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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. 
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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 

                                            
1
 Modelo conceitualizado no artigo “Venture capital e private equity no Brasil: alternativa de 

financiamento para empresas de base tecnológica”, disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2008000100003&script=sci_arttext, acesso realizado 
em 10/01/14. 
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significativamente com sugestões e propostas em relação ao gerenciamento da 

empresa. 

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 

Função Cargo 

Scrum Master / Product Owner Especialista em Tecnologia 

Desenvolvedor Java Desenvolvedor Sênior 

Desenvolvedor iOS Desenvolvedor Sênior 

Arquiteto de Testes Arquiteto de Testes Sênior 

 

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 

Cargo Salário Médio 

Especialista em Tecnologia  R$8.350,00  

Desenvolvedor Sênior  R$6.720,00  

Arquiteto de Testes Sênior  R$6.160,00  

 

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 

Macro Funcionalidades Pontos 

Site de Cadastro do Consumidor e Lojista 350 

Aplicativo iOS 230 

Aplicativo Android 180 

 

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 
Custos de Desenvolvimento 

Desenvolvimento e Prototipação Testes Operação Beta 
Total Anual 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 a 10 

R$47.515 R$47.515 R$47.515 R$47.515 R$36.091 R$406.606 

 

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 -  Custo de Operação 

 

Custos de Operação 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

AWS  R$19.785,60   R$19.785,60   R$19.785,60   R$19.785,60   R$19.785,60  

Apple/Google  R$854,40   R$854,40   R$854,40   R$854,40   R$854,40  

Total  R$20.640,00   R$20.640,00   R$20.640,00   R$20.640,00   R$20.640,00  

 

 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) 

 

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 tabela abaixo: 

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
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Tabela 8 -  Custo de pessoal (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) 

 

Fonte: A Equipe 

 

Figura 5 -  Despesas totais pessoal 

 

Fonte: A Equipe 

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

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)
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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 -  Aços propaganda 

 

Fonte: A Equipe 

 

Tabela 11 -  Cronograma investimento propaganda 

 

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. 

  

Código Item Por Ação

1 Panfletagem 1.500,00R$ 

2 Link Patrocinado 1.500,00R$ 

3 Google 2.000,00R$ 

4 Redes Sociais 4.000,00R$ 

5 Ações Pontuais Feiras 3.500,00R$ 

Ações 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
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Figura 6 -  Investimento propagando 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 

 



 44 

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: 

  

Mesa para Gestor

Cadeiras Atendimento

Computadores

Tablet´s

Impressoras

Mesa Sala Reunião

 R$2.520,00  

 R$2.376,00  

 R$8.994,00  

 R$5.994,00  

 R$1.780,00  

 R$980,00  

Investimento Material Imobilizado 
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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 cinco 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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11 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 anos e 11 meses. 
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APÊNDICE A – FLUXO DE CAIXA 
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APÊNDICE B – TRABALHO INDIVIDUAL 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A constante necessidade de se fidelizar clientes e encontrar a melhor forma 

de buscar um meio de se relacionar com ele , faz com que a base de dados torne-se 

algo cada vez mais essencial para as unidades de negócio. Ela cria um laço entre 

em empresa e cliente que estreita os laços de ligação tornado a relação cada vez 

mais pessoal e personalizada. 

Esse trabalho procura mostrar a importância da utilização de uma base dados 

para as empresas no cenário atual, que apesar de ser realista com relação a saber a 

importância do cliente ainda trabalha muito pouco esse vertente. O marketing é outro 

meio afetado por esse turbilhão de informações e pode utiliza-las, para melhor 

definir as suas ações e encontrar maneiras para que a empresa chegue aos olhos 

de quem interessa. 

Esse trabalho propõe mostrar e identificar as formas de como agir com essa 

base de dados e como essa captação de dados pode ser importante para todos os 

setores da empresa. Outro ponto  abordado por esse trabalho é a influência dessas 

informação na formação da estratégia da empresa e como as futuras ações serão 

tomadas mediante o mercado pesquisado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os bancos de dados ou base de dados são hoje a principal base de 

informações das companhias e se tornaram vitais para o seu crescimento. Sua 

utilização tem grande importância para definição do caminho que a empresa vai 

seguir assim como identificar o seu cliente, quais são as suas preferências o que 

define a sua compra além de definir o seu plano de marketing, determinando 

produto, promoção, praça e pessoas específicas para determinado nicho. Para Lima 

(2007) a mensuração das preferências dos clientes na hora da compra ou da 

escolha do produto é essencial. Com a rapidez que o público se modifica e 

principalmente como as suas escolhas passam a ser levadas a tendências que se 

alteram com um velocidade enorme, as empresas precisam cada vez mais saber 

com quem estão negociando.  

Assim como afirma Miguel Lima (2007, p.30): 

 

As necessárias informações sobre os clientes podem ser agrupadas de 
maneira geral em informações atuais e futuras. As mais importantes 
questões relativas aos clientes atuais são: quem constitui o mercados-alvos 
principais? O que lhes proporciona valor? Como os atrair e servir melhor? O 
que os diferencia, quais são os seus critérios de decisão de compra? Para o 
futuro, contudo, também é preciso saber como os clientes mudarão, quais 
os novos clientes a conquistar e como conquista-los. 

 

O início para qualquer empresa é saber quem são os seus clientes, segundo 

Lima (2007) os clientes não são necessariamente os usuários e que os clientes se 

assemelham em muitos aspectos, já os usuários não criam fidelidade no processo.  

“Um importante impacto causado pela globalização é que em boa parte do 

mundo os clientes vão se tornando muito semelhantes em estilo e comportamento” 

(LIMA, 2007, p.31) 

Cada vez mais as empresas buscam formas de se diferenciar no mercado, de 

prospectar mais clientes, de derrubar a concorrência e para isso tomam atitudes 

muitas vezes extremas sendo que muitas vezes a solução está em conhecer o 

mercado onde ele está e buscar uma alternativa que atenda a necessidade do seu 

mercado. Para Mauborgne e Kim (2005) as empresas devem se diferenciar, buscar 

o oceano azul, que seria sair da mesmice onde a concorrência trabalha e desbravar 

novas tendências que seriam muito mais lucrativas para a empresa. Dessa forma as 

empresas sairiam dos oceanos vermelhos onde as margens de lucro são muito 
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menores, afinal as regras do jogo já são conhecidas e fazem com que os 

pertencentes a esse meio travem uma disputa que não beneficia a ninguém a não 

ser ao consumidor.  

Assim como afirmam Mauborgne e Kim (2005, p.5):  

 

Os oceanos azuis, em contraste, se caracterizam por espaços de mercado 
inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente 
lucrativo. Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além das 
atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos 
vermelhos, mediante a expansão das fronteiras setoriais vigentes.  

 

Como podemos notar a busca pelo novo, pelo intangível, pelo que ainda não 

é conhecido é o maior troféu que qualquer empresa pode ganhar, encontrar onde a 

oportunidade está escondida.  Assim como fez a rede WalMart que baseou a sua 

estratégia em compreender o que o consumidor necessita e deseja comprar, ou seja 

buscou a segmentação de mercado (BLACKWELL et al., 2011).  

Para Blackwell et al. (2011) a rede é um grande exemplo de como se utiliza 

uma base de dados que além de estuda-la minuciosamente também mudou junto 

com esse consumidor alterou as suas estratégias. 

Existe várias formas de trabalhar essa base de dados, suas ações percorrem 

todos os setores da empresa. Talvez o modelo que esteja mais na moda e tem total 

influência de uma base de dados é o relacionamento com o cliente. A busca por 

essa interação com o cliente precisa começar com uma boa base de dados, para 

que o cliente possa ser trabalhado de maneira correta. Alguns processos de 

relacionamento trabalham com algumas premissas como podemos ver em. Franco 

Junior, (2003) que cita quatro passos como essenciais para o processo de 

relacionamento alcançar sucesso. O primeiro deles é identificar o cliente que nada 

mais é do que criar uma base de dados que traga informações fiéis. O segundo 

passo é a diferenciação que só pode ocorrer se você conhecer o seu cliente, se 

conseguir entender em que medida o que ele espera. O terceiro passo é a interação, 

entrar em contato. O quarto passo é personalizar o produto para o cliente específico, 

ou seja, chegar ao que o cliente procura. A necessidade de um processo bem 

montado é essencial para isso como podemos identificar.  

 

A capacidade de trabalhar de forma sistêmica com os elementos 
fundamentais de CRM (identificação, diferenciação, interação) é que vai 
permitir ao sistema fechar o processo com a personalização. A 
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personalização não é mais importante do que os três elementos 
fundamentais, ela é o resultado de um processo bem montado. A 
personalização de uma forma sistêmica exige como pré-requisito a 
identificação e diferenciação do cliente e contínua interação como ele 
(FRANCO JUNIOR, 2003, p.53) 

 

Por fim podemos afirmar que o foco no consumidor é a tendência da maioria 

dos mercados, Blackwell et al. (2011) cita que qualquer estratégia que foque no 

consumidor precisa ter a compreensão das tendências de consumo, mercados 

consumidores globais, além de modelos de comunicação que se adaptem ao público 

e levem a mensagem de forma correta. Para qualquer ação citada a base de dados 

torna-se algo indispensável e de alto valor comercial devido a rentabilidade que 

pode trazer ao negócio. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo visa apresentar uma visão estratégica na utilização de uma base 

de dados e a sua importância para as empresas pertencentes ao mercado atual e 

futuro. Com isso trazer uma análise da atual formação em que as empresas se 

encontram com relação as mudanças para essas novas tendências. 

Para fazer essa análise foram consultados vários livros, revistas e sites em 

busca de entender qual a real intenção de se trabalhar um processos como esse. 

Para a construção desse trabalho, foram analisados alguns cases de 

empresas que utilizaram a informação proveniente do cliente e tiveram ótimos 

resultados, como o caso do Wall Mart. 

Ainda para embasar esse estudo de uma forma mais mercadológica , foram 

utilizadas vários matérias de apoio com foco no marketing, o que deixa o trabalho 

mais real, mais acessível a realidade de quem utiliza as ferramentas do marketing 

para melhorar o seu negócio. 
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4 RESULTADO ESPERADO 

 

O mercado atual ainda não acredita nessa ferramenta como algo 

indispensável, e em algumas oportunidades reluta em fazer desse meio uma 

ferramenta para alavancar o seu negócio. 

O trabalho consiste em ser um meio de pesquisa e orientação para quem 

procura os benefícios que uma base de dados e um trabalho focado na informação 

que os clientes nos passa alcança, além de ser um material de consulta para 

formação estratégica de uma empresa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Sem fugir das necessidades de mercado, um trabalho focado na informação 

coletada através do cliente que já compõe a marca é de extrema valia para qualquer 

unidade de negócio. 

Todo meio empresarial busca no novo a forma de atingir o patamar tão 

sonhado de se distinguir da concorrência e pode encontrar esse ponto realizando 

um trabalho com a sua própria base, fazendo com que ela se torne reativa as 

mudanças que ele impõe na sua empresa. 

Conclui-se que qualquer medida relacionada a identificação e ao 

relacionamento com o cliente deve levar em consideração todas as informações 

provenientes da fonte com que ele vai tratar. No mundo corporativo isso só pode ser 

medido através de um banco de dados, através de informações que essas pessoas 

nos disponibilizam, seja através de uma pesquisa, seja através um aplicativo para 

celular. 
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