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RESUMO 
 
 
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 preferência 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 prover 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.  
 
 
Palavras-chave: Marketing, Cupom, Geolocalização, Showrooming, Webrooming, 
Rede social.  
 



 

 

ABSTRACT 

 
 
The consumer market always tried to understand their consumer behavior through 
researches based on recorded videos inside the stores. During the 90s, the first studies 
were conducted based on CRM data and image studies to analyze the purchase 
behavior of each kind of customer and its location. 
Knowing how customers behave, connecting the purchase itself, also trying to 
understand the real motivations behind the purchase are key differential aspects to the 
business owner. Even with the importance of information systems, through data 
mining, identifying the consumption profile is to know customers preferences and its 
physical location, allowing the shop to offer coupons and promotions target to that 
physical place. 
With the advances of technology and the massive usage of smartphones, that can 
monitor several customer behaviors, also being able to identify the customers physical 
location, allow stores to create applications that will help consumers and storeowners, 
increasing sales volumes and profit. In this scenario, we are proposing a new 
personalized marketing channel based on geolocalization. 
Considering the technical plan designed and the financial aspects of the plan, the 
proposal has an IRR of 48%, a payback of 2 years and 11 months and an NPV of R$ 
1.419.581,07. Considering these aspects, the proposed project is viable and financially 
attractive. 
 
 
Keywords: Marketing, coupon, geolocatization, Showrooming, Webrooming, Social 
Network.  
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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. 

  



 

 

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. 

 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. 

 

  



 

 

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 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. 

  



 

 

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 de Operações, função 

desempenhada pelo sócio n° 3, um Diretor de Marketing, função desempenhada pelo 

sócio n° 4 e um Diretor Financeiro, função desempenhada 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. 

 



 

 

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. 

  



 

 

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 Location Based Service (LBS). 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 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 Location Based Service (LBS) – 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 Location Based Service (LBS) 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. 

Segue abaixo uma tabela de comparação de funcionalidades dos serviços 

existentes hoje no mercado. 

 



 

 

Quadro 1 -  Tabela comparativa de serviços 

 
Fonte: A Equipe 

 

  

Waze Kekanto GPechinchaS Facebook Belezuca Cuponeria

Localização por Endereço e Aproximação Sim Sim Sim Sim Não Sim

Localização dentro da Loja Não Não Não Não Sim Não

Personalização do envio de Cupons pelo Consumidor Não Não Sim Não Não Não

Envio de Promoções Não Não Sim Não Não Não

Envio de Cupons Individuais Sim Não Sim Não Sim Sim

Integração com check-in do Foursquare e Facebook Não Não Sim Não Não Não

Sistema de Indicação e Recomendação Não Sim Sim Sim Sim Sim

Sistema de Check-in Não Sim Sim Sim Sim Não



 

 

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 



 

 

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 

 

 



 

 

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 logista 

 

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: 

a) Sistemas operacionais Android, iOS ou Windows Mobile; 

b) 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. 



 

 

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: 

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

identificação seu endereço de e-mail. 

b) 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: 



 

 

• 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. 



 

 

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 

 

 

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. 

Cobrança Por Mensalidade 1 mês 2 meses 3 meses 6 meses 12 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



 

 

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 

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 da clientes e receita 

 
Fonte: A Equipe 

  



 

 

 

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 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. 



 

 

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. 

  



 

 

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. 

 

  



 

 

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; 



 

 

• 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. 

 



 

 

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. 

 



 

 

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 

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. 

                                            
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. 



 

 

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. 

 

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. 

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. 

 
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 

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 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. 

 

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: 

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: 

 

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

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



 

 

Tabela 9 -  Custo de pessoal (5 anos) 

 
Fonte: A Equipe 

 

Figura 5 -  Despesas totais pessoal 

 
Fonte: A Equipe 

 

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 

 

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)

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



 

 

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. 

  

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



 

 

 

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 

 



 

 

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



 

 

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. 

 

  



 

 

 

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. 

 

  



 

 

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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RESUMO 
 
 
Um dos grandes desafios das plataformas online nos últimos anos reside na 
capacidade de atrair uma base de novos clientes e que estes, através de um alto 
engajamento, contribuam para atrair ainda mais clientes, gerando então um ciclo 
virtuoso de crescimento, exposição e atratividade. A gamificação aparece como uma 
das mais novas ferramentas para atrair e engajar colaboradores e clientes, pois 
aborda de uma forma exclusiva uma geração que cresceu e se desenvolveu em 
diversos aspectos através dos jogos eletrônicos. É com base nesse apelo psicológico 
que a gamificação busca estabelecer desafios, metas, premiações, criando um 
mecanismo de atração e familiaridade que, sem que vários percebam, os motivam a 
utilizar determinado serviço, sendo chave para que as modernas plataformas de 
serviços online atraiam e engajem seus clientes e usuários.  
 
 
Palavras-chave: Gamificação, engajamento de clientes, plataformas online, redes 
sociais, colaboração.  
 



 

 

ABSTRACT 

 
 
One of the great challenges of online platforms in recent years is the ability to attract 
new customers to the base and that, through a high engagement, it contribute to attract 
even more customers, generating a virtuous cycle of growth, exposure and 
attractiveness. The gamification appears as one of the newest tools to attract and 
engage employees and customers as it addresses a unique way that the new 
generation, that has grown and was raised in many ways through the video games. It 
is based on this psychological appeal that seeks to establish gamification challenges, 
goals, awards, creating a mechanism of attraction and familiarity that without realizing, 
motivate them to use particular service, being key for modern platforms and online 
services to attract and engage your customers and users. 
 
 
Keywords: Gamification, customer engagement, online platforms, social networking, 
collaboration.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a identificar como a estratégia de gamificação pode 

ajudar uma empresa de serviços online a atrair e engajar clientes com o objetivo de 

alavancar sua base de clientes e usuários. 

Serão analisados os aspectos psicológicos por trás dessa estratégia que 

atraem as pessoas e as levam a consumir determinado serviço que, em grande 

maioria das vezes, não existia anteriormente. 

Dentro dessa análise, também será discutido o impacto dessa estratégia nas 

diferentes gerações que compõe a população economicamente ativa hoje e como isso 

se desdobra no futuro próximo. 

Como esclarecimento do problema e sustentação teórica, apresenta-se o 

seguinte referencial: o conceito da gamificação, seu histórico e surgimento, seus 

princípios e modelos de aplicação, o papel dos jogadores e os modelos de 

engajamento do cliente, de forma que esses aspectos combinados possam levar a 

uma proposta de gamificação real. 

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

mostram como uma vivência tida durante a infância e a juventude das pessoas pode 

ser usado para direcionar um comportamento para um modelo desejado pelo mercado 

de consumo e serviços. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CONCEITO DE GAMIFICAÇÃO 

 

Gamificação é o uso de pensamentos e mecânicas baseadas em jogos em 

ambientes e contextos não ligados ao entretenimento, de forma a direcionar 

comportamento, aumentar o engajamento do cliente, retorno sobre o investimento e o 

processo de aprendizado (WIKIPEDIA, 2014a). 

Atualmente é um termo em inglês e sem tradução ou equivalente imediato em 

português e é uma técnica que tem sido cada vez mais utilizada pelas empresas de 

diversos segmentos como alternativa as abordagens tradicionais, no que se refere a 

encorajar as pessoas a adotarem determinados comportamentos, familiarizarem-se 

com novas tecnologias ou conceitos, agilizar o processo de formação e capacitação e 

tornar mais agradáveis processos repetitivos e tediosos (VIANNA et al., 2013). 

Segundo o Gartner Group2 (BURKE, 2012a), em 2015 mais de 50% das 

organizações que gerem processos de inovação irão gamificar esses processos. 

Segundo estas mesmas previsões, em 2016, a gamificação corresponderá a um 

mercado de US$ 2,8 bilhões. 

Em uma abordagem realizada pela MTV3 norte-americana junto ao público da 

Geração Y (que engloba os nascidos entre o início da década de 1980 e o ano 2000), 

50% dos entrevistados afirmaram reconhecer aspectos dos jogos aplicados a diversos 

campos da vida cotidiana, sendo que esse grupo atualmente representa 25% da 

população economicamente ativa mundial (VIANNA et al., 2013).  

Esse é aspecto é resumido de forma interessante também por Vianna et al. 

(2013, p. 11): 

 

Isso significa dizer que um quarto da riqueza do planeta que habitamos é 
gerada por pessoas que cresceram pulando cogumelos, combatendo 
monstros para salvar princesas, conduzindo bólidos por circuitos surrealistas 
e coletando moedas em troca de vidas extras. 

 

                                            
2 Gartner, Inc. é líder em pesquisa e consultoria empresa de tecnologia da informação do mundo. 
Fundada em 1979, o Gartner tem sede em Stamford, Connecticut, EUA. (Disponível em: 
<http://www.gartner.com>) 
3 MTV (originalmente um acrônimo para Music Television) - é um canal de televisão a cabo e satélite 
norte-americano pertencente a MTV Networks Music & Logo Group, uma unidade da Viacom Media 
Networks, divisão da Viacom. O canal é sediado na Cidade de Nova Iorque, Nova Iorque. 
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2.2 HISTÓRICO E SURGIMENTO DO CONCEITO 

 

Trata-se de um conceito relativamente novo e recente, tendo sido definido pela 

primeira vez em 2002 por Nick Pelling, um programador de computadores e 

pesquisador britânico. 

Entretanto, sua popularidade veio realmente após uma palestra no tradicional 

TED4 realizada por Jane McGonigal, famosa designer de jogos e autora de um famoso 

livro sobre gamificação, chamado “A realidade em jogo: Por que os games nos tornam 

melhores e como eles podem mudar o mundo”. 

Nesta palestra, ela chamou a atenção do mundo quando mostrou estatísticas 

que mostravam que se fossem somadas todas as horas jogadas pelos frequentadores 

do jogo World of Warcraft5 (tradicional game online que está em curso desde 2001), 

eles equivaleriam a 5,93 bilhões de anos na resolução de problemas do mundo real. 

O número que parece absurdo e incorreto, mas que demonstra a capacidade de 

produção de conteúdo no tempo a partir da intensa dedicação de seus interessados 

fez com que o conceito entrasse definitivamente nas discussões modernas sobre 

engajamento (VIANNA et al., 2013). 

Um outro exemplo semelhante e que virou notícia à época, foi realizado em 

2011 pela Universidade de Washington, onde um jogo chamado Foldit, uma espécie 

de crowdsourcing6, conjugou esforços coletivos de 46 mil participantes – vários sem 

qualquer ligação com a medicina-, motivados pelo desafio de compreender como 

determinada proteína poderia ser usada no combate à AIDS. Esse esforço combinado 

gerou um resultado impressionante: em apenas 10 dias os participantes conseguiram 

elucidar o enigma que havia tomado 15 anos dos cientistas (VIANNA et al., 2013). 

                                            
4 TED (acrônimo para Technology, Entertainment, Design) - é uma fundação privada sem fins lucrativos 
dos Estados Unidos mais conhecida por suas conferências na Europa, Ásia e Estados Unidos 
destinadas à disseminação de ideias. Suas apresentações são limitadas a 18 minutos, e os vídeos são 
amplamente divulgados na Internet. 
5 World of Warcraft é um MMORPG (Massive Multiplayer Online RPG) da produtora Blizzard, um jogo 
on-line no mundo fantástico de Azeroth, introduzido no primeiro jogo da série, Warcraft: Orcs & Humans 
em 1994. Hoje ele é um dos mais populares MMORPGs de todo o mundo, contando com mais de 9,6 
milhões de jogadores. 
6 O crowdsourcing é um modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e 
voluntários, geralmente espalhados pela Internet para resolver problemas, criar conteúdo e soluções 
ou desenvolver novas tecnologias, assim como também para gerar fluxo de informação. Possui mão 
de obra barata, pessoas no dia a dia usam seus momentos ociosos para criar a colaboração. 
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Também existem relatos de aplicações, ainda que primitivas, desses princípios 

na antiguidade, onde há cerca de 3 mil anos na Ásia Menor o rei da época, Atys, 

intercalava dias de eventos dedicados a jogos e dias em que não se jogava. A 

diferença era que nos dias em que se jogava, não era permitido o consumido de 

alimentos e somente se comia nos dias em que não existiam disputas. Essa política, 

criada ao acaso, permitiu a ele perceber que quando as competições se estendiam 

por várias horas, simplesmente sumia o interesse dos participantes por comida, o que 

colaborou na necessidade de racionar alimentos (VIANNA et al., 2013). 

 

2.3 PRINCÍPIOS, CONCEITOS E MODELOS 

 

De forma geral, qualquer pessoa atualmente tem condição de identificar um 

jogo quando entra em contato com ele. Entretanto, entender de forma profunda os 

princípios e conceitos que estão por trás dessa experiência, tanto de jogos como 

Resta Um como de avançados jogos digitais, é algo bem mais complexo e menos 

tangível. 

Para que seja possível entender isso, é necessário colocá-lo no contexto em 

função da vida das pessoas e compreender que o ato de jogar, em si, é uma 

brincadeira que permite ao jogar experimentar ou simular circunstâncias, mais ou 

menos tangíveis (VIANNA et al., 2013). 

Atualmente, é possível notar um aumento na importância da gamificação no 

contexto empresarial conforme podemos observar em declarações de grandes figuras 

do mundo corporativo moderno: "Games are the new normal / Jogos são o novo 

normal." - Al Gore, Evento Games for Change Festival, 2011 (GAMIFICATION WIKI, 

2014). 

É um fato que, na atualidade, quando falamos de jogos nesse contexto, em 

geral vem à mente o contexto dos jogos digitais, tais como Candy Crush, Draw 

Something ou Minecraft7. Entretanto, é importante entender que os mesmos princípios 

básicos se aplicam a outros jogos, como os de cartas, tabuleiros, mesa, etc. O 

relevante é que, em todos, os fatores que motivam, divertem e engajam estão 

presentes.  

                                            
7 Jogos online, com aspectos de colaboração em redes sociais, que se popularizaram nos últimos 
anos pelo enorme volume de jogadores em todo o mundo. São jogos baseados na plataforma de 
aplicações do Facebook e possuem aplicativos para smartphones. 
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Entretanto, em exemplos atuais da gamificação, é mais comum o uso dos jogos 

digitais, muito pela sua atual amplitude e representatividade econômica, já que essa 

é uma indústria que em 2009 faturou US$ 20 bilhões, mais do que a indústria do 

cinema. 

Em quaisquer espécies de jogo, retirando outros aspectos contextuais e 

específicos, quatro características básicas estão presentes em todas as experiências: 

meta, regras, sistema de feedback e participação voluntária (VIANNA, 2013). 

Vamos, em seguida, colocar estes aspectos em perspectiva e entender mais 

profundamente como eles se conectam para criar a experiência esperada do jogador: 

a) A meta: Em resumo, é o fator pelo qual os jogadores concentram suas 

energias, de forma a atingir os propósitos estabelecidos. Ela pode se 

apresentar como a vitória perante um inimigo, a conclusão de todos os 

desafios propostos (chamados de fases ou levels) ou promover, de forma 

as vezes infinita, seu personagem a níveis superiores de excelência. 

Importante reforçar que, neste âmbito, meta e objetivo são coisas diferentes. 

A meta é o que provê um senso de orientação e propósito maior e nem 

sempre é alcançada. Os objetivos tem característica mais imediata e menos 

inspiradora;  

b) As regras: Quando combinadas, elas determinam e condicionam a 

realização do jogo, a fim de promover um equilíbrio entre um desafio, que 

precisa ser passível de atingimento, mas não tão fácil ao ponto de gerar 

desmotivação ou desinteresse. Elas servem para manter o interesse, 

forçando e estimulando a criatividade e o planejamento. 

c) O sistema de feedback: Tratam da maneira como o jogador será 

recompensado pelo progresso atingido no jogo, não somente no final mas 

em toda sua extensão, de forma constante, estimulante e regular. Precisa 

ser planejado com cuidado, para não dar a recompensa um status de 

impossível ou, então banaliza-la; 

d) A participação voluntária: Essa última é de grande relevância, pois tem 

como objetivo garantir que existe consenso entre as condições 

estabelecidas e o jogador. Ou seja, somente existe interesse quando o 

jogador aceita claramente a meta, as regras e o sistema de feedback. 

Todos os fatores acima estão focados em garantir um grande e essencial 

aspecto: a motivação. É muito comum, inclusive, que essa motivação ultrapasse 
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limites saudáveis e normais, transportando o jogador para uma realidade em que o 

engajamento é substituído pelo vício e pela dependência. Existem casos conhecidos 

desse abuso e descontrole, como a de um jovem tailandês que morreu após jogar 40 

horas consecutivas de um jogo digital (VIANNA et al., 2013). 

Essa motivação, como sabido, tem influências intrínsecas e extrínsecas. E os 

jogos, na tentativa de influenciar diretamente os aspectos extrínsecos, buscam atingir 

e incentivar quatro grandes eixos motivadores: a competição, o aprendizado, a fuga 

da realidade e a interação social. 

Quando tratamos dos modelos de feedback previstos na estratégia de 

gamificação, podemos contemplar as mais diversas dinâmicas, sendo as mais 

populares os sistemas de pontos, rankings, desafios, recompensas – monetárias ou 

em benefícios dentro da dinâmica e as badges8. 

Enquanto várias das dinâmicas são bastante conhecidas e naturais pela 

população em geral – um ranking com os times de futebol, milhagens por ser fiel a 

uma empresa aérea – as badges são um pouco menos conhecidas. Talvez o maior 

exemplo de aplicação dela aconteça nos ambientes do escotismo, que atribuem 

distintivos para habilidades comprovadas, e no militar, que a fornece como forma de 

identificar experiência e autoridade (MASHABLE, 2011). 

Em resumo, essas técnicas tem como objetivo manter o usuário motivado 

através de reconhecimentos constantes, tangíveis e mensuráveis de suas 

capacidades e, com isso, aumentar o engajamento do mesmo perante o uso do 

produto ou serviço. 

 

2.4 O PAPEL DOS JOGADORES 

 

Mesmo conhecendo todos os aspectos ligados a motivação e aos princípios 

que a geram e sustentam, não podemos esquecer daquele que é o protagonista nessa 

relação: o jogador. Afinal, toda a teoria de gamificação só faz sentido se analisarmos 

uma grande parte da população como jogadores ávidos por um novo desafio. 

A diversidade de tipos de jogos, desde o dominó, passando pela bocha até os 

avançados jogos digitais, nos mostra que apesar de terem naturezas diferentes, eles 

                                            
8 Em tradução para português significa Distintivo. Um distintivo é um ornamento, insígnia honorífica 
ou acessória que é apresentado ou exibido para indicar alguma realização, status ou capacidade 
notável. Na dinâmica da gamificação, normalmente é fornecida digitalmente. 
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estão todos agrupados em uma mesma categoria, a de jogos. A partir de um estudo 

realizado em 1996 por Richardo Bartle, identificou-se uma enorme gama de tipos de 

jogadores, mas que poderiam ser agrupados em quatro grandes grupos (VIANNA et 

al., 2013). 

 

Figura 11 -  Relação conceitual do papel dos jogadores 

 
Fonte: Vianna et al. (2013) 

 

a) Os predadores: Entram na disputa apenas motivados em derrotar seus 

adversários. Não importa qual o prêmio, somente interessa ser o melhor. 

Tendem a ser incisivos e focam em seu resultado em detrimento dos 

demais. Representam em torno de 1% dos jogadores; 

b) Os realizadores: Buscam a sensação de vitória, independente de quão 

representativo é o objetivo (mais ou menos valioso). Tendem a imergir no 

universo e buscam a realização de todas as atividades. Representam 10% 

dos jogadores; 

c) Os exploradores: Tentam desvendar os mistérios e os porquês do jogo, 

podendo se dedicar a estudar as dinâmicas e teorias apresentadas e 

tendem a ser mais sociáveis. Buscam mais fortemente a fuga da realidade 

e o aprendizado com a experiência. Representam 10% dos jogadores; 

d) Os socializadores: Vislumbram os jogos como uma oportunidade de 

interação social, costumam preferir jogos cooperativos que demandam 

trabalho conjunto. Representam cerca de 80% dos jogadores. Esse tipo 

explica o grande sucesso de jogos baseados na plataforma do Facebook e 

que são baseados em compromissos sociais. 
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Além dos modelos apresentados acima, é importante considerar que uma 

grande parte da população economicamente ativa nos próximos anos é a geração que 

cresceu imersa em um universo repleto de jogos, principalmente os eletrônicos, e que 

em mais situações do que imaginamos essa geração busca aplicar os conceitos, 

práticas e conhecimentos obtidos nos jogos em suas vidas reais. 

Portanto, é importante que nessa dinâmica de buscar a motivação e o 

engajamento deste público, aspectos como o feedback instantâneo, as metas 

tangíveis, a competitividade e a colaboração e o aprender fazendo estejam presentes, 

pois são aspectos valorizados e reconhecidos por essa geração que se diverte 

competindo com seus amigos no Farmville9, que cresceu entendendo que ao comer 

maças ou coletar moedas lhe dão mais vidas, bem com outros aspectos.  

 

2.5 ENGAJAMENTO DE CLIENTES 

 

Como já visto, a gamificação tem grande foco em engajar melhor os 

participantes de suas dinâmicas, podendo serem clientes ou colaboradores da 

organização. E atualmente, organizações modernas identificaram claramente que 

aquelas que possuem clientes mais engajados obtém aumento na lucratividade e 

mantém esses clientes por mais tempo. 

O desempenho de clientes engajados representa uma média de 22% de 

aumento na lucratividade na receita, em comparação com o cliente comum. De outro 

lado, o cliente desengajado representam uma redução de 13% em relação aos 

mesmos aspectos (INSTITUTO GALLUP, 2014). 

O aspecto mais interessante é que esse conceito trata clientes felizes de uma 

maneira diferente de clientes engajados, sendo que o segundo é aquele que as 

empresas modernas passaram a perseguir e querer. Isso porque o cliente engajado 

possui uma relação emocional com a marca, o produto ou serviço. Segundo a teoria 

de Comportamento Econômico, somente 30% das decisões humanas são baseadas 

em aspectos racionais, o que significa que 2/3 das decisões de compra e consumo 

                                            
9 FarmVille é um game social baseado em Flash, neste caso um simulador de uma fazenda em tempo 
real, desenvolvido pela produtora Zynga. Embora seu acesso possa ser feito pelo website da própria 
produtora, o grande sucesso do Farmville deu-se no momento em que foi disponibilizado como um 
aplicativo da rede social Facebook. 
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estão baseadas em aspectos emocionais. E essa relação emocional é chave, que 

torna o cliente não somente feliz mas engajado, é que faz com que ele: 

a) Convença outras pessoas a comprarem o produto ou serviço; 

b) Releve, até certo limite, problemas pontuais ou deslizes no produto ou 

serviço; 

c) Esteja disponível a pagar mais por aquilo que ele prefere. 

Atualmente, o Instituto Gallup é uma referência na medição do nível de 

engajamento de clientes e colaboradores com uma determinada marca ou empresa. 

Basicamente, é um mapeamento que passa por 11 questões apresentadas ao cliente, 

que medem o quão engajado ele é. Abaixo, as questões (INSTITUTO GALLUP, 2014): 

1) No geral, quão satisfeito você está com [Marca]?  

2) Qual a probabilidade de que você continue a escolher / recomprar / repetir 

(se necessário) [Marca]?  

3) Qual a probabilidade de você recomendar [Marca] a um amigo / conhecido?  

4) [Marca] é um nome que eu sempre posso confiar;  

5) [Marca] sempre cumpre o que promete;  

6) [Marca] sempre me trata de forma justa;  

7) Se surgir um problema, eu posso sempre contar com [Marca] para chegar a 

uma resolução justa e satisfatória;  

8) Sinto-me orgulhoso de ser um [cliente / cliente / usuário / proprietário] 

[Marca];  

9) [Marca] sempre me trata com respeito;  

10) [Marca] é [empresa / produto / marca / loja] perfeito para pessoas como eu;  

11) Eu não posso imaginar um mundo sem [Marca]. 

Essa metodologia aplicada pelo Instituto Gallup (2014) categoriza os clientes 

em quatro grupos distintos de engajamento, a saber: 

a) Totalmente engajados: São emocionalmente conectados e racionalmente 

leais. São os clientes mais valiosos pois defendem a marca; 

b) Engajados: Estão começando a sentir as agitações do engajamento; 

c) Não engajados: são emocional e racionalmente neutros; 

d) Ativamente desengajados: são emocionalmente desconectados e 

racionalmente antagônicos a marca. Esses clientes tendem a propagar sua 

satisfação em direção a outros clientes. 
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3 SITUAÇÃO ATUAL 

 

Para este trabalho, está sendo considerada a plataforma de marketing 

personalizado e geolocalizado GPchinchaS, que teve seu plano de negócios recém 

apresentado. Trata-se de uma plataforma para conectar lojistas e seus potenciais 

clientes através da divulgação de promoções e cupons direcionados a clientes que 

estejam fisicamente próximos da loja que está divulgando a promoção, fornecendo a 

estes clientes uma notificação instantânea para que possam optar pela compra com 

a vantagem proposta pelo lojista. 

O serviço GPchinchaS foi concebido como uma plataforma de marketing 

geolocalizado que basicamente busca conectar dois mundos: o cliente, que deseja 

comprar mais barato, e o lojista, que se interessa em ter mais clientes e mais lucro. 

Essa conexão e seu respectivo uso se darão pela aplicação e uso do conceito em si. 

Entretanto, se observarmos bem tem em seus conceitos um modelo de redes 

sociais e colaboração, buscando conectar digitalmente dois públicos, com interesses 

semelhantes e/ou complementares em busca de satisfação ou benefícios 

(WIKIPEDIA, 2014b). 

Em seu conceito inicialmente proposto, o serviço GPchinchaS não considerou 

mecanismos que favoreçam diretamente o engajamento e a colaboração entre seu 

público de usuários e, considerando-se um serviço totalmente digital, a existência de 

modelos similares a esses são de alta relevância para o sucesso do empreendimento. 
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4 AÇÕES PROPOSTAS 

 

A proposta está baseada em um modelo de gamificação que privilegie tanto o 

lojista quando o cliente e de forma a fomentar a competição, a colaboração e a 

obtenção de benefícios mediante o atingimento de determinados objetivos, com 

objetivo final de aumentar o engajamento de seus clientes diretos e indiretos, 

aumentando a base total de clientes e, consequentemente, as receitas. 

Dado o posicionamento do serviço, será como se a empresa tivesse dois 

“clientes”, sendo: o lojista que anuncia suas promoções e efetivamente paga pelo 

serviço; e o usuário/cliente em si, aquele que recebe as promoções dos lojistas, sem 

nenhum custo e que, sem ele, não existe interesse dos lojistas em anunciarem e 

contratarem o serviço. 

Portanto, a proposta de gamificação seguirá existirá para ambos, como descrito 

a seguir. Para ambos, os conceitos básicos serão os mesmos, variando somente sua 

execução. 

 

4.1 MODELO PARA LOJISTAS 

 

A proposta é que seja estabelecido, entre todos os lojistas cadastrados no 

serviço um ranking daqueles que mais utilizaram o serviço, com base em um sistema 

de pontuações. O ranking será divulgado entre os lojistas contratantes e também pelo 

website do serviço, como uma forma de estimular a competição entre todos. 

Essas pontuações irão promover os lojistas através das badges, a saber: 

a) Badges de Pontuação (Platinum, Gold e Silver): serão dadas à medida que 

o lojista venda mais a partir das promoções e cupons lançados no serviço; 

b) Badges de Prestação de Serviço (Melhor para o cliente, Mais Popular): 

serão dadas aos lojistas que forem mais procurados por seus clientes, para 

aqueles que tiverem um grande número de avaliações positivas dos 

clientes, dentre outras; 

c) Badges de Fidelidade (Novato, Experiente, Sócio): serão dadas aos lojistas 

de acordo com o seu tempo de permanência em uso do serviço de 

promoções. 



 72

Cada uma das badges dará ao lojista uma espécie de status, que poderá ou 

não ser mostrada ao cliente, assim como um escoteiro coloca no peito as medalhas 

que ganhou. 

Além das badges, os lojistas também estarão sujeitos a pontuações que serão 

atribuídas a eles de acordo com diversos eventos que ocorrem no ciclo de vida do 

serviço. Essa pontuação servirá para que o lojista aumente seu ranking no serviço e 

com isso consiga extrair benefícios na própria contratação do serviço e uso do mesmo. 

Uma determinada quantidade de pontos será atribuída quando: 

a) O cliente gostar de uma promoção e marcar ela em seu “favoritos”; 

b) O cliente comprar um produto/serviço usando a promoção ou cupom; 

c) O cliente avaliar o fornecedor ao menos como “Bom”; 

d) O fornecedor cadastrar novas promoções; 

e) O fornecedor responder a uma avaliação de um cliente; 

f) O fornecedor renovar sua assinatura. 

As pontuações, além de ativarem as badges, servirão também como uma 

espécie de moeda de troca dentro do serviço e poderão ser trocadas pelo lojista pelos 

seguintes benefícios: 

a) Desconto no valor da mensalidade dos serviços; 

b) Aumento da exposição de seus anúncios (serão entregues ao cliente com 

maior destaque do que o normal); 

c) Benefícios aos seus funcionários, como por exemplo, viagens 

promocionais. 

 

4.2 MODELO PARA CLIENTES 

 

O modelo para os clientes será parecido com o do lojista em diversos aspectos, 

principalmente na existência de um ranking dos clientes com maiores pontuações e 

também com base nas badges, que identificarão o determinado perfil e preferência de 

um comprador. 

As badges previstas para os clientes terão como principal função mostrar as 

preferências e características do cliente, além de dar status a sua situação e fidelidade 

ao serviço, neste caso, como consumidor das promoções e cupons. As badges 

propostas serão: 
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a) Badges de Consumo: serão dadas de forma acumulativa na medida que o 

cliente utiliza efetivamente as promoções e os cupons em suas compras. 

Essa medição será feita em um período de tempo, por exemplo, em um ano; 

b) Badges de Fidelidade: serão visualmente associadas a logo de uma 

determinada marca ou serviço. Na medida que o cliente compra algumas 

vezes naquela loja através das promoções, a badge o identifica como um 

cliente fiel aquela marca; 

c) Badges de Colaboração: serão dadas aos clientes que tiveram um 

comportamento socialmente positivo no serviço, seja na indicação de novos 

clientes, seja na avaliação dos lojistas, seus produtos e promoções. 

Assim como os lojistas, os clientes também irão receber pontuações para 

serem identificados em um ranking. Uma determinada quantidade de pontos será 

atribuída quando: 

a) O cliente fizer uma compra com uma promoção ou cupom; 

b) O cliente avaliar um lojista, seu produto ou serviço; 

c) O cliente indicar amigos e conhecidos ao serviço; 

d) Os amigos e conhecidos indicados usarem uma promoção ou cupom. 

As pontuações para o cliente também servirão como uma espécie de moeda 

de troca dentro do serviço, apesar de funcionarem em situações mais restritas do que 

para os lojistas. A partir dos pontos, os clientes poderão: 

a) Acessar promoções especiais somente para aqueles acima de determinada 

quantia de pontos no ranking; 

b) Trocar seus pontos por brindes fornecidos pelos serviço GPchinchaS ou 

pelos fornecedores. 

 

4.3 INTERLIGAÇÃO ENTRE LOJISTAS E CLIENTES 

 

Apesar de estarem propostos rankings, badges e pontuações específicas para 

clientes e lojistas, é imprescindível que esses dois mundos estejam conectados, de 

forma que os lojistas consigam visualizar e beneficiar os clientes bem ranqueados e, 

também os clientes, consigam dar preferência a lojistas mais ativos e bem avaliados 

no serviço. 

Primeiramente, é preciso garantir que o cliente consiga se beneficiar do ranking 

e, principalmente, das badges dos lojistas, de forma a identificar aqueles mais ativos, 
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que tenha as melhores promoções, que é confiável naquilo que promove e, 

obviamente, enxergar os anúncios colocados em destaque pelo fornecedor. 

Também para o lojista é essencial conhecer e observar os clientes, com sua 

pontuação e também seus badges. Isso permite a um lojista, por exemplo, dar um 

brinde diferenciado a um cliente que já comprou se valendo de suas promoções várias 

vezes em um ano. 

Principalmente para o lojista, as informações sobre os clientes lhe dá a 

oportunidade de criar novas ações de relacionamento e engajamento além das 

realizadas usualmente, mas de uma forma muito mais personalizada e direcionada a 

um público que já lhe é fiel e que, acima de tudo, precisa continuar sendo ano após 

ano. 

 

4.4 CUSTOS DO PROCESSO GAMIFICAÇÃO 

 

Conforme já mencionado em tópicos anteriores, para colocar a prática de 

gamificação em funcionamento, será necessária a adequação da plataforma de 

software prevista, de maneira a incorporar as regras de ranking, premiações, badges 

e assim por diante. 

A estimativa é que o custo inicial para essa customização representará um 

acréscimo de 20% no custo de desenvolvimento da plataforma, que ocorre no primeiro 

ano do plano de negócios. 

Posteriormente a isso, ainda existirão despesas anuais, com benefícios 

retornados aos clientes, novas funcionalidades e modelos, revisão das políticas e 

outras ações. A estimativa também de que, nisso, será gasto 20% do custo anual 

previsto com a manutenção da plataforma de software, custo esse previsto para todos 

os cinco anos desenhados no plano. 

Esses gastos devem ser compensados com um aumento projetado na receita 

de venda do serviço, seja por um aumento no consumo médio, seja pelo aumento na 

base de clientes. 
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5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Através do processo de gamificação, espera-se obter um maior engajamento 

dos clientes da base e, dada a base de colaboração em que o serviço se baseia, é 

projetado que esses clientes não somente consumam mais, ou seja, tenham um 

“ticket” médio maior, mas também sejam responsáveis por trazer novos clientes a 

base, aumentando assim o alcance e consumo do serviço e, por consequência, trazer 

uma maior receita ao serviço. 

Esse aumento é projetado em 10% de aumento na receita anual dos dois 

primeiros anos e 5% de aumento na receita anual entre o terceiro e o quinto anos. 

Considerando esse aumento na receita e as despesas decorrentes da 

implantação do modelo, é possível verificar uma ampla vantagem nos indicadores 

financeiros, como observado a seguir:  

 

Tabela 13 -  Projeção de ganho do plano de gamificação 
PLANO ORIGINAL PLANO COM GAMIFICAÇÃO 
TIR = 48% TIR = 63% 
VPL = R$ 1.313.453,99 VPL = R$ 2.182.872,13 
Pay Back = 2 anos e 11 meses Pay Back = 2 anos e 7 meses 

Fonte: O autor (2014) 
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6 CONCLUSÃO 

 

A análise conceitual do modelo de gamificação mostra que a geração 

economicamente ativa está cada vez mais acostumada com a realidade trazida pelos 

jogos eletrônicos e que, portanto, busca maneira de relacionamento que lhe 

provoquem e despertem interesse e, de uma forma estruturada e consistente, a teoria 

proposta mostra quais são os aspectos dos jogos que, quando trazidos a realidade, 

geram interesse e engajamento dos clientes. 

Além disso, também é possível observar a importância das empresas 

observarem o nível de engajamento de seus clientes, pois está provado que quanto 

mais engajados os clientes, mais eles geram faturamento para a empresa da qual são 

fiéis clientes, ou seja, a busca por melhores resultados financeiros passa diretamente 

pela conquista do engajamento dos clientes. 

Com base nesses aspectos e teorias e considerando o lançamento de uma 

plataforma de marketing geolocalizado, totalmente baseada na web e em conceitos 

de colaboração e socialização, é altamente recomendável a aplicação do modelo de 

gamificação proposto, tanto para clientes quanto para lojistas, de maneira a provocar 

um interesse adicional e “divertido” ao uso do serviço por ambas as partes. 

Por último, é possível perceber que a gamificação atua diretamente no 

engajamento e em uma maior atratividade do serviço e, gerando um pequeno 

aumento no plano projetado de receita, é possível que a gamificação melhore ainda 

mais o resultado financeira do plano de negócios exposto originalmente. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando que a plataforma GPchinchaS ainda está em sua fase inicial de 

conceitualização da ideia, torna-se simples e barata a inserção dos conceitos e 

dinâmicas de gamificação apresentados neste material, com benefícios diretos ao 

engajamento da base de usuários. 

A recomendação é que seja agregado, ao plano de negócios, os conceitos 

propostos tanto no que tange a estratégia de divulgação e marketing, ao 

desenvolvimento de plataforma de software e, obviamente, devido ao impacto positivo 

que essa iniciativa tem no plano financeiro originalmente proposto, mesmo quando 

consideradas as despesas decorrentes da criação do modelo. 
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