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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O mercado varejista sempre procurou entender o comportamento dos seus 

consumidores através de pesquisas baseadas em vídeos gravados em suas lojas. 

Na década de 90 foram feitos os primeiros estudos baseados em dados de CRM e 

estudo de imagens para ver o comportamento de compra de cada tipo de 

consumidor e sua localidade.  

Saber como os consumidores se comportam e a relação disso a uma compra 

bem como os motivadores que o levam a efetivar essa compra é um diferencial para 

o lojista. Tão importante quanto os sistema de informação, através de mineração de 

dados, identificar o perfil de consumo é saber dados de preferencia do cliente e sua 

localização física para que através da análise de dados possa se oferecer um cupom 

ou promoção que ele esteja procurando naquele local. 

Com o avanço da tecnologia e a utilização de smartphones que podem 

monitorar vários comportamentos desse consumidor pode também dar com exatidão 

local físico que ele se encontra, isso passa a permitir as empresas criarem uma 

quantidade de aplicações que irão favorecer aos consumidores e muito mais aos 

lojistas, pois irão aumentar o volume de vendas. Nesse cenário que estamos 

propondo a ideia de um novo canal de marketing personalizado e geolocalizado. 

Tendo em vista o plano técnico projetado e os aspectos financeiros derivados 

do plano, a proposta apresenta uma TIR de 48%, um Payback de 2 anos e 11 

meses e um VPL de R$ 1.419.581,07. Considerando estes números, o projeto 

proposto é viável e atrativo financeiramente. 
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2 EMPRESA 

 

A GPchinchaS é uma empresa que inicialmente trabalhará com um produto, 

um novo serviço de marketing personalizado e geolocalizado. Por se tratar de um 

produto inovador a empresa seguirá a linha de uma Lean Startup, como forma de 

encontrar a melhor condição de identificar esse produto ao consumidor. 

 A cidade escolhida para o início do trabalho foi Curitiba. Por se tratar de um 

novo conceito de produto, a escolha tem como objetivo aproveitar a característica de 

mercado da cidade no lançamento e testes de novos produtos e serviços, antes de 

lançamentos nas demais praças do mercado brasileiro. 

Por não contar com um serviço com esse tipo de identificação o qual busca a 

personalização da informação através das preferências do consumidor para o 

produto a ser ofertado, além de utilizar a sua localização para melhor situa-lo de 

onde esta aquilo que ele busca ou precisa, a melhor vantagem que a empresa tem é 

o próprio mercado. 

 

2.1 MISSÃO 

 

Ser um elo entre consumidor e lojista, que consiga levar a informação da 

forma mais rápida e clara possível, contribuindo para encontrar a melhor relação 

comercial disponível para os dois lados buscando um crescimento sustentável e 

lucrativo. 

 

2.2 VISÃO 

 

Conquistar o maior número de parceiros e seguidores possíveis se tornando 

referência no mercado de aplicativos que buscam essa vertente. 

 

2.3 VALORES 

 

Nosso compromisso esta na veracidade da informação, passando para os 

usuários plena credibilidade do que é divulgado. 
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 Nossa excelência está na qualidade do nosso atendimento e serviços 

prestados, com total empenho para que o aplicativo disponha de facilidade e 

acessibilidade. 

 Somos uma empresa que busca inovação e por isso atuamos sempre focados 

e atentos a qualquer novidade que melhore os serviços prestados ao nosso cliente. 

 Somos éticos e comprometidos com o nosso trabalho, por isso não medimos 

esforços para alcançar nossas metas. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

 Promover o crescimento sustentável de vendas e marketing das empresas 

envolvidas no mercado de forma lucrativa e responsável.  

 Foco na execução e monitoramento do processo para que se torne cada vez 

mais eficaz e eficiente. 
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3 CONCEITO DO NEGÓCIO 

 

Há décadas a tecnologia ajuda na observação do comportamento dos 

consumidores. Desde a década de 80, o pioneiro nos estudos dessa área, o 

consultor Paco Underhill, colecionou cerca de 20.000 horas de vídeos em que 

gravou o comportamento dos consumidores dentro dos supermercados e traçou 

padrões que guiaram os varejistas e a indústria por décadas. Nos anos 2000, 

popularizou-se uma espécie de versão 2.0 dessa observação. Em vez de 

simplesmente alguém assistir as cenas flagradas no momento da compra, 

programas de computador processam automaticamente informações e produzem 

estatísticas. É possível, por exemplo, identificar corredores mais e menos 

frequentados apenas com um clique do mouse. O sistema também permite saber 

quanto tempo o consumidor fica em frente da prateleira para escolher um produto. 

Com o rastreamento pelo celular, o monitoramento pode ser ainda mais 

preciso, além de permitir o diálogo com os consumidores, por meio de ofertas 

direcionadas. 

A combinação do crescimento do mercado de telecomunicações 

principalmente a utilização de banda larga móvel, seja por tecnologias como 3G, 4G 

ou Wi-Fi e a adoção cada vez maior de smartphones está transformando o mercado 

de comunicação multimídia. A adoção de telefones inteligentes e suas lojas de 

aplicativos vêm alterando a cultura do consumidor, pois possibilita a utilização de 

aplicações e serviços em tempo real. O aumento da utilização das redes sociais 

para entretenimento e o conceito social aplicado aos serviços de localização e 

recomendação de restaurantes, salões de beleza e outros comércios estão 

transformando a maneira como o consumidor irá se relacionar com os lojistas 

comerciais. 

Dentro desse cenário abre-se uma gama de viabilidade de serviços e 

produtos diferenciados. De um lado a tecnologia avança e reduz o preço de 

componentes e serviços de outro à cultura de consumo e relações sociais virtuais 

vem alterando a forma de relacionamento entre as empresas e seus consumidores. 

Dentro desse cenário que propomos o serviço de marketing georeferenciado 

personalizado. 

O serviço utiliza o conceito de cupons e promoções com o aviso customizado 

para o consumidor final. Tal serviço irá automatizar e evoluir a prática de 
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webrooming (ato de pesquisar e comparar o preço na internet e compra o produto na 

loja física) showrooming (ato de experimentar o produto na loja física, pesquisar e 

comparar o preço na internet e comprar em loja on-line). 

O desenvolvimento desse tipo de serviço tem como característica o 

lançamento por processo de "produto minimamente viável" (Minimum Viable 

Product ou MVP). Para implantar esse processo as empresas de tecnologia tem 

utilizado a metodologia de Lean startup. Essa metodologia é descrita como o 

"pensamento enxuto" (lean thinking) aplicado ao processo empreendedor. Um 

princípio central no pensamento enxuto é reduzir o desperdício. Os processos 

de lean startup usam o desenvolvimento de clientela para reduzir o desperdício, 

incrementando a frequência de contato com clientes reais e assim validando ou 

eliminando, o mais cedo possível, suposições incorretas sobre mercado.  

 Dentro desse estudo temos que conceituar o consumidor e o lojista. 

Consumidor é o indivíduo ou empresa que compra o serviço ou produto. Lojista é a 

empresa que oferece os cupons ou promoções aos consumidores. 
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4 EQUIPE GESTÃO 

 

Neste inicio de trabalho a empresa contará com um quadro reduzido de 

funcionários, onde seus sócios desempenharão as funções-chave. 

O quadro de funcionários se resumirá as seguintes funções: Presidente 

Executivo, esta função será desempenhada pelo sócio n° 1, um Diretor de Vendas, 

função esta desempenha pelo sócio n°2, um Diretor d e Operações, função 

desempenhada pelo sócio n° 3, um Diretor de Marketi ng, função desempenhada 

pelo sócio n° 4 e um Diretor Financeiro, função des empenhada pelo sócio n° 5. Este 

último será o responsável por controlar as finanças internas bem como os 

investimentos necessários de forma a aperfeiçoar os custos da empresa em sua 

estratégia de infiltração de mercado. É de fundamental importância ter um custo 

adequado no inicio para garantir um equilíbrio financeiro adequado. 

 

4.1 PRESIDENTE EXECUTIVO 

 

O Presidente Executivo ficará responsável por acompanhar todas as decisões 

da empresa, bem como assessorar os demais sócios em suas decisões, 

principalmente no que diz respeito à estratégia do negócio. 

 

4.2 DIRETOR DE VENDAS 

 

Este profissional ficará responsável por desenvolver o planejamento comercial 

bem como definir as politicas de expansão de clientes para que o departamento 

comercial tenha crescimento e desenvolvimento rápido. 

 

4.3 DIRETOR DE MARKETING 

 

Este Profissional vai ser o responsável por prospectar futuros clientes para o 

serviço, desenvolver uma rede de relacionamento com pequenos varejos de forma a 

ter cliente certo no momento em que a base de dados de usuários estiver pronta 

para fornecer os serviços. Isto facilitará sobremaneira a venda do serviço uma vez 

que a rede de relacionamento já estará estabelecida. 
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4.4 DIRETOR DE OPERAÇÕES 

 

Este Diretor terá forte ação em redes sociais para a prospecção de usuários 

para o serviço. O trabalho deste profissional será de estrema importância para que a 

base de usuários seja fortalecida. Afinal serviços através de aplicativos ganham 

grande força de participação através de redes sociais, bem como da funcionalidade 

do aplicativo que vai sendo distribuído de um amigo para o outro de acordo com sua 

praticidade. À medida que atingirmos um número adequado de usuários em nossa 

base teremos mais força para angariar mais clientes e aumentar assim nossas 

promoções e divulgações. 

 

4.5 DIRETOR FINANCEIRO 

 

O Diretor Financeiro será responsável pelo controle financeiro. Sendo assim, o 

profissional responsável por isto apresentará ao gestor todo e qualquer necessidade 

de investimento para que seja aprovado, minimizando os custos e direcionando as 

despesas para o extremamente necessário de acordo com plano financeiro da 

empresa. 

Além destes a empresa contará com um Auxiliar Administrativa para controlar 

a parte burocrática da empresa, realizar atendimentos telefônicos, controlar acessos 

ao site e recepcionar propostas online. 
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5 MERCADO E COMPETIDORES 

 

No mercado atual já existem concorrentes em potencial, pois já oferecem um 

serviço semelhante. Entre os maiores concorrentes temos os serviços como 

Foursquare, Cuponeria, Facebook Place, Google +, Groupon e Kekanto. 

Foursquare, Belezuca, Waze e Cuponeria são os serviços que mais se aproximam 

do modelo de negócio proposto por esse trabalho. Cuponeria é um serviço móvel e 

web que apresenta cupons de descontos perto do local onde usuário deste serviço 

está localizado. O Belezuca é um aplicativo de uma empresa brasileira que utiliza o 

conceito de envio de promoções ao entrar e transitar dentro da loja. O aplicativo 

Waze é um mapa geolocalizado no formato de rede social, onde as pessoas 

contribuem avisando onde existe algum evento que atrapalhe o transito, como 

acidentes e engarrafamentos. Esse serviço nos Estados Unidos já está sendo 

utilizado para envio de cupons promocionais quando o usuário do sistema passe 

perto de um posto da marca Shell. Foursquare é um serviço de geolocalização 

caracterizado como rede social. Ele permite que você encontre lugares e pessoas 

por meio de um aplicativo no celular e indique a elas o lugar onde está. O 

Foursquare já possuiu mais de 500 mil usuários no Brasil e tem a base de locais e 

usuários que poderia implementar um serviço de marketing personalizado e 

geolocalizado com uma relativa facilidade. 

Mas no mercado de serviços móveis, que dependem de rede social para se 

propagar e crescer, um serviço pode utilizar-se do outro de funcionalidades de 

aplicativos concorrentes para compor um novo serviço. Essa ideia de composição 

poderá ser usada no desenvolvimento do novo serviço. 

Serviços com o conceito de rede social passam a ser atrativo para as 

empresas quando tem um volume de usuários que compensem fazer marketing 

direto via banners e pageviews. 

O grande volume de potenciais usuários futuros, 265 milhões de 

consumidores de tecnologias móveis no Brasil, segundo a consultoria Teleco, já 

utiliza ao menos algum tipo de LBS- Location Based Service. A navegação por 

mapas é apontada como o principal motivador para iniciar o uso desta função. Mas 

os brasileiros possuem um comportamento um pouco diferente, já que a localização 

de amigos é principal finalidade de uso de LBS no país. Como consequência, a 
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integração de localização enriquece também as experiências dos brasileiros que 

utilizam suas redes sociais para informar aos seus amigos a sua localização.  

O estudo Mobile Life (TNS) que diz respeito ao relacionamento dos 

consumidores com as marcas através dos meios digitais móveis, os brasileiros já 

perceberam que podem se beneficiar do LBS- Location Based Service – 19% 

compartilham sua localização com as marcas em troca do recebimento de ofertas 

especiais que são de grande interesse para 45% dos respondentes. Esta diferença 

entre fazer e ter interesse indica que há uma parcela de pessoas que procuram 

algum retorno específico de lojas e negócios através da localização, mas que ainda 

não a executam efetivamente. Uma saída pode ser a comunicação mais ativa das 

marcas através de propagandas, já que 21% dos usuários de celulares e 

smartphones afirmam achar interessante esta abordagem em seus aparelhos 

móveis, desde que oferecendo alguma vantagem ou oferta nas redondezas. 

Para Alexandre Momma (ABEP), diretor de atendimento da TNS e 

responsável pelo estudo, os serviços móveis baseados em de localização estão em 

plena ascensão e são extremamente promissores. Os usuários percebem que 

compartilhar sua localização pode trazer benefícios na forma de descontos e ofertas 

exclusivas. É a combinação de momento e contexto que torna o LBS- Location 

Based Service uma ferramenta poderosa para as marcas explorarem as inúmeras 

vantagens que a função oferece. 

Segundo a consultoria BIA/Kelsey o volume de investimento em promoções 

direcionadas por localização vem aumentando nos Estados Unidos nos últimos cinco 

anos. Passou de 0,3 bilhões em 2010 para 1,5 bilhões em 2013, e a estimativa para 

2014 é de 3,4 bilhões de investimento. 

Na pesquisa de campo realizada pelo nosso time observa-se que 82% dos 

entrevistados utilizam rede social no telefone e 60% utilizariam um serviço de 

marketing personalizado e geolocalizado. Dado esse cenário positivo não será difícil 

conseguir anunciantes para o serviço, visto que o modelo é dinâmico e com o custo 

reduzido para a empresa. O serviço pode fornecer muitos dados para a empresa, 

principalmente para as de médio porte que não possuem sistemas de Inteligência de 

Negócios. As empresas locais de médio e pequeno porte já tem a cultura de utilizar 

serviços de compras coletivas e cupons de descontos, essa postura facilita muito a 

entrada de um serviço que é a evolução dos já existentes por parte dessas 

empresas. 
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Segue abaixo uma tabela de comparação de funcionalidades dos serviços 

existentes hoje no mercado. 

 

QUADRO 1 - Tabela comparativa de serviços 
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Fonte: A Equipe 
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6 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

Nas seções a seguir, serão detalhadas as estratégias de marketing do 

produto GPchinchaS, que será uma composição de serviços de geolocalização, com 

caráter de personalização de oferta e se utilizando de conceitos de gamification e de 

redes sociais. 

 

6.1 PRODUTO 

 

O produto em questão se trata de um serviço de propaganda geolocalizado e 

personalizado, que informará consumidores a respeito de promoções e descontos à 

medida que este consumidor se aproxima fisicamente do lojista que está fornecendo 

a promoção. 

O lojista que deseja oferecer seus cupons ou descontos irá cadastrá-los em um 

website do serviço GPchinchaS, informando qual o tipo de promoção, o produto e 

demais informações que sejam relevantes ao consumidor final. Juntamente ao 

cadastro do lojista, além de informações gerais de cadastro, serão também 

informadas suas coordenadas de posicionamento global, ou seja, a latitude e a 

longitude de onde se encontra o lojista 

De outro lado, o consumidor final, deverá instalar um aplicativo em seu 

smartphone e fará o cadastro dos tipos de produtos e serviços sobre os quais 

gostaria de ser alertado (ex.: cosméticos, esportes, etc.), sendo essa informação 

também armazenada no sistema central. 

Periodicamente, à medida que o cliente final se desloca, seu celular 

smartphone enviará informações atualizadas da sua localização ao sistema central, 

com as coordenadas geográficas de seu posicionamento. Essas coordenadas serão 

cruzadas com as coordenadas dos lojistas cadastrados, através de um algoritmo 

específico de geolocalização e de cálculo de posicionamento. 

Quando o sistema central identificar que um consumidor está passando 

próximo a um lojista cadastrado e com promoções ativas, ele enviará um aviso ao 

consumidor final, dando informação de qual é a promoção e qual o lojista. 

Caso a compra se efetive através de uma promoção, tanto consumidor final 

quanto o lojista serão convidados a avaliar a outra parte, de forma que esse histórico 
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aumente gradualmente o grau de confiança da base de lojistas e também de 

consumidores finais. 

Ambos (consumidor final e lojista) também receberão pontuação à medida que 

transações aconteçam a partir do serviço GPchinchaS, o que permitirá, em uma fase 

seguinte de expansão do produto, se beneficiem dessa fidelidade, semelhante ao 

que ocorre com companhias aéreas, por exemplo. 

A seguir, consta um diagrama conceitual do funcionamento do produto, com 

seus passos principais, a saber: 

1. Smartphone permite identificar onde se encontra o consumidor, pela 

posição geográfica (coordenadas latitude e longitude); 

2. As coordenadas são enviadas para o serviço GPchinchaS de forma 

periódica, pelo próprio aplicativo instalado; 

3. Essa coordenada do consumidor será utilizada para localizar, na base 

central, se existem promoções de lojistas próximos a sua localização; 

4. Caso existam promoções válidas e próximas, elas serão enviadas ao 

aplicativo instalado no smartphone do consumidor, com a informação 

detalhada do produto ou serviço e os dados do lojista. 

 

FIGURA 1 - Modelo conceitual do serviço GPechinchaS 

 

 

 

Fonte: A Equipe 
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A seguir, cada uma das etapas será mais detalhada, de forma a detalhar o 

funcionamento do serviço em seus aspectos principais. 

 

6.1.1 CADASTRO DO LOJISTA 

 

Através de um website na internet, dedicado ao serviço GPchinchaS, o lojista 

poderá solicitar seu cadastro ao serviço. Essa solicitação será somente o primeiro 

passo para iniciar a publicação de promoções. 

De forma a garantir a segurança dos consumidores finais e credibilidade do 

serviço, o lojista passará por um cadastro forma, através do envio de 

documentações que comprovem: regularização para operação com as entidades 

governamentais apropriadas, informações sobre os produtos e serviços, pontos de 

contato técnico e comercial, endereço e dados de localização, dentre outros. 

De possa dessas informações, o lojista deverá assinar um contrato que definirá 

as regras de operação, contemplando os direitos e deveres de lojistas e 

consumidores finais. 

Após a fase de cadastro inicial e sua aprovação como um lojista válido, ele fará 

a escolha pelo tipo de plano escolhido, por promoções, por tempo ou por cupons 

distribuídos. Esse modelo será mais bem detalhado em seção posterior. 

 

6.1.2 TECNOLOGIA E SMARTPHONES COMPATÍVEIS 

 

O serviço deverá ser utilizado, obrigatoriamente, em celulares chamados 

smartphones que necessitarão possuir as seguintes funcionalidades e 

características: 

·  Sistemas operacionais Android, iOS ou Windows Mobile; 

·  GPS embutido no aparelho 

O aplicativo do serviço GPchinchaS estará disponível na app store desses 

sistemas sem qualquer custo para instalação ou uso por parte do consumidor final. 

Para funcionar adequadamente, o consumidor final deverá abrir o aplicativo e 

deixa-lo sendo executado em “2º plano”, ou seja, sem encerrá-lo dentro do 

smartphone. Caso contrário, ele não poderá informar sua localização e então ser 

informado de promoções próximas. 
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Também é crítico que o sistema seja desenvolvido de tal forma a preservar ao 

máximo a bateria do smartphone dos consumidores, sendo um fator crítico de 

sucesso do aplicativo perante os usuários. 

 

6.1.3 CADASTRO E PERSONALIZAÇÃO DOS ALERTAS 

 

Após ter o aplicativo instalado em seu smartphone, o consumidor deverá abri-lo 

pela primeira vez para se cadastrar e personalizar suas notificações. 

O cadastro do consumidor pode ser feito de duas formas: 

·  Através de um cadastro básico e simplificado, que terá como chave de 

identificação seu endereço de e-mail. 

·  Utilizando uma conta do Facebook, de onde já serão trazidas 

informações sobre o perfil do consumidor. 

 

Com o cadastro inicial realizado, por qualquer um dos métodos, o consumidor 

deverá escolher quais os tipos de alertas deseja receber, a partir de uma lista de 

categorias e tipos de produtos e serviços pré-definidas. Ele poderá optar por receber 

de todas se desejar, ou escolher somente aquelas que lhes agrada.  

À medida que a base de consumidores finais se tornar relevante em números, 

ela passa a ser um patrimônio da empresa, que passará a ter informações e dados 

pessoais de consumidores, além de conhecer algumas de suas preferências de 

consumo, pois deterá os tipos de produtos e serviços que deseja receber descontos, 

como também o histórico de compras recentes. Essa base poderá ser, 

posteriormente, comercializada e se tornar um diferencial da empresa. 

 

6.1.4 LIGANDO CONSUMIDORES A LOJISTAS 

 

À medida que as etapas anteriores foram cumpridas, o sistema central passa a 

cruzar a posição atual do consumidor final, buscando lojistas próximos e 

cadastrados, informação essa também disponível em sua base central. 

Essa busca será feita através de algoritmos específicos de medição de 

distância geolocalizada, tecnologia essa já dominada e em pleno uso atualmente. 

Ao localizar um ou mais promoções, será formatado e enviado ao smartphone 

do consumidor final um alerta, contendo: 
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·  Informações sobre o lojista: endereço, telefone, nota de satisfação de 

clientes anteriores, comentário de consumidores anteriores e outras. 

·  Informações sobre a promoção ou cupom: categoria do produto/serviço, 

nome, preço reduzido, número do cupom ou condição de desconto. 

 

6.1.5 PONTUAÇÃO DE LOJISTAS E CONSUMIDORES 

 

A fim de estabelecer aspectos de redes sociais e gamification, em uma 

segunda fase da implantação, tanto consumidores quanto lojistas poderão avaliar o 

comportamento da outra parte com relação ao atendimento, aderência e 

cumprimento do acordo. 

Isso servirá para criação de rankings de consumidores e lojistas, permitindo 

implantar uma estratégia adequada de segmentação e fidelização. 

 

6.2 PREÇO 

 

O serviço em questão será cobrado somente dos lojistas, que possuirão 

algumas maneiras de adquiri-lo. Entretanto, é importante reforçar, que nada será 

cobrado dos consumidores finais para utilização. O foco é o de que quanto maior for 

a base de consumidores finais cadastrados, maior existirá o interesse de lojistas de 

adentrarem e comprarem o serviço GPchinchaS. 

Dada a característica do produto, será adotada uma estratégia de implantação 

de pagamentos em duas etapas: 

·  1ª etapa: o serviço estará gratuito para os lojistas anunciarem o quanto 

quiserem, seja com promoções ou com cupons. O objetivo dessa fase é 

criar uma base relevante de lojistas cadastrados e que publicam 

promoções, pois será isso que atrairá os consumidores. O período para 

esta etapa é de seis meses. 

·  2ª etapa: nesta etapa, todos os lojistas estarão sendo cobrados 

integralmente dos planos escolhidos. 

 

O modelo de cobrança do serviço será disponibilizado através de uma 

modalidade de assinatura mensal que terá variação de acordo com a quantidade e 

exposição dos anúncios. 
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No conceito deste serviço, mensalidade é a condição em que o lojista contrata 

por um determinado período de tempo a possibilidade de anunciar quantas 

promoções ou cupons desejem, sem que existam limites de quantidades pré-

estabelecidos. 

Neste cenário, existirão mensalidades que durarão o mesmo período de tempo, 

mas terão outros benefícios como quantidade de alertas por dia, quantidade de 

compras por dia. Esses pacotes serão agrupados e chamados pelos nomes de 

Bronze, Prata e Ouro. 

Neste caso, também existirá uma matriz de compra baseada no tipo de 

mensalidade e na duração que ela está sendo contratada. 

 

TABELA 1 - Preços do serviço de assinatura 

Cobrança Por Mensalidade 1 mês 2 meses 3 meses 6 meses 1 2 meses

Ouro R$ 500,00 R$ 475,00 R$ 450,00 R$ 430,00 R$ 410,00

Prata R$ 350,00 R$ 335,00 R$ 315,00 R$ 300,00 R$ 285,00

Bronze R$ 250,00 R$ 235,00 R$ 225,00 R$ 215,00 R$ 200,00  

 

6.3 PRAÇA 

 

O serviço estará, inicialmente, focado em lojistas fora de shopping centers, pois 

nos shoppings o apelo promocional já é bastante forte e a tecnologia de 

geolocalização perde eficiência em locais fechados. 

O produto será inicialmente lançado na cidade de Curitiba, em bairros que 

possuem alta concentração de comércios de pequeno e médio porte. 

Os bairros escolhidos possuem característica relevante de lojistas comerciais, 

podendo ou não ser também residenciais, o que é irrelevante para esta escolha. 

Os seguintes bairros foram escolhidos: Batel, Bigorrilho, Centro, Alto da Glória, 

Juvevê, Batel, Água Verde, Portão, Santa Felicidade, Campina do Siqueira, Vila 

Isabel e Alto da XV. 

A empresa contará com profissional de vendas que passará visitando os 

lojistas, em modelo “porta e porta”, apresentando o serviço e iniciando o cadastro e 

busca de documentações do lojista. 

A partir do 3º mês de operação do serviço na cidade inicial (Curitiba) o serviço 

será expandido para outras cidades do país, a saber: Belo Horizonte, Campinas, 

Porto Alegre e Florianópolis, em bairros a serem ainda confirmados nessas cidades. 
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O plano de lançamento, incluindo as quantidades esperadas para cada cidade 

por mês, bem como a receita esperada por cada produto em cada local estará 

detalhado em tópico especifico. 

 

6.4 PROMOÇÃO 

 

A divulgação do serviço será realizada, principalmente em seu início, através 

de canais de custo baixo, já que a empresa necessita controlar seus custos 

operacionais durante o período em que não terá receita direta dos consumidores. 

Serão utilizados os seguintes meios de divulgação: 

·  Profissional de vendas: um profissional estará atuando “porta a porta” 

nos lojistas dos bairros definidos. No início serão usados dois 

promotores de vendas que se dividirão nos bairros. O objetivo dessa 

atuação é trazer novos lojistas ao serviço. 

·  Estandes de promoção: em dias específicos, os promotores de vendas 

montarão estandes promocionais em regiões conhecidas da cidade, 

normalmente no centro da cidade, com objetivo de mostrar aos 

consumidores finais o novo serviço e orientá-los a se cadastrarem. 

·  Divulgação em Jornais e Rádios: serão realizadas divulgações pontuais 

em rádios e jornais circulados na cidade. 

·  Redes Sociais: será realizada uma divulgação agressiva e intensiva nas 

redes sociais, principalmente Facebook e Twitter, já que estes canais 

não apresentam custos elevados. 

·  Links patrocinados Google: serão utilizados, em situações específicas, 

os links patrocinados da busca do Google, sempre que os usuários 

buscarem assuntos ligados a cupons e promoções.  

 

Para ações de atendimento aos consumidores finais e lojistas, durante a 1ª 

fase da operação, o atendimento será realizado através do website do serviço, onde 

o consumidor poderá abrir um ticket solicitando atendimento a dúvidas ou 

reclamações. 

Quando o serviço passar a ser cobrado dos lojistas, esses poderão também 

contar com um telefone de contato, para registrar reclamações ou dúvidas. Nessa 
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fase, também será criada uma estrutura na empresa para cuidar do recebimento dos 

pagamentos e mediar disputas com os lojistas. 

 

6.5 PLANO DE LANÇAMENTO E RECEITA 

 

Conforme já descrito, o lançamento será realizado inicialmente na cidade de 

Curitiba e, a cada dois meses, ocorrerá o lançamento em duas novas cidades, 

sendo primeiramente lançadas as cidades de Belo Horizonte e Campinas e, 

posteriormente, Porto Alegre e Florianópolis. 

Para efeito de receita, o plano considera a não cobrança do serviço nos 

primeiros seis meses, com foco em estabilização do serviço e divulgação da marca.  

Abaixo é possível observar os números previstos de quantidade de vendas e 

receita associada, bem como um resumo da receita esperada nos primeiros dois 

anos.  

 

TABELA 2 - Projeção da receita ao longo dos trimestres 

 
Fonte: A Equipe 

 

FIGURA 2 - Projeção do crescimento mensal de clientes e receita 

 
Fonte: A Equipe 
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7 ESTRUTURA DE OPERAÇÕES 

 

7.1 ESTUDO TÉCNICO 

O produto pretendido é um software aplicativo a executar em dispositivos 

móveis (tablets e smartphones) para habilitar e estabelecer um novo canal de 

marketing personalizado e geolocalizado baseado tecnologias de comunicações 

móveis e redes sociais.  

À frente do empreendimento estarão cinco sócios que acumularão as 

responsabilidades sobre as diretorias de vendas, de marketing, de operações e de 

financeiro. O capital social será dividido entre os sócios e um investidor em um 

modelo de venture capital. Caberá aos sócio-diretores 55% das cotas do capital 

social dividido igualmente entre as partes e os demais 45% pertencerão ao sócio 

capitalista. Neste modelo, em que o investimento é feito de forma consciente em 

empresas em estágio inicial e cujo potencial de geração de receitas e lucros ainda é 

incerto, a participação do investidor estará condicionada à sustentação operacional 

da empresa por um mínimo de um ano. 

As decisões da empresa serão tomadas baseadas em resultados obtidos 

através de maioria de votos entre os diretores, incluindo-se o diretor presidente. A 

remuneração fixa será simbólica com um salário mínimo legal para cada diretor à 

título de pró-labore à partir do 6º mês de operação e as demais rendas serão 

variáveis de acordo com o lucro da empresa. 

O desenvolvimento dos aplicativos e a operação da infraestrutura de TI serão 

contratadas junto à empresas parceiras. Toda a infraestrutura tecnológica da 

empresa será habilitada financeiramente através de leasing operacional para 

obtenção de ganhos com eficiência na manutenção e evolução dos equipamentos. 

Serão necessários investimentos em ativos fixos compostos por material de 

escritório e mobília.  

 

7.2 PLATAFORMA TECNOLOGICA 

 

O processo de produção dessa aplicação contará com uma estrutura física e 

de mobiliário compatível com uma empresa de tecnologia da informação. O 

desenvolvimento do aplicativo será terceirizado. A infraestrutura será montada em 
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um ambiente de cloud pública contratada para receber o software e seu banco de 

dados. Para a operação da empresa, deve-se ter uma sala cujo espaço permita o 

estabelecimento de baias individuais e uma sala de reunião. Este ambiente deve ser 

usado também para realização de reuniões com fornecedores e clientes. 

Adicionalmente haverá uma sala específica com espaço e suporte para 

demonstração do serviço. Todos os ambientes deverão ser climatizados. 

Essa estrutura deverá ser atendida com hardwares e softwares que suportem 

as necessidades operacionais dos diretores e suficiente para a realização de 

demonstrações do aplicativo e testes. 

Os diretores deverão ter notebooks e uma impressora colorida compartilhada. 

A futura equipe operacional deverá ter notebooks e uma impressora monocromática 

compartilhada. Para esta equipe deverão também ser disponibilizados monitores de 

21 polegadas para cada estação de trabalho para facilitar a monitoração do 

ambiente de tecnologia. Essa estrutura física será toda integrada através de rede de 

computadores cabeadas e também sem fio, padrão Wi-Fi 802n. Serão contratados 

dois links de rede externa de empresas provedoras de acesso à Internet diferentes, 

sendo uma a linha principal com acesso mínimo de 50 Mbps e outra como backup 

com pelo menos 5 Mbps. 

Para efeito de testes e demonstrações do software aplicativo, será realizada a 

aquisição de três tablets (iPad-Mini, Samsung Galaxy e Positivo) e três smartphones 

(iPhone, Samsung Galaxy e Nokia Lumia) com os sistemas operacionais iOS, 

Android e Windows Phone. 

 

7.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

O processo de produção do software será terceirizado e seguirá a metodologia 

Ágil de desenvolvimento de software com acompanhamento da equipe de 

operações. 

O processo de produção terá as etapas de especificação, construção e teste 

no formato de sprints e releases. As sprints são entregas intermediárias e rápidas 

para aceite interno da empresa e as releases são entregas de valor do produto e 

poderão ser utilizadas para demonstração de funcionamento do software aplicativo, 

antes mesmo dele ser lançado comercialmente. 



 27

Os lojistas terão acesso livre ao sistema para configurar suas ofertas de acordo 

com as suas necessidades e planos contratados para composição destas ofertas. 

Caso haja dúvidas na operação, haverá um sistema de atendimento via website com 

modelo de abertura de tíquete. Posteriormente será implantado um modelo de “chat 

online” para atendimento de lojistas e usuários do aplicativo em dispositivos móveis. 

O ambiente de infraestrutura será controlado pela equipe de TI terceirizada e 

todo alocado na nuvem da Internet, em cloud pública. 

A premissa principal é que a empresa será calcada na filosofia Lean Startup. 

Nesta filosofia, quanto maior a velocidade e menor o custo de cada grande iteração 

– onde a Startup valida ou descarta hipóteses importantes sobre o seu produto ou 

mercado – maiores são as suas chances de sucesso. De fato, em retrospectiva, um 

ponto em comum que caracteriza a grande maioria das Startups bem sucedidas (ex. 

Paypal, Flickr, Microsoft, eBay, Youtube, etc.), é que elas souberam fazer essas 

iterações conforme iam descobrindo novas evidências sobre o seu negócio. 

 

7.4 PRINCIPAIS DIFICULDADES 

 

Na montagem dessa plataforma tecnológica foram identificados três itens que 

tem um grau maior de dificuldade. São eles, em ordem crescente de dificuldade de 

implantação.  

·  Recursos tecnológicos para hospedagem da aplicação; 

·  Custo do leasing operacional para microcomputadores, impressoras, tablets, 

smartphones e seus respectivos planos de dados (fixo e móvel) para acesso 

à Internet;  

Pessoas e empresas capacitadas para: 

·  Desenvolvimento de Software. 

·  Gerenciamento de Projetos. 

·  Gerenciamento comercial e marketing. 
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7.5 CONCLUSÃO DO PLANO TÉCNICO 

 

O projeto técnico mostra-se viável, pois a maioria dos insumos são 

commodities de mercado. A maior preocupação reside na disponibilidade de 

empresas e/ou desenvolvedores freelancer competentes para construção de 

softwares aplicativos para as plataformas móveis requisitadas, que são escassos e 

tem um valor de salário elevado. Para mitigar este risco, o serviço de 

desenvolvimento do aplicativo será terceirizado. A empresa arcará com o suporte à 

operação e manutenções corretivas. Havendo necessidade de expansão da 

ferramenta, os serviços de desenvolvimento deverão ser novamente contratados. 
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8 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

A análise SWOT examina como se alinham as vantagens e desvantagens 

internas (forças e fraquezas) com os fatores externos, que podem ser positivos ou 

negativos (oportunidades ou ameaças), no sentido de gerar algum valor. Um objetivo 

importante desta avaliação é o reconhecimento de novas oportunidades. 

 

8.1 SWOT 

 

Pontos Fortes:  

·  Uso de uma tecnologia de geolocalização já popularizada e com forte 

percepção de valor e das facilidades associadas; 

·  Disponibiliza acessos a diversas promoções em tempo real; 

·  Aproxima lojistas e seus potenciais clientes; 

·  Solução de software multiplataforma; 

·  Acessível via Wi-Fi, 3G ou 4G; 

·  Solução com configuração flexível do leque de ofertas e fácil operação pelo 

cliente. 

 

Pontos Fracos:  

·  Mão de obra qualificada não disponível no mercado de tecnologia da 

informação, principalmente com ênfase em desenvolvimento de software para 

dispositivos móveis; 

·  Pouco tempo para desenvolvimento e comercialização; 

·  Sucesso do empreendimento depende diretamente da relação e cumprimento 

de promoções entre lojistas e clientes; 

·  Dependência forte da disponibilidade de acesso sem fio à Internet; 

·  Os diretores ainda estão desenvolvendo habilidades e competências nos 

temas financeiro e operacionais de campo. 

 

Oportunidades: 

·  O Brasil ainda apresenta taxas de crescimento atrativas no mercado 

consumidor interno; 
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·  Aumento da utilização de tablets e smartphones; 

·  Crescimento no número de aplicativos disponíveis; 

·  Maior credibilidade nas facilidades propostas por novos aplicativos; 

·  Usuários satisfeitos através das facilidades que os aplicativos trazem; 

·  Vantagens financeiras ao comprar com cupons de desconto; 

·  Crescimento do comércio que divulga através deste canal; 

·  Baixo custo de estrutura tecnológica. 

 

Ameaças: 

·  Fator humano, mão de obra; 

·  Mercado com potenciais concorrentes internacionais; 

·  Desconfiança do usuário em promoções online; 

·  Desconfiança dos ofertantes em promoções através deste canal de vendas; 

·  Acesso a grandes clientes do varejo; 

·  Controle de citações sobre este tipo de serviço em sites como o reclame aqui; 

·  Cumprimento do acordo para os usuários por parte dos clientes; 

·  Inflação, aumento das taxas de câmbio e consequente aumento do custo de 

serviço; 

·  Inclusão de sócio investidor em modelo venture capital. 

 

8.2 PLANO DE AÇÃO 

 

Ações em relação aos pontos fortes apontados na análise SWOT: 

·  A união dos pontos fortes deixa o cliente mais identificado e acessível ao 

produto. A facilidade de manipulação vai facilitar a utilização. O preço para 

desenvolvimento do produto também é um fator positivo já que se trata de um 

sistema simples e de baixo custo. 

Ações em relação às ameaças apontadas na análise SWOT: 

·  O serviço de desenvolvimento será terceirizado para amenizar a falta de 

know-how da equipe interna e com objetivo de acelerar a implementação. 
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9 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Dentro do estudo econômico devemos levar em consideração os aspectos 

micro econômicos e macro econômicos. 

 

9.1 MICRO ECONÔMICO 

 

 Dentre os aspectos micro econômicos podemos avaliar que nosso público 

alvo trata-se de uma gama de pequenos e médios comércios que desejam expor 

através de nossa tecnologia suas empresas e suas ofertas, através disto criando 

valor percebido a sua marca através da facilitação de divulgação de novas ofertas. 

Ainda não temos concorrente no mercado nacional, seremos pioneiros com esta 

tecnologia o que nos da oportunidade de buscar um crescimento rápido uma vez 

que a tendência tecnológica do momento faz com que um grande número de 

pessoas se utilize de softwares similares. Já temos em nosso mercado tecnologias 

similares, mas nenhuma ativa, ou seja, todas ainda fazem com que você procure as 

ofertas ou empresas, com a nossa tecnologia as empresas de produtos de sua 

preferencia entraram em seu smartphone através de nosso aplicativo e lhe 

oferecerão nossas ofertas. 

 

9.2 MACRO AMBIENTE 

 

 Em relação ao macro ambiente podemos perceber que o crescimento do uso 

de smartphones no Brasil dobrou entre abril de 2012 e abril de 2013, estes números 

foram divulgados em uma pesquisa da revista exame no mês de junho de 2013, ou 

seja, o crescimento econômico do país nos últimos anos aliado ao crescimento de 

poder aquisitivo da sociedade fez com que cada vez mais os usuários busquem 

aplicativos que tragam alternativa de compras a um custo mais baixo, a grande 

busca por trazer valor percebido em seus produtos sem custo algum para o 

consumidor final. Este crescimento decorre também da grade evolução tecnológica 

que ocorre em nosso país, cada vez mais temos visto softwares facilitadores de 

rotina tomarem proporções grandes em relação ao atendimento de necessidade por 

parte dos clientes, fato que vários softwares e aplicativos criados em casa por jovens 

tem sido comprados por cifras absurdas pelos grandes do mercado da tecnologia. 
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10 ANÁLISE E PLANO FINANCEIRO 

 

De forma a determinar a viabilidade e a atratividade da idéia exposta neste 

plano de negócios, faz-se necessária uma completa análise financeira do negócio 

proposto. 

Essa análise será realizada confrontando as receitas de vendas esperadas 

contra as despesas necessárias para a criação e posterior operação do negócio, 

considerando um horizonte de cinco anos. 

 As variáveis que serão usadas para a tomada de decisão da viabilidade e 

atratividade serão: TIR (Taxa Interna de Retorno), VPL (Valor Presente Líquido) e 

Período de Payback. 

A receita esperada pela empresa já se encontra expressa na seção 6.5 deste 

documento, onde é tratado plano de lançamento nas cidades alvo do negócio e a 

respectiva receita gerada dessa operação.  

A seguir serão detalhadas as despesas necessárias para criação e operação 

do negócio e posteriormente a consolidação e conclusão de todos esses fatores nas 

variáveis mencionadas, de forma a analisar a proposição. 

 

10.1 VENTURE CAPITAL 

 

Venture capital (VC) é um segmento do mercado financeiro que consistem 

fundamentalmente em aporte temporário de capital, realizado por um fundo de VC, 

por meio de participação no capital de empresas com potencial de crescimento e 

expectativa de grande valorização. A valorização da empresa permitirá ao fundo de 

VC obter retorno com a venda da participação (desinvestimento) a médio ou longo 

prazo. 

Os investimentos do tipo VC são direcionados para empresas em estágios 

iniciais de seu desenvolvimento, além de apresentarem uma participação mais ativa 

dos gestores do fundo de VC nas empresas investidas. 

Os estágios de desenvolvimento das empresas que recebem aporte de capital 

do tipo venture capital são: (i) capital semente (seed capital): geralmente representa 

um pequeno aporte, feito em fase pré-operacional, para o desenvolvimento de um 

produto, ou ainda para testes de mercado ou registro de patentes; (ii) estruturação 
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inicial (start-up): aporte de capital para empresa em fase de estruturação, em geral 

no primeiro ano de seu funcionamento, quando ainda não vende seus 

produtos/serviços comercialmente; e (iii) expansão: aporte de capital para a 

expansão das atividades de uma empresa que já vende seus produtos 

comercialmente. 

Os principais participantes da atividade de VC são os investidores, as 

organizações gestoras, os veículos de investimento (fundos de VC) e as empresas 

investidas, como mostra a figura abaixo. 

 

FIGURA 3 - Visão geral de funcionamento do “venture capital” 1 

 

 

Os investidores aplicam seus recursos em fundos de VC, os quais são 

administrados por uma companhia de VC (organização gestora). Com os recursos 

aplicados nos fundos de VC, são realizados aportes de capital em empresas 

selecionadas (empresas investidas). Tal aporte de capital ocorre por intermédio de 

participação acionária, ou outros instrumentos, como dívidas conversíveis em ações 

e bônus de subscrição. 

O papel dos gestores de fundos de VC não é somente aportar capital, mas 

também reduzir o risco dos empreendimentos, propiciando, desta forma, uma maior 

probabilidade de sucesso destes. Isto ocorre porque, enquanto o empreendedor está 

mais voltado às questões técnicas e de produção, o investidor contribui 

significativamente com sugestões e propostas em relação ao gerenciamento da 

empresa. 
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Os gestores de fundos propiciam a profissionalização da gestão do negócio, 

ampliação da rede de relacionamentos, práticas de governança corporativa, 

possibilidade de ganhos de escala, abertura de canais de crédito e aproveitamento 

de atividades complementares de outras empresas que receberam aporte de capital 

do fundo. Esta atuação tem como resultado a redução do risco de cada negócio 

financiado. 

Após determinado período de aporte de capital, ocorre o desinvestimento, que 

representa a saída do fundo de VC da participação na empresa investida. Essa 

saída pode ocorrer, dentre outras maneiras, por meio da venda da empresa a um 

grupo empresarial ou abertura de capital – realização de oferta pública inicial (IPO), 

na bolsa de valores. O retorno do investidor depende da valorização da empresa 

investida. 

Do ponto de vista da empresa investida, o aporte de capital do tipo VC 

consiste em um financiamento de longo prazo, em que não são exigidas garantias e 

não há periodicamente o pagamento de juros ou a amortização do principal, como 

ocorre nos financiamentos tradicionais, o que dificultaria o reinvestimento do caixa 

gerado pela empresa.  

  Já do ponto de vista do investidor, o investimento em VC apresenta baixa 

liquidez e há o risco da empresa que recebeu aporte de capital não se valorizar 

como o esperado. Para que esse risco seja reduzido, os gestores de fundos de VC 

realizam um criterioso processo de análise das empresas, antes de realizarem os 

aportes de capital. Após a escolha criteriosa, os gestores também minimizam o risco 

ao acompanhar as empresas investidas, dando-lhes suporte gerencial. Além disso, 

os gestores realizam aporte de capital em várias empresas, de tal maneira que 

ocorra a diversificação do investimento, o que possibilita que o fracasso de uma 

empresa seja compensado pela grande valorização de outra. 

Pelo motivo exposto acima a capitalização da nossa empresa será via 

investimento de VC, pois não incorreremos em custo de capital o que ajuda no fluxo 

de caixa da empresa. Nessa condição iremos buscar no mercado de investimento 

em VC a quantia de R$ 620.000,00, para iniciarmos a operação da empresa. 
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10.2 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO PRODUTO 

 

O processo de desenvolvimento mais utilizado atualmente pelas startups de 

tecnologia é o SCRUM. Esse método emprega o conceito de equipes pequenas e 

desenvolvimento interativo incremental. Nesse conceito as funcionalidades 

principais, que geram mais valor para o produto, são implementadas primeiro com o 

objetivo de construir um produto minimamente viável. Com esse produto 

minimamente viável pronto em um menor tempo, pode-se testar o conceito e o 

modelo de negócio e corrigir os problema em um tempo curto, reduzindo os custos 

associados. 

Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de 

software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) 

chamados de Sprints. O Sprint representa um espaço de tempo dentro do qual um 

conjunto de atividades deve ser executado.  

As funcionalidades a serem implementadas em um projeto são mantidas em 

uma lista que é conhecida como Product Backlog. No início de cada Sprint, faz-se 

um Sprint Planning Meeting, ou seja, uma reunião de planejamento na qual o 

Product Owner prioriza os itens do Product Backlog e a equipe seleciona as 

atividades que ela será capaz de implementar durante o Sprint que se inicia. As 

tarefas alocadas em um Sprint são transferidas do Product Backlog para o Sprint 

Backlog. 

A cada dia de uma Sprint, a equipe faz uma breve reunião (normalmente de 

manhã), chamada Daily Scrum. O objetivo é disseminar conhecimento sobre o que 

foi feito no dia anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho do dia que se 

inicia. 

Ao final de um Sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas 

em uma Sprint Review Meeting. Finalmente, faz-se uma Sprint Retrospective e a 

equipe parte para o planejamento do próximo Sprint. Assim reinicia-se o ciclo. 

No início do projeto existe uma Sprint Zero, que serve para montar o Product 

Backlog e fazer a estimativa total do projeto para termos a primeira visão geral de 

custo e prazo do mesmo. Essa visão é refinada a cada Sprint, quando a 

produtividade ou velocidade da equipe vai sendo medida. 

A célula de SCRUM desse projeto terá quatro profissionais, sendo um Scrum 

Master/Product Owner, dois desenvolvedores e um arquiteto de testes. 
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Essa é a metodologia que a empresa irá utilizar, pois é uma metodologia mais 

simples, com mais produtividade e menor custo. 

 

10.2.1 CUSTOS DA CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE 

 

Uma das maiores preocupações e erros nos projetos de software estão na 

estimativa de custo e tempo do projeto. Nas metodologias tradicionais de 

desenvolvimento de software como a RUP – Rational Unified Process ou mais 

conhecida como modelo de desenvolvimento em cascata de desenvolvimento adota-

se mais comumente a APF – Análise por ponto de função. A métrica Pontos de 

Função é uma medida de tamanho funcional de projetos de software, considerando 

as funcionalidades implementadas, sob o ponto de vista do usuário. Tamanho 

funcional é definido como tamanho do software derivado pela quantificação dos 

requisitos funcionais do usuário. O problema desse modelo é que temos que ter todo 

o desenho do software para estimar seu tamanho, ou seja, seu custo e tempo de 

desenvolvimento. 

Nas metodologias ágeis, na qual o SCRUM se enquadra, a estimativa é 

gerada baseado nas funcionalidades, ou histórias, que estão no Product Backlog. 

Essa estimativa é empírica e baseada na experiência de cada membro do time. A 

estimativa é feita em pontos na reunião de Sprint Zero, através de um processo de 

estimativa conjunta onde o product owner explica a funcionalidade a todos os 

membros do time e os mesmos pontuam, usando uma escala de pontos por 

complexidade. Após ter todos as funcionalidades pontuadas e determinada a 

velocidade de consumo dos pontos (produtividade por Sprint) determina-se o tempo 

do projeto. Com o custo médio de cada membro da equipe e das facilites utilizadas 

tem-se o custo do projeto.  

A equipe deve ser constituída por profissionais experientes. Considerando 

essa premissa as funções devem ser desempenhadas segundo a tabela a seguir. 
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QUADRO 2 - Relação Função x Cargo 
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Conforme os dados de salários médios praticados no mercado brasileiro de 

tecnologia temos o custo mensal por tipo de profissional conforme a tabela abaixo. 

 

TABELA 3 - Salários médios sem impostos e contribuições 
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Na análise de custo o salario está sendo multiplicado por um fator de 1,7 para 

representar o custo médio de impostos, taxas e contribuições decorrentes de um 

trabalhador CLT. 

Calculamos os custos de desenvolvimento do projeto baseado na experiência 

dos sócios da empresa e em padrões de mercado. Os valores de pontos mostrados 

da tabela abaixo foram estimados pelo processo de pontuação conjunta entre os 

sócios da empresa e foi utilizado a macro funcionalidade para redução do tempo de 

estimativa, mas lembrando de que os idealizadores do projeto tem um grande 

conhecimento dos detalhes das funcionalidades do projeto. 

 

TABELA 4 - Estimativa de pontos 
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Como velocidade média de consumo de uma equipe de quatro profissionais 

com capacitação sênior foi adotada um ponto a cada 4 horas trabalhadas. Com esse 

dados chegamos a um tempo de projeto até a operação beta, de quatro meses.  O 

custo depois do quinto mês fica reduzido, pois não será mais necessário dois 

desenvolvedores visto que a parte mais complexa do software já terá sido 
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desenvolvida. No segundo ano teremos a redução de um arquiteto de teste, pois já 

teremos passado a face de Operação Beta e o software já estará maduro 

necessitando de menor volume de testes, e esses testes serão realizados pelo 

product owner. 

Os custos de desenvolvimento estão mostrados na tabela abaixo 

calendarizado por mês. 

 

TABELA 5 - Valores mensais com impostos e contribuições 
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Os custos envolvidos no projeto podem variar caso a equipe produza mais 

pontos que o estimado inicialmente. Após o primeiro mês de projeto pode-se ter uma 

visão mais clara do cronograma de custo e prazo. Esse cronograma será revisto 

após esse tempo para verificar se podemos ter algum ganho de custo, ou caso 

tenhamos um cenário pior que esse teremos condições de atuar com ações que 

corrijam o curso trazendo o custo e prazo para dentro do limite planejado 

inicialmente, ou com algum replanejamento que traga mais economia de custo e 

prazo. 

 

10.2.2 CUSTO DA OPERAÇÃO DO PRODUTO 

 

O custo de operação e manutenção do produto, excetuando os salários que já 

foram comutados em item específico temos somente o custo de hospedagem do 

produto na nuvem. 

Para esse tipo de produto de software é necessário uma infraestrutura de 

hospedagem com disponibilidade de 99,9999%. Tem-se que ter além da elevada 

disponibilidade uma alta resposta em momentos de pico de utilização. Esse serviço 

é sazonal em tempo, como as compras em ruas acontecem mais nos dias de 

semana e no horário de almoço e também nos sábados pela manhã. Devido a essa 

característica do serviço e a necessidade de redução do custo é necessário 

contratar um o serviço de hospedagem tem que ser customizado para atender a 
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maior de demanda nesses horários e nos momentos de vale a cobrança ser 

reduzida. 

No mercado o serviço de hospedagem que tem as características que 

necessitamos para o nosso produto é o AWS – Amazon Web Service. Essa empresa 

oferece planos flexíveis. Os planos são cobrados de acordo com a utilização da 

infraestrutura e suas funcionalidades, de acordo com o contrato assinado a alteração 

das capacidades da infraestrutura são realizadas em tempo real e sob demanda. 

Com as analise de vendas e acessos feitos pela equipe selecionamos o plano  

Amazon EC2 Service (South America)  da Amazon. Esse plano tem como 

características cobrar os valores de acordo com o uso das três principais 

funcionalidades computacionais, a saber: Poder de processamento, volume de 

armazenamento e tráfego de dados ou banda. O custo mensal médio é de $ 687,00, 

sendo que ele pode variar de acordo com a demanda utilizada de cada 

funcionalidade. A figura abaixo mostra os valores retirados do site da Amazon. 

 

FIGURA 4 - Valores 

 
Fonte: Amazon (2014) 

 

Outro custo que incorre na operação do produto é a armazenagem e 

distribuição das aplicações mobile. Esse custo é anual e as duas principais 

empresas Apple e Google cobram respectivamente $299,00 e $52,00 anuais. 

Sendo assim o custo médio mensal operação do produto no tocante a software é o 

mostrado na tabela a seguir. 
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TABELA 6 - Custos de operação 
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Valendo ressaltar que esses custos podem variar de acordo com a demanda 

utilizada, seja para mais ou para menos. O custo médio foi calculado com uma 

quantidade de recursos dimensionada para atender a demanda no fim do 2 ano de 

operação, o que permite dizer que o custo com operação dificilmente irá passar do 

valor médio de $687 mensais. 

  

10.3 CUSTO DE PESSOAL 

 

Em relação ao custo de pessoal nossa operação contará com 6 profissionais 

inicialmente, Presidente Executivo, Diretor de Vendas, Diretor de Marketing, Diretor 

de Operações, Diretor Financeiro e um Auxiliar administrativo. Avaliado os valores 

médios de mercado de cada função e seus encargos, como FGTS, Férias e 13° 

Salário. Assim teremos uma despesa de pessoal mensal no valor de R$ 49.248,00 

distribuídos conforme quadro abaixo: 

TABELA 7 - Custo de pessoal (mensal) 

Cargo Sálario Base Custo Total Benefícios Custo Total Remuneração
Presidente Executivo R$5.000,00 R$4.500,00 R$9.500,00
Diretor de Marketing R$5.000,00 R$4.500,00 R$9.500,00
Diretor de Operações R$5.000,00 R$4.500,00 R$9.500,00
Diretor Financeiro R$5.000,00 R$4.500,00 R$9.500,00
Diretor de Vendas R$5.000,00 R$4.500,00 R$9.500,00
Vendedor Ext. R$1.000,00 R$900,00 R$1.900,00
Auxilia Adm. R$920,00 R$828,00 R$1.748,00

R$51.148,00

Custo de Pessoal Gpichinchas (Mensal)

Custo Total Folha Mensal  
Fonte: A Equipe 

Quando levamos em consideração a projeção para um ano de operação sem 

alteração nos quadros da empresa, fechamos em um custo de folha no valor de R$ 

590.976,00 distribuídos conforme quadro abaixo: 
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TABELA 8 - Custo de pessoal (anual) 

Cargo Sálario Base Custo Total Benefícios Custo Total Remuneração
Presidente Executivo R$60.000,00 R$54.000,00 R$114.000,00
Diretor de Marketing R$60.000,00 R$54.000,00 R$114.000,00
Diretor de Operações R$60.000,00 R$54.000,00 R$114.000,00
Diretor Financeiro R$60.000,00 R$54.000,00 R$114.000,00
Diretor de Vendas R$60.000,00 R$54.000,00 R$114.000,00
Vendedor Ext. R$12.000,00 R$10.800,00 R$22.800,00
Auxilia Adm. R$11.040,00 R$9.936,00 R$20.976,00

R$613.776,00

Custo de Pessoal Gpichinchas (Anual)

Custo Total Folha Anual �
Fonte: A Equipe 

Já em uma projeção para 5 anos de empresa sem considerar variáveis  

econômicas, ou seja,  sem levar em consideração os indicadores de inflação do 

período e demais correções, chegamos a um valor de folha aproximado de R$ 

2.954.880,00 distribuídos conforme abaixo: 

 

TABELA 9 - Custo de pessoal (5 anos) 

Cargo Sálario Base Custo Total Benefícios Custo Total Remuneração
Presidente Executivo R$300.000,00 R$270.000,00 R$570.000,00
Diretor de Marketing R$300.000,00 R$270.000,00 R$570.000,00
Diretor de Operações R$300.000,00 R$270.000,00 R$570.000,00
Diretor Financeiro R$300.000,00 R$270.000,00 R$570.000,00
Diretor de Vendas R$300.000,00 R$270.000,00 R$570.000,00
Vendedor Ext. R$60.000,00 R$54.000,00 R$114.000,00
Auxilia Adm. R$55.200,00 R$49.680,00 R$104.880,00

R$3.068.880,00Custo Total Folha (5 anos)

Custo de Pessoal Gpichinchas (5 Anos)

 
Fonte: A Equipe 

 

FIGURA 5 - Despesas totais pessoal 

 
Fonte: A Equipe 
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10.4 CUSTO DE PROPAGANDA 

 

Em relação aos investimentos em propaganda realizaremos as seguintes 

ações: Panfletagens, ações pontuais em feiras especializadas, Link´s patrocinados, 

Google e redes sociais com facebook principalmente. Seguiremos o seguinte 

cronograma de investimentos em propaganda para o primeiro ano de operação: 

 
TABELA 10 - Ações propaganda 

�>���� ���� �����	
�
9 ���?������� 1.500,00R$ 
8 ���!������������ 1.500,00R$ 
2 =����� 2.000,00R$ 
: &������������ 4.000,00R$ 
3 �	�������������#����� 3.500,00R$ 

Ações Propaganda

�
Fonte: A Equipe 
 
TABELA 11 - Cronograma investimento propaganda 

Mês Cód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mês 
Referência

1 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 

2 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 

3 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 

4 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 

5

Cronograma Investimento Propaganda

Ações
Mês 

Realização 
Ação

Disponibilidade de Eventos  
Fonte: A Equipe 

 

Como podemos perceber no cronograma de ações para o primeiro ano, o 

investimento será maior no primeiro semestre de operação do produto, para acelerar 

a divulgação e priorizar ações mais assertivas para o segundo semestre. 

Entendemos que todas as ações são importantes, mas sabemos com base em 

outros produtos similares que obtiveram sucesso que o grande segredo esta nas 

divulgações através da internet e principalmente nas redes sociais, o investimento é 

baixo e o retorno é muito alto. No quadro abaixo podemos entender como esse 

investimento em propaganda será distribuído durante o ano. 
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FIGURA 6 - Investimento propaganda por mês 

 
Fonte: A Equipe 

 

Quando falamos de números totais em investimento, temos uma média 

mensal prevista de R$ 5.750,00 com uma previsão anual de R$ 69.000,00 e quando 

projetamos para 5 anos temos o valor estimado de R$ 345.000,00. Quando fatiamos 

isto em percentual temos a seguinte divisão: 

 
FIGURA 7 - Investimento em propaganda por canal 

 
Fonte: A Equipe 
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10.5 CUSTO DE ESTRUTURA 

 

 Avaliando a estrutura necessária para abertura do GPchinchaS, chegamos a 

conclusão da necessidade de compra de alguns itens que serão material imobilizado 

da empresa, estes exigem um investimento inicial no valor de R$ 22.644,00 

distribuídos conforme quadro abaixo: 

 

FIGURA 8 - Investimento material imobilizado 

 
Fonte: A Equipe 
 

 Essas despesas de mobiliário serão aumentadas, ao longo dos anos 

seguintes, de forma a acomodar o aumento da equipe e estrutura da empresa. 

Para o funcionamento da empresa avaliamos as despesas básicas de 

funcionamento como aluguel, luz, telefone, internet e condomínio, estas irão gerar 

uma despesa mensal de aproximadamente de R$ 2.279,00. Quando projetamos 

para um ano de operação temos um custo aproximado de R$ 27.348,00 e para o 

período de 5 anos aproximadamente R$ 136.740,00. A distribuição das despesas 

esta exemplificada na figura abaixo: 
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FIGURA 9 - Despesas administrativas 

 
Fonte: A Equipe 

 

10.6 COMISSIONAMENTO DE VENDAS 

 

De forma a incentivar fortemente os vendedores no sentido do cumprimento e 

superação de metas de vendas, trabalharemos com um custo menor como salário 

base e uma comissão sob a receita das vendas mais agressiva, de 10%. 

 

10.7 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

Analisando os primeiros 5 anos de operação da empresa, considerando a 

receita das vendas, o aporte de capital de investidor e as despesas esperadas para 

o período, conforme detalhado nas seções anteriores, chega-se ao fluxo de caixa 

projetado para o período, conforme observado abaixo. 
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FIGURA 10 - Fluxo de caixa 

 
Fonte: A Equipe 

 

QUADRO 3 - Resumo de caixa 

 
Fonte: A Equipe 

 

Com base no fluxo de caixa apresentado acima, é possível apurarmos os 

indicadores financeiros de atratividade do negócio, conforme observado na tabela 

abaixo: 

 

TABELA 12 - indicadores financeiros de atratividade do negócio 

TIR 48% 

VPL * R$ 1.419.581,07 

Pay Back 2 ano e 11 meses 

* considerando a taxa SELIC de dez/12 a dez/13, de 8,08% no período. 
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10.8 CONCLUSÃO 

Com base nos indicadores financeiros apurados, tendo em vista a projeção de 

receita das vendas e os custos projetados, a conclusão é de que o negócio é viável 

e atrativo, por permitir um Payback de 2 ano e 11 meses. 
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APÊNDICE A – FLUXO DE CAIXA 



 49

 

 

 



 50

 

 

 



 51

 

 

 



 52

 

 

 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE B – TRABALHO INDIVIDUAL 



 54

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 
 

ALESSANDRO MORAES EUSEBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIAS DE ARQUITETURA EMPRESARIAL APLICADAS À S 
EMPRESAS STARTUP’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2014



 55

ALESSANDRO MORAES EUSEBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIAS DE ARQUITETURA EMPRESARIAL APLICADAS À S 
EMPRESAS STARTUP’S 

 
 
Trabalho de conclusão de curso apresentado como 
requisito parcial para obtenção do título de 
especialista em Gestão Estratégica de Empresas, 
do MBA em Gestão Estratégica de Empresas, do 
Instituto Superior de Administração e Economia da 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
Orientador: Prof. Augusto Dalla Vecchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2014 



 56

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTR AÇÃO E 

ECONOMIA DA FGV 

MBA GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 4/12 

  

  

O Trabalho de Conclusão de Curso “PLANO DE MARKETING PARA UM 

NOVO CANAL DE MARKETING PERSONALIZADO E GEOLOCALIZA DO” e o 

apêndice “METODOLOGIAS DE ARQUITETURA EMPRESARIAL APLICADAS  ÀS 

EMPRESAS STARTUP’S” elaborados por ALESSANDRO MORAES EUSEBIO e 

aprovado pela Coordenação Acadêmica do MBA Gestão Estratégica de Empresas 

4/12, foi aceito como requisito parcial para obtenção do certificado do curso de pós-

graduação, nível de especialização, do Programa de Pós-Graduação do Instituto de 

Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas.  

 

 

Curitiba, 10 de Abril de 2014.  

 

 

 

 

____________________________  

 José Carlos Abreu 

Coordenador  

 

 

 

 

____________________________  

Augusto Dallavecchia  

Professor orientador 



 57

 
 
 
 

Termo de Compromisso 
 
 
 
 
 
 
O aluno Alessandro Moraes Eusebio , abaixo assinado, do Curso MBA Gestão 

Estratégica de Empresas do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências do Instituto Superior de Administração e Economia, ISAE/FGV, no 

período de 27 de junho de 2012 a 30 de janeiro de 2014, declara que o conteúdo do 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “PLANO DE MARKETING PARA UM 

NOVO CANAL DE MARKETING PERSONALIZADO E GEOLOCALIZADO” e o 

apêndice “METODOLOGIAS DE ARQUITETURA EMPRESARIAL APLICADAS ÀS 

EMPRESAS STARTUP’S” são autênticos, originais e de sua autoria. 

 
 
 
 
 
 
 

Curitiba, 10 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Alessandro Moraes Eusebio 

 
 

 
 
 



 58

RESUMO 
 
 
Este artigo busca analisar um plano de negócios de uma empresa no modelo lean 
startup considerando os aspectos relacionados às metodologias de arquitetura 
empresarial. Serão apresentados os principais modelos de análise, considerando 
aspectos ligados aos processos de negócio, informações, aplicações e tecnologia. 
Tendo este cenário, este estudo apresenta como esta abordagem pode beneficiar o 
lançamento de empresas identificando lacunas bastante significativas ao modelo de 
operação, prevenindo a descoberta de surpresas no negócio que podem implicar em 
aumento de custos não previstos e que podem comprometer o plano de negócios e, 
por consequência, o lançamento da empresa. 
 

Palavras-chave :Estratégia, Planejamento, Arquitetura Empresarial, Lean Startup, 
TOGAF. 
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ABSTRACT 
 
 
This article aims to analyze a business plan of a company in the lean startup model 
considering the aspects related to enterprise architecture methodologies. Some of 
the leading analysis models will be presented, considering aspects related to 
business processes and information, system applications and technology. 
Considering this scenario, this study shows how this approach can leverage the 
launch of businesses identifying highly significant gaps in the operation model, 
preventing the discovery of surprises in the business that may result in increased 
costs for them and that can compromise the business plan and therefore the release 
of the company. 
 

Keywords :Strategy, Planning, Enterprise Architecture, Lean Startup, TOGAF. 



 60

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 
 

FIGURA 1 - Os níveis do planejamento da arquitetura empresarial ........................65 

FIGURA 2 - TOGAF ADM e um modelo de repositório de arquitetura ....................67 

FIGURA 3 - Framework com proposta de modelo operacional da GpechinchaS .. 72 

FIGURA 4 - Roadmap operacional da GPechinchaS ............................................. 73 



 61

SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 62 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................... 63 

2.1 Estratégia e planejamento estratégico ............................................................... 63 

2.2 Arquitetura empresarial ...................................................................................... 64 

2.3 Planejamento da arquitetura empresarial ........................................................... 65 

2.4 TOGAF – The Open Group Architecture Framework ......................................... 66 

2.5 Lean Startup ....................................................................................................... 68 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 70 

4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS .................................................................. 72 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................. 75 

6 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO .................................................................. 76 

7 REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 77 



 62

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho se propõe a mostrar a importância da aplicação das técnicas de 

arquitetura empresarial no estabelecimento da estratégia de lançamento e 

crescimento sustentável de uma empresa lean startup. Com uma visão holística do 

contexto de negócio e buscando constante adaptação ao ambiente externo, os 

dirigentes de uma empresa lean startup podem obter vantagens de um maior 

preparo para maximizar o retorno sobre o investimento e manter sob controle os 

seus objetivos através do estabelecimento e acompanhamento de indicadores que 

permitam avaliar a performance a cada ciclo estabelecido para as medições. 

Neste estudo serão analisados os aspectos voltados à definição da estratégia, 

o planejamento das principais ações para iniciar as operações e para entrar no 

mercado, as vantagens ao utilizar as técnicas de arquitetura empresarial como apoio 

na definição destas estratégias e uma abordagem utilizando um dos principais 

métodos de arquitetura empresarial do mercado, o TOGAF – The Open Group 

Architecture Framework, para identificar possíveis lacunas no modelo operacional do 

plano de negócios de uma empresa lean startup e contribuir para encontrar 

soluções. 

Todo esse estudo tem grande relevância para o mercado e a sociedade, pois 

permite avaliar um cenário que possibilita o aumento da estruturação de empresas 

neste modelo, promovendo melhoria no estabelecimento de estratégias que 

garantam a sobrevivência e sustentação deste tipo de empresa em uma visão a 

médio e longo prazo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Estratégia e planejamento estratégico 

De acordo com Lobato et al. (2009), há várias definições para estratégia na 

literatura. Considerando o contexto empresarial, a estratégia abrange as questões 

relacionadas aos negócios nos quais se decide competir e este fato determina as 

características das unidades de negócio da organização. Ainda segundo o autor, a 

definição do negócio é um aspecto fundamental e principal insumo para a definição 

da estratégia corporativa pois “ela foca o entendimento das necessidades dos 

clientes e dos benefícios que eles buscam para atender às suas necessidades e 

desejos”. 

Segundo James Stoner (1985), estratégia é o programa geral para a 

consecução dos objetivos de uma organização. Uma estratégia estabelece uma 

mesma direção para a organização em termos de seus diversos objetivos e orienta o 

aproveitamento dos recursos usados para seguir na direção determinada. 

Outros insumos para elaboração da estratégia são: a determinação da missão 

e dos valores fundamentais nos quais a organização será alicerçada e o 

estabelecimento da visão. A missão é o propósito de existência da organização, os 

valores são as crenças básicas que nortearão os processos de decisão e, segundo 

Lobato et al. (2009), “a visão expressa a maneira como a organização quer ser 

reconhecida no futuro”. 

Para Stoner (1985), “planejamento estratégico é o processo de seleção dos 

objetivos de uma organização. É a determinação das políticas e dos programas 

estratégicos necessários para se atingir objetivos específicos”. Para a elaboração do 

plano estratégico, são recomendadas as análises do ambiente externo e do 

ambiente interno. No primeiro caso, identificam-se as oportunidades e as ameaças 

do contexto empresarial. No último, as forças e as fraquezas da própria organização. 

Diante disso, é possível maximizar o aproveitamento das oportunidades e minimizar 

os impactos das fraquezas no desempenho da organização. 
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2.2 Arquitetura empresarial 

Inicialmente serão apresentadas as definições para dois termos essenciais ao 

entendimento deste estudo na perspectiva da arquitetura empresarial: empresa e 

arquitetura. 

De acordo com o TOGAF (2014), empresa é uma coleção de organizações 

que compartilham um conjunto de metas em comum. São exemplos de empresas 

quaisquer organizações públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 

conglomerados empresariais ou mesmo departamentos dentro destas organizações. 

A empresa em si é o resultado final da implementação da arquitetura empresarial. 

Segundo IEEE-1471-2000 (2000), arquitetura é “a organização fundamental 

de um sistema incorporada em seus componentes, suas relações uns com os outros 

e com o contexto ambiental no qual está inserida assim como os princípios que 

orientam a sua concepção, projeção e evolução”. Por “organização fundamental”, 

consideram-se os conceitos e os princípios essenciais no contexto sistêmico. 

“Sistema” considera qualquer fluxo de processo, procedimento, sistema de 

informação, plataforma, linha de produção e outros assemelhados. 

Outro item importante é a definição de modelo operacional, que segundo o 

TOGAF (2014), “é o nível desejado de integração e padronização de processos de 

negócio para entregar bons serviços aos clientes”. 

John Zachman (1997) classifica a arquitetura empresarial como “o conjunto 

de representações simbólicas e descritivas que são relevantes para a criação de 

algo de tal forma que possa ser implementado de acordo com os requisitos 

estabelecidos e possa ser mantido ao longo do seu tempo útil”. TOGAF (2014) 

especifica a arquitetura empresarial como a organização lógica dos processos de 

negócio e seu relacionamento com a infraestrutura de TI (Tecnologia da 

Informação), refletindo a integração e a padronização dos requisitos do modelo 

operacional da empresa. É uma prática bem definida para conduzir a análise, a 

modelagem, o planejamento e a implementação da empresa, através de uma 

abordagem holística em todos os momentos, para alcançar o sucesso no 

desenvolvimento e na execução da estratégia. São aplicados os princípios e as boas 

práticas de arquitetura para guiar as empresas nas mudanças estratégicas 

necessárias na atuação e foco do negócio, na gestão da informação, nos processos 

operacionais e na tecnologia empregada na organização. 
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Ross et al. (2006) reforça que “é chave para uma arquitetura empresarial 

identificar processos, dados, tecnologias e interfaces que tragam a visão do modelo 

operacional para a realidade”. Assim, a arquitetura empresarial deve ser encarada 

como um elo entre as perspectivas desenvolvidas pelos modelos do negócio e pelos 

modelos operacionais e os sistemas de informação. 

2.3 Planejamento da arquitetura empresarial 

Spewak e Hill (1993) apresentam o planejamento da arquitetura empresarial 

como "o processo de definição de arquiteturas para o uso de informações no suporte 

ao negócio e os planos de implementação dessas arquiteturas”. A abordagem indica 

que a missão do negócio é o direcionador primário. Este direcionador é seguido pela 

definição e pelo mapeamento das informações requeridas para satisfazer a missão, 

seguido pela implementação das aplicações que transformarão e disponibilizarão 

estes dados e, finalmente, pela tecnologia que suportará estas aplicações. 

 

FIGURA 1 – Os níveis do planejamento da arquitetura empresarial 

 

 
Fonte: Spewak e Hill (1993). 

 

Esta hierarquia é representada na Figura 1 em que as camadas são 

implementadas em ordem, de cima para baixo. O planejamento da arquitetura 

empresarial considera uma abordagem mais centrada nas informações consistindo 

em uma estratégia para prover dados e informações com qualidade, facilidade no 

acesso, adaptabilidade para mudanças de acordo com novos requisitos, 

interoperabilidade e compartilhamento e contenção de custos. Esta visão contraria a 

abordagem mais tradicional em que as aplicações devem ser definidas e 

desenvolvidas antes das definições das necessidades informacionais. 
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Este modelo está estabelecido em quatro níveis: 

Nível 1 – Planejamento inicial: o objetivo é produzir um plano de trabalho e 

obter o comprometimento das altas camadas da gestão para suportar os passos 

subseqüentes deste processo. Esta etapa deve cobrir, em geral, as decisões sobre 

qual metodologia a utilizar, quem deve ser envolvido, qual suporte será requerido e 

qual conjunto de ferramentas será utilizado. 

Nível 2 – Mapeamento “As Is”: o objetivo é conhecer e mapear o cenário 

atual, provendo uma linha de base para definição da eventual arquitetura futura e o 

plano de migração estratégico considerando um longo prazo. Consiste em: 

·  Uma modelagem rasa dos processos de negócio através de uma 

compilação de uma base de conhecimento sobre as funções do negócio e as 

informações utilizadas na condução e suporte às várias decisões nos processos de 

negócio. 

·  Um levantamento das aplicações e plataformas de tecnologia que 

suportam o negócio no momento corrente. 

Nível 3 – Definição “To Be”: o objetivo é estabelecer a visão arquitetural e 

definir onde se quer chegar considerando os aspectos de arquitetura abaixo: 

·  Arquitetura de Dados – Definição dos principais conjuntos 

informacionais necessários ao suporte às decisões e à operação do negócio. 

·  Arquitetura de Aplicações – Definição das principais aplicações 

necessárias à adequada gestão das informações e que suportarão as funções do 

negócio. 

·  Arquitetura de Tecnologia – Definição das plataformas tecnológicas 

necessárias ao suporte, sustentação e desenvolvimento das aplicações. 

Nível 4 – Elaboração do “Roadmap”: o objetivo é planejar a implementação 

das ações necessárias para alcançar os objetivos estratégicos definidos na etapa 

anterior. Consiste na definição da seqüência de implementações de aplicações, no 

estabelecimento do plano de migração, na análise de custo/benefício de cada passo 

e na execução do plano. 

2.4 TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

TOGAF (The Open Group Architectural Framework) é um framework proposto 

pelo Open Group destinado ao desenho e avaliação de arquiteturas empresariais. O 
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TOGAF possui uma metodologia bastante popular neste contexto, fruto de vários 

anos de estudo de diversas organizações para o desenvolvimento de arquiteturas: o 

Architecture Development Method (ADM). 

A metodologia ADM é constituída por um conjunto de etapas, subdivididas em 

passos que, de uma forma iterativa e cíclica, indicam as atividades necessárias ao 

desenho, avaliação e implementação de uma arquitetura empresarial. Cada etapa é 

caracterizada através um conjunto de atributos que suportam o arquiteto na 

organização no desenho arquitetural. São eles: 

·  Estabelecimento do objetivo e abordagem para atingi-lo; 

·  Entradas (Inputs): recursos que a etapa consome – por exemplo, 

modelo do negócio, arquitetura de dados, plataforma tecnológica, etc; 

·  Saídas (Outputs): recursos produzidos por uma etapa – por exemplo, 

novo fluxo de processos desenhado, recomendação para aquisição de ferramenta, 

fornecedores selecionados para execução, etc; 

·  Atividades: principais ações desenvolvidas – por exemplo, processo de 

seleção de ferramenta de modelagem, análise de custo/benefício, prospecções 

tecnológicas, etc; 

 

FIGURA 2 – TOGAF ADM e um modelo de repositório de arquitetura 

 
 

Fonte: TOGAF (2014) 

 

Na Figura 2 se apresentam as fases da metodologia identificadas de A a H e 

um desenho conceitual de um repositório de arquitetura. O ADM é um conjunto de 
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fases interligadas que contemplam todo o ciclo de desenvolvimento da arquitetura, 

desde o planejamento inicial até a operacionalização das mudanças. Observa-se 

que o método é centrado nos requisitos estratégicos da organização e é guiado por 

princípios e frameworks de referência de mercado, utilizados também como insumos 

para a definição da visão arquitetural. 

O TOGAF (2014) define também outros dois componentes: o Enterprise 

Continuum e o Resource Base. O primeiro é um modelo para estruturação de um 

repositório de arquiteturas, contendo todos os ativos mantidos pelo ADM 

(componentes arquiteturais e blocos de soluções). O segundo provê um conjunto de 

princípios, padrões, referências e ferramentas de suporte ao método de 

desenvolvimento de arquitetura. 

2.5 Lean Startup 

Lean Startup é a forma prática de implementar a cultura de aprendizado 

necessária para as empresas startup, principalmente para o caso das empresas de 

software. Segundo Ries (2008) no website “STARTUP LESSONS LEARNED , The 

lean startup”, a prática desta filosofia está se tornando um padrão para empresas 

desta modalidade. 

Esta filosofia parte do princípio de que tanto o problema (necessidade do 

cliente) quanto a solução (serviço ou produto) são desconhecidos e que a 

descoberta de ambos é um processo iterativo. A premissa principal da Lean Startup 

é de que quanto maior a velocidade e menor o custo de cada grande iteração – onde 

a empresa valida ou descarta hipóteses importantes sobre o seu serviço ou produto 

– maiores são as suas chances de sucesso. São chamados pivôs os casos onde 

essas iterações resultam em mudanças significativas em relação a ideia original 

conforme são descobertas novas evidências sobre o seu negócio. 

A filosofia Lean Startup baseia-se na combinação do seguinte tripé: 

- Customer Development: processo detalhado para testar e validar hipóteses 

sobre clientes, serviços e produtos no mercado em questão; 

- Desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis: aplicação de 

metodologias que possibilitam grande redução do tempo de cada iteração de 

desenvolvimento, aumentando a velocidade do aprendizado através de feedback 

real dos usuários dos serviços e produtos; 
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- Plataforma tecnológica de baixo custo: uso de serviços, frameworks e 

tecnologias diversas e baseadas em software livre e infraestrutura na nuvem, que 

garantem baixo custo e bastante agilidade na construção de produtos de base 

tecnológica. 
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3 METODOLOGIA 

Um exemplo em que a abordagem de arquitetura empresarial poderia trazer 

benefícios a empresas startups é o estudo de caso do plano de negócios da 

empresa GPechinchaS, apresentado ao Curso de Gestão Estratégica de Empresas 

do ISAE/FGV como trabalho de conclusão de curso (EUSEBIO et al., 2014). Este 

plano de negócios trata a formulação de um novo canal de marketing personalizado 

e geolocalizado em que a empresa será um elo entre consumidor e lojista, 

disponibilizando cupons promocionais na medida em que os consumidores se 

aproximem de suas lojas de preferência. 

De acordo com o plano de negócios, a empresa e o contexto do negócio 

estão definidos e ela foca em necessidades dos clientes apontadas em pesquisas de 

mercado e propõe benefícios que vão ao encontro destas necessidades. Apresentou 

a missão, estabeleceu valores e a visão para alicerçar sua estratégia. Os objetivos e 

conceitos do negócio também foram delimitados assim como as suas estruturas 

organizacionais. Foram realizadas as análises externas e internas o que 

proporcionou também a descrição de uma matriz SWOT, concluindo o ciclo do 

planejamento estratégico. 

Ao analisar o plano de negócios pelo ponto de vista da arquitetura 

empresarial, alguns itens relacionados à preparação para o crescimento e 

alavancagem da empresa ao longo do tempo não foram endereçados 

adequadamente. Considerando a organização fundamental da empresa e o modelo 

operacional, não foi estabelecido um framework para operação GPechinchaS. 

Abaixo, um conjunto de itens relevantes à operação que não foram endereçados: 

·  Como tratar o cadastro de lojistas e consumidores e estabelecer um 

processo de gestão de relacionamento com clientes (CRM – Customer Relationship 

Management)? 

·  Como endereçar as questões de segurança e privacidade das 

informações de consumidores e lojistas? 

·  Como realizar o atendimento para resolução de problemas e 

estabelecer acordos de nível de serviço adequados às necessidades de lojistas e 

consumidores? 
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·  Como tratar o processo de vendas, desde o cadastro de vendedores, 

oportunidades e conversão de clientes? 

·  Como comissionar os vendedores e contabilizar estas remunerações? 

·  Como tratar as transações financeiras envolvidas nesta operação, 

considerando faturamento, arrecadação, cobrança, contabilização e gestão 

empresarial? 

·  Como tratar toda a cadeia de suprimentos em uma operação que 

abranja todo o território nacional? 

·  Como tratar as questões contratuais e outros elementos jurídicos da 

empresa? 

·  Como controlar as atividades de recursos humanos e demais serviços 

de terceiros? 

·  Como tratar o processamento de um alto volume de transações em 

tempo real? 

·  Como endereçar o correto dimensionamento da infraestrutura 

utilizando Cloud Computing (IaaS & SaaS)? 

Diante deste cenário, foi desenhado inicialmente um framework para 

identificar a estrutura do modelo operacional da GPechinchaS, as principais funções 

da organização que deveriam ser consideradas de acordo com o plano de 

crescimento e expansão do negócio. Foi proposto e estabelecido um roadmap para 

suportar este crescimento. 
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4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Inicialmente, foi desenhada uma proposta de framework que pudesse 

representar o modelo operacional da GPechinchaS. Foram consideradas algumas 

dimensões relevantes para a prestação deste tipo de serviço tais como a 

necessidade de processos de negócio para tratar questões referentes ao mercado, 

vendas, relação com clientes, processos financeiros, relacionamento com parceiros 

e fornecedores, itens gerais da gestão empresarial e a gestão de recursos 

tecnológicos. Este modelo está exposto na Figura 3. 

 

FIGURA 3 – Framework com proposta de modelo operacional da GPechinchaS 

 
Fonte: A Equipe. 

 

Através deste framework, é possível identificar diversas lacunas no contexto 

operacional da empresa. Em geral, empresas startups iniciam suas operações com 

foco total no produto ou serviço a que se propõem, porém deixam de considerar 

diversos aspectos relevantes que podem fazer a diferença no momento em que mais 

necessitem. Invariavelmente, tais itens não são contemplados em seus planos de 

negócio, implicando diretamente em custos não previstos que muitas vezes podem 

inviabilizar a operação. 

Diante deste cenário, a opção inicial da empresa foi manter os itens 

catalogados em planilhas. Logo, todos os processos descritos no framework serão 

tratados manualmente no primeiro momento. Considerando este período inicial uma 

etapa de 9 meses (6 meses de construção da empresa e do produto e 3 meses de 
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operação em Curitiba), e apenas 2 colaboradores trabalhando em campo para 

efetuar o cadastro de lojistas, a opção inicial se mostra adequada. Um problema 

evidenciado um pouco antes do 8º mês é o início da operação em outras cidades em 

que haverá a necessidade de contratação de novos vendedores. É bastante 

provável que a gestão de vendas, da força de vendas e o comissionamento passem 

a se tornar excessivamente trabalhosos para serem resolvidos de forma manual. Um 

outro aspecto relevante também é a questão do atendimento aos clientes de uma 

forma geral, sendo apenas realizada através do website. Neste tempo ainda não há 

faturamento para os lojistas, o que ainda permite a postergação da definição do 

modelo de distribuição/contabilização de cupons, faturamento e arrecadação de 

pagamentos. O único item ainda em foco é a gestão financeira do orçamento 

empresarial que contempla a manutenção da infraestrutura e relação com os 

parceiros de desenvolvimento e evolução da ferramenta. Estes itens ainda mantidos 

em planilhas. 

Abaixo, um diagrama que apresenta o roadmap de lançamento da 

GPechinchaS e os principais pontos de atenção levantados por este estudo. 

 

FIGURA 4 – Roadmap operacional da GPechinchaS. 

 
Fonte: A Equipe. 
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Neste contexto, faz-se necessária a aquisição de serviços de software para 

automatizar a gestão de vendas, comissionamento, a gestão de informações de 

clientes e o faturamento já no início do segundo ano de operação. Um software 

integrado para realização de todas estas tarefas custa cerca de R$50.000,00 e este 

valor deve ser levado em consideração no plano de negócios. 

Para a seqüência de crescimento da empresa, são necessárias aquisições de 

software para a segurança da informação, monitoração do serviço, gestão de 

recursos humanos e anti-fraude. Todas as demais aquisições devem ser priorizadas 

junto à direção da empresa. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Segundo William Degeneres (2012), uma reflexão necessária é pensar se 

empresas startups necessitam de um método de arquitetura empresarial. Analisando 

os resultados deste trabalho e as projeções de crescimento proposto no plano de 

negócios da GPechinchaS, foram identificadas lacunas profundas que poderiam 

inviabilizar financeiramente a operação da empresa. Este estudo mostrou que um 

diagrama simples da arquitetura empresarial associado ao roadmap de lançamento 

e operação da empresa foram suficientes para apresentar e apontar alguns cenários 

importantes que poderiam ser observados no momento da confecção do plano de 

negócios. De acordo com Degeneres (2012), este mapeamento pode ser feito com 

ferramentas simples de escritório como planilhas e slides em que visualmente se 

pode acompanhar o plano futuro e prever situações de dificuldade que merecem 

atenção. 

Ao conceber planos de negócio, os empreendedores poderão tirar proveito 

destas técnicas se estiverem pensando em organizações duradouras. Vale 

considerar estes aspectos e refletir no comportamento e na situação da empresa 

dentro de 5 ou 10 anos. 

Um item importante é que muitas empresas iniciaram suas operações tais 

como o proposto para a GPechinchaS e obtiveram sucesso. Logo, é possível obter 

sucesso mesmo sem utilizar as técnicas de arquitetura empresarial. Mas utilizá-las 

desde o início do seu planejamento pode fazer muita diferença e ajudar a pensar 

questões relevantes muito antes delas surgirem como surpresas desagradáveis. 
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6 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO 

O empreendedor deve contemplar o estabelecimento de um framework e um 

modelo em alto nível de arquitetura empresarial que seja simples e intuitivo. Deve 

focar nas atividades cruciais para o negócio, considerando itens relevantes para o 

estabelecimento da empresa evitando lacunas que possam comprometer a 

operação. Maiores detalhamentos devem ser adicionados à medida que a empresa 

cresça. Deve-se mapear a cadeia de valor da organização, identificando os 

processos de negócio que possam ser mais positivamente afetados em caso de 

automação. Em seguida, buscar aplicações que possam se adequar a estas 

necessidades. Vale criar modelos conceituais de gestão da informação, 

descrevendo como a empresa utiliza tais informações em seu benefício. 

Conforme a empresa cresce, recomenda-se manter um repositório 

considerando todo histórico da arquitetura empresarial, sempre renovando as novas 

visões “To Be” e estabelecendo novos roadmaps. Estas informações servirão de 

base para a tomada de decisões sobre novos investimentos no negócio. 

Considerando que todo novo empreendimento aspira crescer e se expandir, 

criar um novo negócio considerando métodos de arquitetura empresarial desde o 

início é forte indicativo de benefícios ao longo desta existência. Este item é, sem 

dúvidas, um diferencial competitivo. 
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