Assim como desenvolvimento próprio para faturamento com as vendas de 

aplicativos voltados a área de esportes coletivos de modo a conectar pessoas de 

interesse comum. A empresa atuará com aplicativos próprios e disponibilizados nas 

lojas e canais eletrônicos como Aplle Store, Play Store e Microsoft 

     O montante inicialmente previsto de investimentos é de R$ 143.300,00 em ativos, 

sendo R$ 43.300,00 na sua pré-operação e de R$ 100.000,00 em capital de giro até a 

consolidação das operações e reconhecimento da marca, com estimativa de que o capital 

investido retorne em 12 meses.  A empresa estará localizada nas proximidades da rua 

Caramuru, em Pato Branco, região com alta densidade de comércios e potenciais 

clientes.  Após estudo realizado, verifica-se que uma estrutura como a proposta deverá 

ter uma receita média de R$ 40.000,00 mensais e lucro líquido de R$ 25.000,00.   O 

aporte de capital provém dos próprios sócios na mesma proporção do capital social. 

     Visualiza-se como promissor o investimento proposto, visto que a realidade 

econômica em crescimento do setor Aplicativos e monetização de conteúdo é acima da 
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media de outros. O crescimento maior da procura por aplicativos estão voltados aos de 

conteúdos, interação e que gerem praticidade no dia a dia e não só a jogos. É possível o 

faturamento médio de 0,10 R$ por download de aplicativos nas plataformas e isto 

atingindo apenas 10% da população do Brasil o faturamento seria de 2 milhões dito para 

se o aplicativo for disponibilizado ou vendido a um dos distribuidores ao valor 

informado. No entanto devido a carência de opções de conectividade nos esportes 

coletivos como futebol amador, vôlei, basquete, Tenis entre outros. Com o atual cenário 

do setor que já cresce exponencialmente a anos, assim como a venda de aparelhos 

também cresce e já é maior que a população do pais. Fatores estes corroboram para o 

sucesso  do projeto, assim como o baixo custo operacional devido a operação enxuta.  

Diante disto, existe espaço no mercado para o ingresso de novos empreendedores com 

boas possibilidades de sucesso e risco relativamente baixo em função dos possíveis 

ganhos, onde busca-se através desta apresentação sócios para integrarem-se a empresa. 

2 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

2.1Forma Jurídica 

 

Micro-empresa como sociedade do tipo Limitada 

 

Razão Social: Move Esportes Ltda. 

 

Nome de Fantasia: Move 

 

 

A empresa será constituída no tipo de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, 

portanto, cada sócio responderá por obrigações da sociedade no limite do valor das 

cotas que forem subscritas. Além disto, os sócios devem exercer suas funções com 

responsabilidade, como previsto no Código Civil.  O projeto procura investidores e 

sócios para o Plano de Negócios. 

 

2.2 Missão da empresa 

“Conectar pessoas que praticam esportes”. 

 
2.3 Visão da empresa 
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Ser a empresa líder em acessos aos aplicativos de esportes e conectividade de pessoas. 

 

2.4Enquadramento Tributário 

 

Dentre as modalidades de apuração e recolhimento de tributos estabelecidos pelo 

sistema tributário brasileiro, foram analisadas duas alternativas, o Lucro Real , o Lucro 

Presumido e também simples nacional.  Dentre as alternativas, prevê-se que a melhor 

opção é, inicialmente, optar-se pela modalidade de tributação Simples Nacional.  A 

partir do momento que o negócio ganhar escala e suas despesas forem diluídas, 

alcançando lucratividade superior àquela para o modelo de Simples Nacional a empresa 

fará a mudança no regime e assim sucessivamente até por fim ao Lucro presumido.   

2.5 Objetivos 

 

Além dos investimentos em desenvolvimento e ativos imobilizados, a empresa precisará 

de recursos para cobrir sua necessidade de capital de giro inicial para pagar as despesas 

de constituição da empresa, salários e publicidade. 

     Entre os objetivos específicos da empresa, encontram-se a definição dos mercados 

(clientes) mais promissores e de maior valor agregado, definição e crescimento do 

faturamento por downloads de aplicativos App Store e Play Store, definir o 

posicionamento da empresa no mercado local e nacional, quantificar e alocar os 

investimentos necessários, determinar a estratégia inicial de marketing e projetar um 

faturamento e respectivo retorno de capital. 

 

2.6 Registros Necessários 

 

     O investimento na empresa de Aplicativos deverá cumprir algumas exigências 

iniciais, obtendo registro da empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial, Secretaria 

da Receita Federal (CNPJ), Secretaria Estadual da Fazenda, Prefeitura Municipal de 

Pato Branco para obter o alvará de funcionamento, enquadramento na Entidade Sindical 
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Patronal, cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade 

Social – INSS/FGTS”  e Corpo de Bombeiros Militar. 

      

 

 

 

3 Análise de Mercado 

 

     O mercado de aplicativos cresceu muito no decorrer dos anos, no entanto ainda há 

muito que crescer no Brasil e no mundo. Empresas de desenvolvimento ainda não são 

comuns nas grandes partes do país o que vai contra os dados de celulares pois já 

ultrapassou a marca de 2 para cada habitante e destes mais de 55% são modelo 

avançados e próximo dos 70% já são considerados smartphones, o que atinge um 

mercado de aproximadamente 140 milhões de aparelhos. Numero este que antes de 

2030 será próximo de 100%. Dados mostram que as pessoas gastam 6 vezes mais tempo 

em apps do que em sites. O Brasil cresceu 11 vezes o numero de aparelhos smartphone 

em 14 anos, onde 73% dos Brasileiros em 2013 não saiam de casa sem os aparelhos e já 

era 50% da fonte de acesso a internet e hoje estes números chegam a 85% a 90% em 

alguns locais. Quanto a oferta e disponibilidade de aplicativos não cresceu no mesmo 

ritmo, no entanto pode-se tranquilamente afirmar que é este o futuro pois hoje das 10 

maiores marcas de empresas no mundo mais de 50% são de tecnologia.  

     A velocidade com que a oferta de aplicativos e do serviço de desenvolvimento vem 

crescendo não é no mesmo ritmo. Onde tem-se a internet móvel precária e lenta como 

principal entrave de sua massificação. Dificuldade essa que com o passar dos anos e 

com os investimentos das empresas passou a andar mais de pressa nos últimos anos. A 

praticidade, comodidade e interatividade que os aplicativos oferecem hoje, faz com que 

crianças de 2 anos já venham a interagir conscientemente com os mesmo. Visto isso, 

analisar a situação econômica do país para solidificar o negocio é de extrema 

importância. 
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3.1 Análise do cenário econômico nacional 

 

Uma análise dos indicadores econômicos do mercado nacional são importantes para 

sustentar e ampliar a viabilidade da realização do Plano de Negócio sugerido e 

apresentado neste trabalho.  Ao analisar o principal indicador econômico da economia 

brasileira (crescimento do Produto Interno Bruto), observamos um modesto crescimento 

nos últimos três anos, com destaque para os tímidos 0,1% no ano de 2014.  Frente a 

incapacidade da equipe econômica do governo federal de impulsionar a atividade 

econômica, somados aos ajustes fiscais já impostos (quedas de investimentos em todas 

as  esferas do governo)  nos últimos meses, percebe-se já implantado um cenário de 

recessão para o ano de 2015 e este ano de 2016. Segundo estudos da pesquisa 

macroeconômica do Itaú IBBA, tem-se a previsão de crescimento negativo de 2,8% em 

2015 e 1,2% para  para o ano vigente 2016.   

 

Gráfico 1:Crescimento real do PIB - % anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Pesquisa Macroeconômica Itaú IBBA – setembro 2015 
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Aliado à previsão de baixo crescimento da economia brasileira, observa-se um 

cenário de queda no índice de confiança do empresariado brasileiro.  O baixo nível de 

confiança, que apresentou acentuada queda neste ano de 2015, é comparado ao patamar 

do segundo trimestre de 2009,  ano que o país enfrentava uma grave crise global.  A 

forma como o empresário está enxergando a situação do país (sem perscpecitvas de 

recuperação no curto prazo) afeta diretamente as decisões de investimento, formação de 

estoques e contratações de novos empregados.  Tais índices se apresentam como uma 

antecipação de possíveis cenários que a economia possa enfrentar. Resultados estes que 

exigirão investimentos sólidos como no plano em questão.  Observa-se abaixo a série 

histórica segundo pesquisa realizada pelo Itaú IBBA. O mercado não visualiza, no curto 

e médio prazo, sinais ou indicativos de recuperação. 

 

 

Gráfico 2:Índice de Confiança dos Empresários – Julho 2010 = 100 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Macroeconômica Itaú IBBA – setembro 2015 
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O compromisso apresentado pelo Banco Central de convergir a taxa de inflação 

para o centro da meta (4,5%, com teto estipulado em 6,5%) no próximo ano, tem 

acarretado em políticas fiscais restritivas e constantes aumentos da taxa básica de juros 

do governo (Selic).  A estratégia adotada pelo governo de restringir o crédito (com o 

custo do dinheiro mais caro) para combater a inflação potencializa a queda do consumo.   

A taxa de juros da economia brasileira, atualmente em 14,25% (último aumento na 

primeira semana de junho), não apresenta nenhuma perspectiva de queda ao longo do 

ano, contribuindo para os indicadores de queda também nas vendas do varejo.  Nas 

últimas 4 reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), a taxa 

atual foi mantida. 

 

Gráfico 5:Taxa Selic - % a.a. 

-----Projeção equipe econômica Itaú ---- Apreçamento da Selic ímplicito na curva de DI futuro    

Fonte: Itaú Unibanco - Bloomberg 

 

Segundo dados de pesquisa do Serasa Experian, a combinação negativa de alta 

de preços e elevada taxa de juros reforçam a queda nas vendas do varejo em sete de dez 

segmentos pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Na 

comparação com junho  de 2014, observa-se queda de 7,11%, a maior desde agosto de 

2003. Valores estes que para o comercio eletrônico e aplicativos são totalmente 
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contrários, pois hoje o crescimento é acima dos 20% para comercio eletrônico e mais de 

100% para aplicativos. 

         Gráfico 6: Vendas no Varejo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serasa Experian 

 

No atual cenário de instabilidade na esfera política e econômica, somadas a 

preocupações externas, o dólar continua pressionado ao longo de todo o ano de 2015 

contribuindo para o aumento da inflação.   Segundo previsões do mercado, a alta 

cotação se manterá em 2016, trazendo impactos diretos a produtos importados ou que 

têm insumos comprados no exterior.  Em meio a incertezas, é o dólar que sente com 

mais impacto a aversão ao risco. Dados estes que reforçam o negócio, pois os principais 

concorrentes são externos e tem seus custos em dólar. Onde para a empresa a 

exportação destes serviços de desenvolvimento terá ótimo reflexo na margem de lucro 

da empresa.  

 

              Gráfico 8: 

Taxa de câmbio – 

Reais / Dólar  
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Fonte: Itaú Unibanco – Bloomberg – Agosto/15 

Por fim, condições desfavoráveis no mercado de trabalho e economia só exigem 

maior assertividade nos investimentos. Empresas enxutas e investimentos em setores 

que crescem exponencialmente minimizam os riscos de investimentos. Alinhado a 

moeda nacional que perante outras esta desvalorizada permite que a empresa ofereça o 

serviço em outros países com preços menores que os concorrentes.  

 

3.2 Análise pelo Modelo de PORTER 

 

3.2.1 Clientes e Fornecedores 

 

 

     O propósito do negócio é atender inicialmente pequenas e medias empresas para o 

serviço de desenvolvimento de aplicativos e massificar os aplicativos próprios voltados 

para a área de esportes que alinhada ao conhecimento das necessidades através de 

pesquisas e planos pilotos com o parceiro estratégico easy easy apps permitindo assim 

lançamentos mais rápidos e menores custos de iniciação, onde após aceitação do 

aplicativo a empresa segue melhorando. A empresa manterá uma política de 

treinamentos constantes objetivando o acompanhamento das transformações 

tecnológicas.  Busca-se uma atuação nas regiões próximas devido a cultura, mas um 

canal de venda online e por telefone diretamente com o mundo todo. 

     É importante para o Plano de Negócios uma breve análise das Cinco Forças 

Competitivas de Michael E. Porter. 

 

As cinco forças determinam a rentabilidade da indústria porque 

influenciam os preços, os custos e o investimento necessário das 

empresas em um setor – os elementos do retorno sobre o investimento.  

O poder do comprador influencia os preços que as empresas podem 

cobrar, por exemplo, da mesma forma que a ameaça de substituição. O 

poder dos compradores também pode influenciar o custo e o 

investimento, porque compradores poderosos exigem esforços 

dispendiosos.  O poder de negociação dos fornecedores determina os 
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custos das matérias-primas e de outros insumos.  A intensidade da 

rivalidade influencia os preços assim como os custos da concorrência 

em áreas como fábricas, desenvolvimento de produto, publicidade e 

força de vendas.  A ameaça de entrada coloca um limite nos preços e 

modula o investimento exigido para deter entrantes.(PORTER, 1989, 

p.4). 

 

 

Ao analisar uma das cinco forças competitivas de PORTER (1989), o poder de 

negociação dos clientes,  visualiza-se que esta pode exigir pouco esforço inicialmente 

devido a falta de conhecimento técnico, no entanto muito no desenvolvimento em 

virtude desta falta de conhecimento que irá mensurar o serviço através do resultado do 

aplicativo e ou das vendas que este vier a fazer. Ponto chave este no desenvolvimento 

personalizado. Ao se tratar de uma nova empresa entrante no mercado e que os clientes 

deste tipo de serviço, geralmente, são empresas de pequeno, médio e grande porte, que 

utilizam o recurso para diversas finalidades a move esportes irá segmentar os serviços 

de acordo com a área de negocio de seus clientes. Hoje o desenvolvimento de 

aplicativos ainda não é comum e ao se tratar de tecnologia tem-se a percepção de custo 

elevado. Para alterar esta forma de pensamento o plano de marketing esta preparado de 

modo a deixar claro os custos e opções. 

     Os fornecedores serão um parceiro estratégico já informado e outros de infra-

estrutura, onde para o servidor teremos um próprio devido ao armazenamento e 

segurança de dados. Os serviços de informação que mantêm bancos de dados de pessoas 

e projetos será o ERP, assim como para os processos internos de documentação .  O 

poder de barganha dos fornecedores neste setor, segundo a análise de Porter, é baio ou 

nulo visto que os preços são dados pelo mercado.   A parceria com essas entidades não  

são obrigatórias e não comprometem a essência dos serviços a serem prestados, visto 

que as empresas não são as únicas a fornecer os serviços. 

 A gestão de estoques neste ramo de atuação será simplificada por se tratar de serviços 

WEB e App, onde serão adquiridos através dos projetos e de acordo com os clientes. No 

entanto a gestão da capacidade de desenvolvimento terá de ser constante visto que o 

faturamento está diretamente ligado a isto. É através da finalização dos apps que a 

empresa poderá monetizar e faturar mais com os aplicativos, assim como adquirir 

penetração de mercado. Quanto maior a freqüência de entregas de Aplicativos maior 

poderá ser o faturamento e lucro da empresa. O principal produto de uma empresa de 
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aplicativos é o próprio aplicativo assim como seus projetos no topo de downloads das 

plataformas apple store e play store.    A atuação da empresa poderá ocorrer de três 

formas: 

 

➢ Desenvolvimento de Aplicativos: serviço de desenvolvimento para pequenas, 

medias e grandes empresas. 

➢ Desenvolvimento e venda de Apps próprios: Serviço de desenvolvimento de 

aplicativos voltados a interação de pessoas, conectividade na área de esportes 

amador como futebol, volei, tenis, etc. 

➢ Monetização de conteúdo digital: Vendas de espaços nos aplicativos 

comercializados e disponibilizados para anunciantes de produtos esportivos nos 

aplicativos próprios e de produtos alinhados com o perfil do publico dos Apps.  

 

 

3.2.2 Concorrentes 

 

     Analisar a concorrência permite a visualização daquilo que já está sendo realizado no 

mercado em seus aspectos positivos e negativos, permitindo captar possíveis 

oportunidades inexploradas. 

     Através de pesquisa realizada pelo site de busca Google® é possível localizar 

diversas empresas que oferecem o serviço no mundo, mas sempre com preços um tanto 

elevados, quando estes são divulgados. Foram encontradas neste segmento algumas 

pelo Brasil, no entanto muito poucas atuantes na região de Pato branco e até mesmo em 

Curitiba poucas empresas aparecem. No entanto por se tratar de aplicativos a 

localização física não é o fator limitante, mas sim um facilitador para o 

desenvolvimento para empresas locais. Em avaliação direta no desenvolvimento a 

concorrência será pelo próprio mercado que esta em crescimento e começando a 

entender e acreditar nas vantagens dos aplicativos, já na parte de desenvolvimento dos 

Apps próprios a concorrência se dará pela utilidade efetiva dos Apps assim como de sua 

acessibilidade em questão de valores, visto que ao se tratar de compras pela internet os 

usuários Brasileiros ainda não tem sua maioria como um consumo comum. 

     Neste cenário de escalada no crescimento da relevância, não verifica-se barreiras de 

entrada que possam dificultar a inserção da nova empresa no mercado. Muito pelo 
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contrário a falta de legislação torna o mercado mais livre as praticas capitalistas de livre 

comercialização o que facilita o crescimento.  A ameaça de novos entrantes é alta, mas 

isto dependerá do grau de serviço prestado assim como da utilidade efetiva do aplicativo 

para a pessoa física (usuário final) ou Jurídica (empresa que irá adquirir os serviços de 

desenvolvimento), tornando assim a empresa um tanto quanto direcionada as 

necessidades e usabilidade do usuário final. 

 Em um cenário crescimento de mercado, a empresa Move Esportes Ltda alvejará ser a 

empresa líder em satisfação de clientes e em performance sustentável na região, estando 

entre as cinco maiores do país em 5 anos. 

 

3.2.3 Análise SWOT 

 

Oportunidades Ameaças 

I. Crescente demanda pelo 

serviços de interação e 

compartilhamento no mercado 

brasileiro nos próximos anos. 

II. Barreiras à novos entrantes 

praticamente inexistente, 

poucos players. 

a. Alta dos custos de lançamento - 

curva de crescimento. 

b. Obsolescência, perda de utilidade. 

c. Desenvolvimento lento. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

I. Baixo custo de implementação 

do projeto, parceiro easy app. 

II. Experiência internacional de 

monetização de conteúdo 

digital. 

III. Conhecimento dos principais 

esportes amadores assim como 

contato com microempresas. 

 

a. Ainda não possui uma sólida 

carteira de clientes, nem marca 

reconhecida para apresentação ao 

mercado. 

b. Desafios de toda nova empresa 

que inicia até sua consolidação no 

mercado com estabilidade nas 

despesas. 
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Figura 1 – Análise SWOT 

4 Plano de Marketing 

 

     As ações de marketing nesta modalidade de negócio podem ser realizadas no próprio 

site da empresa, através da exposição de acessos e os planos de adesão bem 

exemplificados através de períodos de experimentação, pelo telefone e também pela 

abordagem física nos estabelecimentos, além dos canais virtuais e online para 

divulgação e encaminhamento de fechamento de negócios.  Segue abaixo as estratégias 

de marketing a serem adotadas pela empresa: 

 

• Web site 

• Vídeos animados e mídias digitais 

• e-Mail marketing 

• Brindes 

• Revistas especializadas 

 

Desenvolvimento das estratégias de marketing 

 

As estratégias serão assim desenvolvidas: 

 

E-mail marketing: Fazendo uso de software especializado, serão criados 

internamente e-mails periódicos em formato html1 com ofertas de renegociação, 

descontos e cobranças tradicionais lançados do próprio servidor da empresa. 

Vídeos institucionais e tutoriais de uso em mídias digitais: 

Cada aplicativo com as suas próprias redes sociais afim de aumentar o SEO 

(ferramentas de busca), Fan pages dos aplicativos, blogs de divulgação. 

                                                           
1 Html é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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Brindes: Serão criados poucos brindes com ênfase em materializar a empresa 

digital, disponibilizar bônus nos planos com adesão de vários Apps  

Revistas especializadas:  Revistas de start up e empreendedorismo,  

Web site:a web deverá expor a empresa a mecanismos eletrônicos de busca na 

internet tais como o Google®.  Deverá apresentar o know-how2 e a experiência da 

empresa assim como a sua proposta de valor.  Será divulgado “Quem somos”, qual a 

nossa Missão e áreas de atuação, comunicando ainda prêmios alcançados pela empresa 

no setor.  Será estabelecido um canal de comunicação direta com a área Comercial da 

empresa. Descrições e testemunhos de parceiros e projetos de sucesso. Links de acesso 

aos parceiros, anunciantes para monetização dos conteúdos, links com os Apps próprios 

a empresa. 

O Plano de implementação das estratégias de marketing descritos abaixo se 

referem apenas aos investimentos iniciais de divulgação da empresa.  O valor de 

R$13.000,00 gastos inicialmente serão reduzidos a uma média de R$ 1500,00 nos 

próximos meses. 

 

/ Apresentação / Mercado / 
/ Automação /Plano de implementação das estratégias de marketing 

 

Solução lançamento Inicio Conclusão Orçamento 

Web site 23/11/2015 23/12/2015 R$4.000 

e-Mail marketing 23/11/2015 23/12/2015 R$500 

    

    

Divulgação e enfatizacao das vantagens de 

planos pagos, apps e empresas 

23/12/2016 13/12/2017 R$4.000 

Video curtos e longos 23/11/2016 23/3/2016 R$2.000 

Brindes 23/11/2016 11/6/2016 R$2.000 

Tutorial de utilização 23/11/2016 31/7/2016 R$500 

    

    

Total     R$13.000 

Tabela 2 - Implementação do plano de marketing Fonte: SEBRAE  adaptado pelo autor 

 

 

 

4.1 Estratégia de Preço 

                                                           
2Know-how conhecimento processual é o conhecimento de como executar alguma tarefa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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O público alvo a ser alcançado serão comércios locais de médio e pequeno porte.   

Uma boa estratégia de marketing está diretamente ligada a variável preço.  Visto que se 

trata de uma empresa entrante no mercado, o fator preço será o principal aliado.  Esta 

variável deverá estar atenta aos preços praticados pelos concorrentes, à disposição de 

pagamento do público alvo, dos custos diretos e indiretos e da margem de lucro 

requerida pelos empreendedores, a fim de recuperar o investimento inicial. 

A estratégia de preço a ser adotada será estruturada em um valor por download 

dos aplicativos próprios de 2 R$ versões básicas e até 20R$ para versões Premium dos 

aplicativos próprios. Para os projetos para pequenos comércios será de 300R$ projeto e 

100 R$ mensais monitoramento e atualização para aplicativos básicos com 

determinadas funções e de até 1000 R$ mais 500R$ mensais para as versões mais 

completas. Como a remuneração dos aplicativos próprios está diretamente ligada ao 

êxito dos lançamentos e desenvolvimento a empresa terá cada aplicativo como um 

projeto e calendário de lançamento. Para agregar valor a proposta de negócio aos 

terceiros serão enviadas previas dos projetos e terá o aceite a cada etapa do mesmo. Os 

valores e formas de pagamento serão negociadas por projeto e todos com contratos de 

prestação de serviço com clausulas para ambos os envolvidos.  

5 Plano Operacional 

 

     Neste plano serão abordados todos os processos envolvidos para a perfeita 

operacionalidade da empresa. 

 

     5.1 O que conterá nos aplicativos da move? 

Notícias: do Facebook, de uma feed rss ou introdução manual; 

Fotos: do Facebook, do Instagram, do Flickr ou por feed rss; 

Vídeos: de um canal do Youtube ou de uma feed rss; 

Produtos: catálogo de produtos; 

Carrinho: lista de produtos adicionados ao carrinho e encomenda de produtos; 
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Contatos: integração manual dos contatos de sua empresa; 

Mensagem: envio de mensagem através do aplicativo; 

Música e Lista de música: integração com o URL do seu sitio web de música 

ou lista de músicas; 

Locais e lista de locais: integração manual de pontos no mapa ou com URL 

de um ficheiro KML; 

Página de Facebook; 

Cardápio: através do Facebook, feed rss ou com introdução manual; 

Cupons: através do Facebook, de feed rss ou introdução manual das 

promoções; 

Fidelização: cartão que acumula carimbos para trocar por uma oferta; 

Podcast: integração com o URL do seu sítio web de música; 

Sítio Web: integração com o link URL do seu sítio web; 

Eventos e calendário: lista de eventos ou calendário com eventos; 

Marcação: formulário para agendamentos; 

FAQ: através do facebook, de um link URL ou customizado. 

 

Onde a empresa irá se instalar? 

A empresas estará instalada em um imóvel locado na cidade de Pato Branco – PR, na 

Rua Caramuru, 370, 7º Andar, Bairro centro.  Contará com 80 m2 de área privativa, e 

neste espaço devem ser ambientados os diversos setores que compõem a empresa: 

1) Desenvolvimento e Negociação: onde serão desenvolvidas as idéias e aplicativos 

assim como recebidas as ligações de clientes para desenvolvimento de novos 

Apps direcionados; 

2) Contabilidade e Jurídico: esse setor será encarregado de conduzir os 

procedimentos de organização de notas e documentos para os escritórios 

contábil e jurídico que serão terceirizados. 
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3) Gerência: esse espaço, além de ser a sala para o profissional que será 

encarregado de todo a empresa, também poderá ser utilizado no recebimento dos 

empresários ou outros visitantes que busquem a empresa como parceira para 

desenvolver aplicativos; 

4) Arquivo:  documentos e contratos: 

5) Banheiros: para uso de colaboradores e visitantes; 

6) Copa: para uso dos empregados em seus lanches. 

 

Os espaços indicados acima deverão ser dotados de layout adequado, respeitando a 

comodidade e conforto para um bom processo de criação, tanto de funcionários quanto 

das pessoas que buscam a empresa de desenvolvimento. 

 
 

     5.2 Funcionários 

 

Considerando a estrutura física acima sugerida, entende-se que o quadro de funcionários 

fixos para o início das atividades deve ser na ordem de 5 empregados, distribuídos da 

seguinte forma: 

 

➢ 3 (três) pessoas para atuarem como operadores na área de desenvolvimento e 

administrativa, tanto em atendimento quanto em desenvolvimento dos apps; 

➢ 1 (uma) pessoa para atuar na área de documentos fiscais e jurídica, sendo um 

estagiário de contabilidade ou advocacia, 

➢ 1 (uma) pessoa para a área administrativo-financeira; foco na gestão da empresa 

(Gerente), assim como em caráter de vendas para oferecer os serviços para 

comércios locais. Assim personificar a empresa digital. 

➢ Serviços de segurança e limpeza serão terceirizados; 

➢ Serão desenvolvidos projetos sociais em parcerias com universidades com cunho 

social. 
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     Trata-se de uma organização com o quadro de colaboradores enxuto, o que não 

resultará na contratação de uma terceirizada para a gestão de RH.  O monitoramento da 

equipe ocorrerá pela própria empresa.  O objetivo é construir uma equipe criativa e com 

fortes influência dos modos de vida do vale do silício, no entanto comprometida com os 

resultados do negócio.  Para isso, serão efetuados treinamentos contínuos para 

atualização das questões operacionais e desenvolvimento interpessoal. Assim como 

happy hours externos a fim de uma conexão maior 

 

 

     5.3  Organização do Processo Produtivo 

 

A organização do processo produtivo de uma empresa de desenvolvimento de 

aplicativos poderá ocorrer através da seguinte distribuição de tarefas e 

atividades: 

• Desenvolvimento de Apps Simples pela empresa e para empresas: Após a 

criação da idéia do aplicativo e testada a funcionalidade deste será utilizada a 

plataforma easy easy Apps (fornecedor terceiro de desenvolvimento) e  assim 

montada a versão padrão de uso, voltada a interação social dos esportes, volei, 

futebol, basquete, tenis e assim para todos esportes coletivos e as versões de 

testes dos aplicativos. 

• Desenvolvimento de Aplicativos próprios pela empresa e para empresa:  

Após testada e utilizada anteriormente pelo parceiro a empresa irá desenvolver a 

versão mais completa do aplicativo assim como toda a estrutura do aplicativo e 

sua programação a fim de não perder a propriedade intelectual para o parceiro e 

reduzir os custos de manutenção e também para ter mais identidade e 

personalização, pois o serviço deste possui suas limitações e padronização. 

• Desenvolvimento de Aplicativos para terceiros e monitoramento: 

Terá seu inicio através do briefing (lista de necessidades e critérios) passado 

pelo cliente e após o contrato de prestação de serviços e logo o desenvolvimento 

na plataforma do parceiro easy apps, onde de acordo com o negocio de cada 
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empresa e necessidade será adquirido um dos planos para teste e 

desenvolvimento e por fim personalização. 

• Contábil e Jurídico: Envolverá atividades da gestão da empresa em carater 

fiscal e jurídico, com clientes e fornecedores, voltando assim para a parte 

documental e contratos. 

• Gerenciamento: Negociações com clientes, gestão financeira, gestão de pessoas 

ações de marketing e decisões administrativas da empresa. 

• Software de desenvolvimento:  a empresa carece de um software de 

desenvolvimento que contemple todas as etapas do projeto, desde a negociação e 

definição das necessidades ou da criação dos aplicativos do seu 

desenvolvimento e construção com pontos de checagem até o momento de sua 

disponibilização nos canais de venda, Apple Store, Play Store ou site das 

empresas. Assim como o restante das necessidades da empresa para que sua 

gestão seja completa e em tempo real (ERP). Assim será possível monitorar a 

saúde financeira, controlar os processos operacionais e escalonar as atividades 

para que seja possível cumprir a missão de ser líder. Para esta necessidade a 

empresa utilizará o software do google chamado "Asana" entre outras 

ferramentas. 

 

 

     5.4  Automação 

 

     A automação para este tipo de empreendimento é fundamental para o 

sucesso do plano de negócio.  Buscaremos a implantação de um sofware de 

automação de gestão de projetos ERP (Enterprise Resource Planning), mais 

conhecido como sistema de gestão integrado, o que permitirá toda a execução 

e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pela empresa.  Este sofware 

para a gestão dos projetos está descrito acima, na tabela com os cálculos do 

investimento inicial, com um custo de R$ 4.000,00.   

     Esta ferramenta permitirá o cadastramento de todos os projetos de 

empresas contratantes, divididas por segmento dos aplicativos, assim como 
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nível de monitoramento bem como possibilitará o registro de entradas e saídas 

para a gestão financeira, horas trabalho dos desenvolvedores entre outras 

funcionalidades de necessidades não atendidas por ferramentas gratuitas já 

existentes, como ASANA (gestão de projetos do google) ferramentas da 

Microsoft etc. 

 

6 Plano Financeiro 

 

     6.1 Capital de Giro 

 

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter para 

garantir fluidez dos ciclos de caixa.  O capital de giro necessário para o início das 

atividades é de R$ 100.000,00 e funcionará como uma quantia imobilizada no caixa 

(banco) da empresa para suportar as oscilações de caixa.  A empresa deverá ter um 

controle orçamentário rígido, de forma a não consumir recursos sem previsão.  Os 

sócios deverão evitar a retirada de valores além do pró-labore estipulado, pois no início 

todo o recurso que entrar na empresa, nela deverá permanecer. 

      A necessidade de capital de giro é função direta do volume de ativos operacionais da 

empresa, que são as duplicatas a receber, e inversamente proporcional ao volume de 

passivos operacionais, que são os fornecedores, obrigações fiscais e obrigações 

trabalhistas. 

 

     6.2  Recursos financeiros necessários 

 

Recursos Necessários     

Investimento   R$ 43.300,00 

Capital de Giro   R$ 100.000,00 

Total   R$ 143.300,00 

     

Financiamento   R$ 0,00 

Capital Próprio   R$ 143.300,00 
Tabela 3- Recursos financeiros Fonte: SEBRAE  adaptado pelo autor 
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     A busca por investidores e sócios neste Plano de Negócios tem por objetivo o 

investimento em 100% com recursos próprios, evitando assim o financiamento neste 

momento de altas taxas de juros. Estarão sendo avaliadas opções de incentivo municipal 

através de projetos sociais de desenvolvimento universitário. 

 

 

     6.3Estimativa dos Investimentos Pré-operacionais 

Para a instalação da empresa, o empreendedor deverá dispor de aproximadamente R$ 

43.300,00 para investimento nos seguintes itens: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR  

ÁREA OPERACIONAL     

      

Mesas comuns 3 R$ 600,00 

Mesas para reuniões (6 lugares) 1 R$ 900,00 

Cadeiras 9 R$ 2.000,00 

Lap Tops completos 3 R$ 6.000,00 

Sofá  1  R$ 3.000,00 

Poltronas de espera ou descanso 2 R$ 1.000,00 

Impressoras a lase3 2 R$ 600,00 

Armários para arquivo 1 R$ 300 

Televisor 50 polegadas 1 R$ 3.000,00 

PS4 -  1 R$ 2.000,00 

Sofwares e Licenças de operação 5 R$ 2.000 

Telefone com head-set 2 R$ 400,00 

Instalação sistema servidor (dados) 1 R$ 4.000,00 
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VALOR TOTAL ITENS ÁREA OPERACIONAL   R$ 25.800,00 

      

ÁREA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA     

      

      

Mesas 2 R$ 400,00 

Cadeiras 2 R$ 600,00 

Impressoras multifuncionais 1 R$ 600,00 

Lap tops completos 2 R$ 3.900,00 

Celulares 2 R$ 2.000,00 

      

VALOR TOTAL ITENS ÁREA 

ADMINISTRATIVA   R$ 7.500,00 

      

DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL   R$ 10.000,00 

      

CAPITAL DE GIRO   R$ 100.000,00 

      

TOTAL DO INVESTIMENTO - ESTIMADO   R$ 143.300,00 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR  

Tabela 4- Custos para início das operações Fonte: SEBRAE  adaptado pelo autor 

     6.4 Custos Fixos do 1º Ano 

 

Custos são todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão 

incorporados posteriormente no preço do serviço prestado pela empresa.  A empresa 

deverá primar pelo controle de todos os gastos envolvidos no desenvolvimento do 
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negócio, de forma criteriosa, mantendo em níveis pré-estabelecidos no Plano de 

Negócios, as despesas e os custos a seguir: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR  VALOR MENSAL 

        

Custos Mensais       

        

Salários e encargos 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Aluguel 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Condomínio  1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Água e Luz 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Telefone e Internet 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

Manutenção de software 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

Happy Hours Semanais 4 R$ 400,00 R$ 400,00 

Recursos p/manutenções preventivas 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

Propaganda e Publicidade da empresa 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

        

TOTAL CUSTOS MENSAIS - ESTIMADO   R$ 14.750,00 R$ 14.750,00 

Tabela 5 – Custos mensais – estimativa Fonte: SEBRAE adaptado pelo autor 

 

 

Com o quadro de funcionários já definido (5 colaboradores), foram pesquisados os 

preços pagos para cada um desses profissionais  no mercado.  Como a intenção da 

empresa é a de reter seus funcionários, garantindo que a qualidade do atendimento e do 

serviço prestado seja referência, e para evitar que os investimentos em treinamentos 

sejam perdidos com o alto turn-over, optou-se por pagar salários um pouco acima da 

média do mercado, assim como oferecer um ambiente diferenciado de trabalho e happy 

hours de interação toda a semana. 
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6.5 Tributação 

 

     Segundo informações obtidas no SEBRAE, o segmento de empresa na área 

tecnológica, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas) como atividade de desenvolvimento de software, poderá optar pelo 

SIMPLES Nacional  - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresa de Pequeno Porte).   

     Neste regime, a empresa Move Esportes poderá recolher os seguintes tributos e 

contribuições, por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional).  As alíquotas do SIMPLES Nacional, para este 

ramo de atividade, variam de 6% a 17,42%, dependendo da receita bruta auferida pela 

empresa.  Através do SIMPLES, os seguintes impostos poderão ser recolhidos: 

 

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica); 

• CSLL (contribuição social sobre o lucro); 

• PIS (programa de integração social); 

• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social); 

• ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza); 

• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal). 

 

 

6.6 DRE do 1º Ano  de Exercício 

 

Na tabela a seguir, tem-se uma previsão da Demonstração de Resultado do Exercício do 

primeiro ano de funcionamento da empresa.  Há a projeção de receita media bruta de 

R$70.000,00 e lucro líquido médio de R$ 39.417,90 para os 12 primeiros meses do ano, 

já considerando os custos mensais projetados na ordem de R$ 14.750,00 
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  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano I 

RECEITA 
OPERACIONAL 
BRUTA 

            
  

Prestação de 
Serviços 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 840.000,00 

  

            
  

(-) DEDUÇÕES 
DA RECEITA 
BRUTA 2.536,00 3.804,00 5.072,00 6.340,00 7.608,00 8.876,00 10.144,00 11.412,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 106.512,00 

Impostos e 
Contribuições 
s/ Vendas 
(12,68% - SN) 2.536,00 3.804,00 5.072,00 6.340,00 7.608,00 8.876,00 10.144,00 11.412,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00 106.512,00 

  

            
  

(=) RECEITA 
OPERACIONAL 
LÍQUIDA 17.464,00 26.196,00 34.928,00 43.660,00 52.392,00 61.124,00 69.856,00 78.588,00 87.320,00 87.320,00 87.320,00 87.320,00 733.488,00 

  

            
  

(-) CUSTOS 
SERVIÇOS 
PRESTADOS 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 126.000,00 

Folha Pgto Call 
Center (10 Op 
+ Sup) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 

Manutenção 
Software 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000,00 
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Resultado 
Operacional 
Bruto 6.964,00 15.696,00 24.428,00 33.160,00 41.892,00 50.624,00 59.356,00 68.088,00 76.820,00 76.820,00 76.820,00 76.820,00 607.488,00 

  

            
  

(-) DESPESAS 
OPERACIONAIS  4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 51.000,00 

Despesas com 
Vendas 
(Publicidade / 
Marketing) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 

Despesas 
Administrativas 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 33.000,00 

  

            
  

Resultado 
Operacional 
Antes IR 2.714,00 11.446,00 20.178,00 28.910,00 37.642,00 46.374,00 55.106,00 63.838,00 72.570,00 72.570,00 72.570,00 72.570,00 556.488,00 

  

            
  

(-) IR & CSLL 
(Simples 
Nacional) 15% 407,10 1.716,90 3.026,70 4.336,50 5.646,30 6.956,10 8.265,90 9.575,70 10.885,50 10.885,50 10.885,50 10.885,50 83.473,20 

  

            
  

(=) 
RESULTADO 
LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 2.306,90 9.729,10 17.151,30 24.573,50 31.995,70 39.417,90 46.840,10 54.262,30 61.684,50 61.684,50 61.684,50 61.684,50 473.014,80 

Tabela 6 – Projeção da DRE no primeiro ano exercício                   Fonte: Autor 
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     6.7 Análise do Investimento – VPL e TIR 

 

     O Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica de análise de orçamento de capital, 

mas  pode ser conceituado também como um método de análise de investimento cujo 

objetivo é somar os termos do fluxo de caixa ao investimento inicial de cada alternativa 

de projeto, utilizando uma taxa mínima de atratividade (TMA) para descontá-los a um 

valor presente.  Quando o VPL é utilizado par tomar decisões do tipo “aceitar”ou 

“rejeitar” projetos, ou escolher a melhor alternativa, aceita-se os projetos com VPL > 0, 

pois a empresa obterá um retorno maior do que o custo de capital (atualmente em 11% 

segundo o mercado).  No Plano de negócios apresentado, o VPL é de 146.164,51 

apresentando-se como um investimento altamente atrativo. 

     É igualmente importante a análise da TIR (Taxa Interna de Retorno) para a tomada 

de decisão dos investidores neste Plano de Negócios.   A TIR é o lucro que se obtém ao 

investir em um projeto.  É um índice percentual, ou seja, a TIR apresentada pelo projeto 

é de 20,38%,significando que obteve 20,38% de lucro sobre o investimento realizado no 

projeto.  Visto que a TIR é maior que o custo de capital (TMA), o projeto é aceito e 

atrativo.  Esses valores demonstram que o projeto é viável economicamente. 

 

Taxa Mínima de Atratividade - TMA 11,00% 

Valor Presente Líquido - VPL 146.164,51 

Taxa Interna de Retorno - TIR 20,38% 

Tabela 7 – VPL e TIRFonte:  Cálculo do autor 
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 6.8 PayBack 

 

O Pay Back descontado é uma ferramenta que possibilita verificarmos em quanto tempo 

o empreendimento se paga, sem deixar de computar o valor do dinheiro no tempo.  Com 

base no cálculo da tabela abaixo, concluímos que o empreendimento retornará o capital 

investido em 9  meses para o payback descontado e em 7 para o normal e ao final de 19 

meses o investidor terá duplicado o capital investido. 

 
 

Meses Ano 
I Fluxos Caixa 

Valor Presente do 
FC Payback  

PB Descontado TMA 
11% 

0 -143.300,00 -143.300,00 
-

143.300,00 -143.300,00 

Janeiro 2.306,90 2.078,29 
-

140.993,10 -141.221,71 

Fevereiro 9.729,10 7.896,36 
-

131.264,00 -133.325,36 

Março 17.151,30 12.540,88 
-

114.112,70 -120.784,47 

Abril 24.573,50 16.187,33 -89.539,20 -104.597,15 

Maio 31.995,70 18.987,89 -57.543,50 -85.609,26 

Junho 39.417,90 21.074,42 -18.125,60 -64.534,84 

Julho 46.840,10 22.560,93 28.714,50 -41.973,91 

Agosto 54.262,30 23.545,85 82.976,80 -18.428,06 

Setembro 61.684,50 24.114,00 144.661,30 5.685,94 

Outubro 61.684,50 21.724,32 206.345,80 27.410,26 

Novembro 61.684,50 19.571,46 268.030,30 46.981,73 

Dezembro 61.684,50 17.631,95 329.714,80 64.613,67 

Janeiro 61.684,50 15.884,64 391.399,30 80.498,31 

Fevereiro 61.684,50 14.310,48 453.083,80 94.808,80 

Março 61.684,50 12.892,33 514.768,30 107.701,12 

Abril 61.684,50 11.614,71 576.452,80 119.315,84 

Maio 61.684,50 10.463,70 638.137,30 129.779,54 

Junho 61.684,50 9.426,76 699.821,80 139.206,30 

Julho 61.684,50 8.492,58 761.506,30 147.698,87 

Agosto 61.684,50 7.650,97 823.190,80 155.349,84 

Setembro 61.684,50 6.892,77 884.875,30 162.242,61 

Tabela 8 – Pay Back descontadoFonte:  Cálculo do Autor 
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7 Conclusão 

 

Através dos estudos de mercado e dos concorrentes, avalia-se que, apesar da localização 

da empresa ser em uma cidade pequena com um certo limite de possíveis clientes de 

desenvolvimento, por outro lado não há concorrente, assim como no restante do país são 

poucos os players. Assim o empreendimento objeto do presente trabalho, com adequado 

planejamento estratégico, tem potencial para obter êxito na região e no país, assim como 

para as versões globais de seus Apps.  Os estudos financeiros com base nas projeções 

realizadas confirmam a viabilidade do negócio.  Considerando os riscos do investimento 

e a taxa mínima de atratividade, a Taxa Interna de Retorno supera tal expectativa, sendo 

igual a 20,38% para um cenário realista . 

Visualiza-se como promissor o investimento proposto, visto que a realidade econômica 

de crescimento é significativa dos últimos anos vivenciados no Brasil (que possibilitou 

a massificação dos aplicativos), aliado ao atual cenário de crise econômica crescente 

exigindo cada vez mais eficiência nas vendas do comercio e fidelização do consumidor, 

permite espaço para o ingresso de novos empreendedores com boas possibilidades de 

sucesso. 
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