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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo, o desenvolvimento de um aplicativo de integração 
de informações para a geração de boleto bancário voltado às microempresas, 
empreendedores individuais, profissionais liberais e pessoas físicas na cobrança de 
seus produtos ou serviços. A iniciativa pretende entregar ao público alvo, um 
sistema completo para o gerenciamento de seu cadastro de clientes, a geração de 
boletos bancários e o controle de seus pagamentos. Nota-se que cada vez mais é 
necessário que as empresas tenham controle de seus processos, que estes sejam 
mais integrados entre si e que facilitem e integrem todo o processo administrativo e 
gerencial, obedecendo á demandas de mercado e exigências previstas pela 
legislação, com o intuito de proporcionar maior controle, credibilidade, padronização, 
agilidade e funcionalidade aos usuários. Neste trabalho vamos passar por todas as 
etapas necessárias para o desenvolvimento deste negócio, passando desde a 
apresentação do mesmo, suas estratégias, seu desenvolvimento em marketing, sua 
operacionalização e sua viabilidade econômica. 
 

Palavras-chave: Boleto bancário, Integração de informações, Gestão financeira, 
gerenciamento de dados, gerenciamento de cadastro,  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at developing an application of information integration for generating 
a bank facing micro-enterprises, individual entrepreneurs, professionals and 
individuals in charge of their products or services. The initiative aims to deliver to the 
audience, a complete system for managing your customer base, generating bank 
slips and control of their payments. Note that it is increasingly necessary for 
companies to have control of their processes, they are more integrated with each 
other and facilitate the whole process and integrate administrative and managerial, 
obeying will market demands and requirements of the legislation, with the order to 
provide greater control, reliability, standardization, flexibility and functionality to users. 
In this work we will go through all the steps necessary for the development of this 
business, going from the submission of the same, their strategies, their development 
in marketing, its operation and its economic viability. 
 

Keywords: Bank collection, Integrating information, Financial Management, Data 
management, management register. 
 



 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Empreendimento  

 

Este projeto surgiu da oportunidade de desenvolver um aplicativo de 

integração de informações para a geração de boleto bancário voltado às 

microempresas, empreendedores individuais, profissionais liberais e pessoas físicas 

na cobrança de seus produtos e serviços. 

Pretende-se entregar ao público alvo, um sistema completo para o 

gerenciamento de seu cadastro de clientes, a geração de boletos bancários e o 

controle de seus pagamentos. 

Cada vez mais é necessário que as empresas tenham controle de seus 

processos e que sejam cada vez mais integrados entre si e que facilitem e integrem 

todo o processo administrativo e gerencial, obedecendo as demandas de mercado e 

exigências previstas pela legislação, com o intuito de proporcionar maior controle, 

credibilidade, padronização, agilidade e funcionalidade aos usuários. 

 

A Oportunidade de Negócio e proposta de valor 

 

Existe um crescente aumento no volume de micro empresas, 

Empreendedores individuais e Profissionais Liberais que estão optando por cobrar 

seus clientes através de boletos. Diferente das grandes empresas, eles não 

possuem uma solução completa para a gestão de clientes e cobranças e/ou não tem 

estrutura suficiente para suportar a contratação de uma empresa ou desenvolvedor 

que faça a devida integração, necessidade básica para a utilização deste aplicativo. 

Pretende-se trabalhar com o boleto bancário (BB), que é um documento 

utilizado como instrumento de pagamento de um produto e serviço prestado. Em 

média, aproximadamente 50 milhões de boletos bancários são liquidados todos os 

meses e, através dele, o cedente pode receber do sacado o valor referente àquele 

pagamento. 

O BB ainda é um meio utilizado por muitos no e-commerce, uma vez que 

nem todos os compradores possuem cartão de crédito e, alguns ainda tem receio de 

utilizar o cartão na internet. Além de estarem preocupados em relação a 

interceptação de dados de seu cartão de crédito ou que terceiros não autorizados, 



 

 

 

acessem levianamente estas informações quando estão salvas no banco de dados 

de alguma empresa . Outros temem que os dados sejam utilizados indevidamente e 

há aqueles preferindo que sua identidade seja anônima no momento da compra. 

Sistemas como o que estamos propondo desenvolver, facilitará, agilizará e 

alavancará seus resultados. 

 

O Mercado 

 

O setor financeiro também está se adaptando ao comércio eletrônico, 

principalmente se falando sobre os meios de cobrança que a empresa irá dispor aos 

seus clientes. 

Os meios mais comuns utilizados são: 

 Cartões de crédito, 

 Transferência eletrônica de fundos, 

 Pagamento digital, 

A economia brasileira tem apresentando um crescimento consistente e, 

segundo o banco de investimento Goldman Sachs, deve tornar-se a quarta maior do 

mundo em2050. Junto com a economia, o consumo de produtos e serviços também 

vem crescendo; porém, a característica desse consumo está se modificando. 

Dados Sebrae (2010), afirmam que  21,1 milhões de brasileiros pretendiam 

abrir ou já atuavam em negócio próprio com até 3,5 anos de atividade. 

No Brasil, 39,4% dos empreendedores individuais encontram-se no 

comércio, 35,4% no setor de serviços, 17,6% na indústria e 7,6 na construção civil. 

A grande maioria dos empreendedores individuais (78%) possui apenas seu 

empreendimento como fonte de renda e pretendem no futuro, e 87% deles 

pretendem transformar seu negócio, no futuro, em uma micro empresa. 

 

O Modelo de Negócios 

 

A Polvo Digital, empresa com experiência no setor e focada no 

desenvolvimento de sistemas, websites, marketing online e publicidade é a 

responsável por desenvolver este projeto. 



 

 

 

Ela está localizada em Curitiba, com sede própria de um dos sócios e possui 

toda a estrutura de trabalho para uma equipe de 15 colaboradores, com vasta 

propriedade intelectual, expertise, equipamentos e tecnologia para este projeto. 

Ela é gerida por jovens da área de Tecnologia da Informação (TI) e 

Comunicação, e tem como principal diferencial, sua equipe disciplinar, sempre 

atenta às novas tecnologias, tendências e necessidades de mercado. A Polvo Digital 

apesar de trabalhar principalmente no desenvolvimento de projetos sob demanda, 

também possui alguns produtos na área de software, dentre eles o domínio 

boletobancário.com, solução que nasceu praticamente junto com a empresa.  

A facilidade que os interessados por soluções de cobrança por boleto 

bancário tinham para chegar ao site do boletobancario.com, mostrou uma nova 

necessidade de mercado. 

O produto tem um foco específico: emissão e controle de boletos bancários 

para micro, pequenas empresas e profissionais liberais. Dada esta condição, 

acredita-se que a estratégia de foco represente melhor este negócio. Procurar-se-á 

desenvolver todas as funcionalidades, benefícios e atributos do nosso serviço com o 

público-alvo em mente. 

A atuação se dará basicamente pela venda de serviços online. Neste ramo, 

também chamado Software as a Service (SAAS), o custo de cada cliente faz variar 

muito pouco o custo total da empresa. Cada cliente custa muito pouco para a 

empresa, pois significa apenas mais uma pequena fração de espaço em disco, 

processamento de CPU, memória e banda de Internet. A receita por cliente, por sua 

vez, também é baixa. Assim, acreditamos que a Liderança em Custo pode não ser 

adequada, pois há muito pouco a se obter com alterações nos custos variáveis. 

O sistema de Boletos Bancários é o novo produto no qual a empresa 

investirá, trabalhando para que adquira market share atuando em um mercado em 

expansão.  

 

Marketing e Vendas 

 

A propaganda do produto terá uma forma espontânea através do acesso ao 

site <http://www.boletobancario.com>, onde potenciais clientes que entram neste 

site para tentar esclarecer dúvidas com relação ao processo de cobrança bancária, 



 

 

 

terão acesso ao produto. Neste momento funcionários da Polvo Digital poderão 

acessar estes potenciais clientes e capturar a venda do produto.  

Poderão ser utilizados alguns instrumentos de comunicação com o mercado, 

tais como: mala direta, folder, periódicos e newsletters, rádio, jornal de associação 

de classes e etc. 

As modalidades de venda e negociação que utilizaremos serão e-commerce 

e cross-selling. 

E-commerce é um ponto de venda virtual e oficial, conduzido através de uma 

comunicação digital, com o objetivo de realizar negócios entre pessoas físicas ou 

jurídicas e vice-versa. Trata-se de uma forma de marketing instantâneo, sendo uma 

ferramenta para rápida decisão de compra. No caso boleto bancário, o comércio 

eletrônico além de uma ferramenta para venda de nosso produto, servirá como 

instrumento de divulgação do nosso produto e marca. 

O cross-selling e uma modalidade que busca o aumento de volume na 

venda agregada, ou seja, venda de um ou mais produtos associados a uma venda 

inicial. No caso do boleto bancário poderão ser oferecidos juntamente, produtos 

como o gerenciamento de cadastro unificado e terceirização da cobrança, 

agregando valor da venda. 

A força de vendas externa também será um dos principais recursos na 

abordagem ao nosso público alvo. Em função disto, faz-se necessário uma política 

de capacitação da equipe, tanto técnica quanto do conhecimento do perfil do público 

alvo a se relacionar. 

Inicialmente será realizado um levantamento detalhado de todas as 

associações de classes, profissionais liberais e potenciais micro empresas, nosso 

publico alvo. 

A equipe será composta por vendedores no sistema CLT + ajuda de custo – 

refeição e combustível + comissão sobre as vendas. 

As vendas iniciais ocorrerão na cidade Curitiba e Grande Curitiba, A partir do 

2º ano, haverá expansão das vendas para outras cidades próximas com potenciais 

reais do nosso público alvo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto surgiu da oportunidade de desenvolver um aplicativo de 

integração de informações para a geração de boleto bancário voltado às 

microempresas, empreendedores individuais, profissionais liberais e pessoas físicas 

na cobrança de seus produtos e serviços. 

 Pretende-se entregar ao público alvo, um sistema completo para o 

gerenciamento de seu cadastro de clientes, a geração de boletos bancários e o 

controle de seus pagamentos. 

 Cada vez mais é necessário que as empresas tenham controle de seus 

processos e que sejam cada vez mais integrados entre si e que facilitem e integrem 

todo o processo administrativo e gerencial, obedecendo às demandas de mercado e 

exigências previstas pela legislação, com o intuito de proporcionar maior controle, 

credibilidade, padronização, agilidade e funcionalidade aos usuários. 
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2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, NEGÓCIO E OBJETIVOS 

 

 A Polvo Digital, uma empresa Curitibana com dez anos de mercado, é 

focada no desenvolvimento de sistemas, websites e marketing online. Gerida por 

jovens profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI) e Comunicação com 

foco em publicidade, tem como principal diferencial sua equipe multidisciplinar, que 

está sempre atenta às novas tecnologias, tendências e necessidades do mercado, 

desenvolvendo soluções criativas e inovadoras para seus clientes. Apesar de 

trabalhar principalmente no desenvolvimento de projetos sob demanda, a Polvo 

Digital também possui alguns produtos na área de software, dentre eles o Boleto 

Bancário.com, solução que nasceu junto com a empresa. 

 A experiência e trabalhos anteriores com geração de códigos de barras de 

um dos sócios da empresa trouxe a demanda de um grande banco nacional pelo 

desenvolvimento de uma solução para geração de boletos bancários, que seria 

entregue a seus clientes. Inicialmente foi desenvolvido um sistema que atendia 

estritamente os requisitos do banco, mas em pouco tempo percebeu-se que essa 

solução poderia ser aprimorada, preenchendo uma necessidade existente nas 

grandes corporações. O primeiro passo foi à aquisição do domínio 

<http://www.boletobancario.com>, fator chave para o sucesso do projeto. Com o 

domínio em mãos, iniciou-se toda a criação do projeto, desde identidade visual até o 

desenvolvimento da ferramenta propriamente dita, que tinha o propósito de ser um 

módulo genérico de geração de boletos e de fácil integração com outros sistemas. 

Quando o produto finalizado foi entregue ao mercado, começaram a surgir muitos 

interessados que logo mostraram excelente aceitação, tornando viável sua evolução 

e perenidade. 

 Com pouco mais de 10 anos de mercado, a solução já ganhou inúmeras 

funcionalidades e suporte para qualquer carteira de cobrança de todos os bancos do 

Brasil. Atualmente é considerada uma das principais ferramentas para geração de 

boletos bancários do país, tendo grandes players em sua carteira de clientes. Esse 

fator, junto com o grande esforço dedicado no site com otimizações para 

mecanismos de buscas Search Engine Optminization (SEO), foram responsáveis por 

colocar o domínio boletobancario.com na primeira posição dos resultados de busca 
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orgânica1 do Google, Bing e Yahoo (principais motores de busca da internet) pelas 

palavras ‘boleto bancário e suas variantes. 

 A facilidade que os interessados por soluções de cobrança por boleto tinham 

para chegar ao site do boletobancário.com mostrou outras necessidades do 

mercado. Existe um crescente aumento no volume de Microempresas, 

Empreendedores Individuais e Profissionais Liberais que estão optando por cobrar 

seus clientes através de boletos. Diferente das Grandes Empresas, eles não 

possuem uma solução completa para gestão de clientes e cobranças e/ou não têm 

estrutura suficiente para suportar a contratação de uma empresa ou desenvolvedor 

que faça a devida integração, necessidade básica para utilização dos produtos 

atuais da Polvo Digital. 

 Apesar de existirem outras soluções no mercado para esse tipo de 

necessidade, até mesmo disponibilizada pelos próprios bancos, nota-se alta 

insatisfação por parte dos usuários. Como a Polvo Digital possui grande expertise 

nessa área e recebe altíssimas demandas passivamente decidiu-se atender mais 

essa fatia de mercado. 

 Definida essa estratégia, foi elaborada uma pesquisa para ser aplicada em 

seu público alvo. Ela foi constituída por oito perguntas, algumas com sub-perguntas, 

dependendo da resposta. A grande maioria das perguntas era de múltipla escolha, 

para facilitar o preenchimento, aumentar a conversão e tornar possível uma 

tabulação mais objetiva. A pesquisa tinha como principais objetivos: 

 Identificação do tipo de pessoa (física ou jurídica); 

 Banco que possui conta e se já tem uma carteira de cobrança por boleto 

contratada para sua conta. Em caso positivo, foi perguntado se 

trabalhava com carteira registrada ou sem registro e qual o valor pago 

pelos boletos emitidos ao banco; 

 Intenção ou não em terceirizar a cobrança; 

 Saber se já utiliza um sistema de controle de clientes e cobrança. Se sim, 

qual e quais os principais problemas encontrados; 

                                            
1
 Uma busca orgânica é o processo para realizar pesquisas na internet através das listagens dos 

motores de busca. Diferente do que ocorre com listagens de resultados onde pode constar 
publicidade paga e anúncios, os resultados de busca orgânicas são baseadas na relevância de uma 
palavra-chave em uma página de um website. 



19 

 

 E por fim identificar a necessidade de um sistema gerador de boletos 

bancários com todo o suporte para cadastro de clientes e controle das 

cobranças emitidas, pagas, vencidas ou canceladas. 

 O sistema para a coleta de dados através da pesquisa foi desenvolvido pela 

equipe do boletobancario.com, que divulgou e disponibilizou em seu site 

<http://www.boletobancario.com/pesquisa/boletoManager/>, além de enviar uma 

campanha de newsletter para toda sua base de clientes e prospects que um dia 

entraram em contato em busca de informações sobre o tema. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

 

 Durante os quinze dias em que a pesquisa foi feita, 178 pessoas 

colaboraram respondendo o questionário. Os resultados foram tabulados e são 

apresentados a seguir. 

 1) Em qual tipo de pessoa você se encaixa? 

 

Gráfico 1 -  Classificação dos tipos de pessoas interessadas no sistema 

 
Fonte: Os autores 

 

 Nesta pergunta, nota-se que 60% dos interessados no sistema de boletos 

são pessoas físicas, e 40% são pessoas jurídicas. 

 

  

60% 

40% 

Tipo de Pessoa 

Pessoa Física ou 
Profissional Liberal 

Pessoa Jurídica 
(empresa 
constituída - com 
CNPJ) 
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 2) Em qual banco tem conta? 

 

Gráfico 2 -  Banco onde os interessados têm conta 

 
Fonte: Os autores 

 

 A grande maioria dos interessados (92,7%) são correntistas de cinco 

bancos: Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. 

 3) Já possui carteira de cobrança contratada com seu banco? Ou seja, 

já tem contrato com o Banco para emissão de boletos? 

 

Gráfico 3 -  Quantos interessados possuem carteira de cobrança com o banco 

 
Fonte: Os autores 

 

 A pesquisa mostrou que 60% dos interessados não têm carteira de cobrança 

contratada no banco. Do restante, 29% têm carteira de cobrança e 7% não soube 

responder. 
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 4) Como gostaria de receber os valores dos boletos pagos por seus 

clientes? 

 

Gráfico 4 -  Onde os interessados gostariam de receber os valores 

 
Fonte: Os autores 

 

 Percebe-se que a maioria (64%) dos interessados gostaria de receber o 

dinheiro diretamente em sua conta e o restante (36%) aceito receber os valores 

através da conta do BoletoBancário.com. 

 5) Já possui um sistema para administração de clientes e pagamentos? 

 

Gráfico 5 -  Se os interessados possuem sistema de controle de pagamentos e clientes 

 
Fonte: Os autores 

 

 A maioria do público que respondeu a pesquisa (66%) não tem sistema de 

controle de pagamentos e clientes. O restante (34%) já tem um sistema. 

64% 

36% 

Recebimento de Valores 

Diretamente em sua 
conta (é necessário um 
contrato para cobrança 
por boleto com seu 
banco) 

Em nossa conta 
(terceirização de 
pagamento, nós 
recebemos e repassamos 
os valores para você) 

Não 
66% 

Sim 
34% 

Já possui sistema de controle 
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 6) Já utiliza um sistema para emissão de boleto bancário? 

 

Gráfico 6 -  Porcentagem dos interessados que já tem sistema de boletos 

 
Fonte: Os autores 

 

 De maneira semelhante à pergunta anterior, em relação a sistema de 

controle, a grande maioria dos interessados também não tem atualmente sistema 

para emissão de boletos bancários. 

 7) Tem interesse em uma ferramenta integrada para administração de 

clientes e pagamentos? 

 

Gráfico 7 -  Interesse dos entrevistados em uma ferramenta de cadastro 

 
Fonte: Os autores 
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Já possui sistema de boletos 
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Tem interesse em ferramenta de 
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 A grande maioria dos entrevistados (84%) tem interesse em uma ferramenta 

de cadastro de clientes e pagamentos, seja porque ainda não têm uma ou porque 

querem uma melhor. 

 8) Cite alguns recursos que considera essenciais para essa ferramenta. 

(texto livre) 

 Nesta pergunta, o entrevistado podia colocar seus interesses de maneira 

descritiva, sugiram diversas ideias para o sistema. Dentre elas, listamos a seguir as 

mais citadas, em ordem de quantidade de ocorrências: 

a) Envio de boleto por e-mail. A praticidade do envio do boleto por e-mail é 

a funcionalidade mais citada. É a chamada “Segunda-via por e-mail”. 

b) Baixa automática. Há bastante interesse na baixa automática dos 

boletos. Ou seja, que o sistema detecte o pagamento no banco e 

marque o boleto automaticamente como pago. 

c) Controle de pagamentos. Diversos entrevistados citaram o interesse em 

um sistema de controle de pagamentos e clientes, conforme já 

explicitado na pergunta 7. 

d) Envio de avisos (vencimento, em aberto, etc.). Os entrevistados 

gostariam que seus clientes fossem avisados de fatos relevantes em 

relação a seus boletos. Por exemplo, receber um e-mail quando um 

boleto está para vencer, ou o vencimento já passou e o boleto ainda está 

em aberto. 

e) Importação/Exportação de Clientes. Os entrevistados desejam que seu 

sistema possa facilmente importar uma lista de clientes a partir de um 

arquivo (Microsoft Excel ou texto), assim como exportar a lista de 

clientes também para um arquivo. 

f) Agendamento de Pagamentos.  Os entrevistados descrevem que é 

desejável uma função de agendamento de pagamentos, onde eles 

possam agendar a geração e o envio automático de boletos para seus 

clientes. 

g) Relatórios. É preciso que o sistema tenha relatórios de diversas 

estruturas. Por exemplo, pagamentos por período, por cliente, por valor. 

h) Cálculo de multa. Para boletos vencidos, os entrevistados gostariam que 

o sistema já fizesse o cálculo de juros e multa automaticamente. No 
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entanto, alguns citam a possibilidade de desabilitar essa função, para 

que o boleto possa ser gerado sempre com o mesmo valor. 

i) Personalização do boleto (logo, texto). Sendo o boleto bancário um meio 

de comunicação da empresa com o cliente final, os entrevistados julgam 

importante que possam adicionar imagens e textos personalizados ao 

boleto. Assim, podem dar informações específicas ao cliente e também 

divulgar a imagem da empresa. 

j) Envio de formato carnê. Para pagamentos parcelados, é interessante 

que haja a possibilidade de gerar um carnê com tamanho reduzido, 

contendo todos os boletos. 

k) Gerar arquivo de remessa CNAB para o banco.  A fim de automatizar os 

processos da empresa, o sistema deve gerar um arquivo de remessa 

que será enviado ao banco para registrar os boletos. 

l) Integração com NF-e. O sistema que tem controle de clientes e 

pagamentos deve também gerar a Nota Fiscal Eletrônica. 

m) Fácil Integração com Lojas Virtuais, Sites. O sistema deve ser integrável 

com lojas virtuais e sites em geral. 

n) Antecipação de recebíveis. Foi citada como um aspecto desejável. Se 

houver terceirização de cobrança, a empresa deseja também poder 

antecipar os recebíveis de clientes. 

 Além disso, é desejo geral muita facilidade, praticidade, clareza e rapidez. A 

grande maioria dos entrevistados tem essa mesma visão: o sistema deve ser 

simples e fácil de usar. 

 Com base no resultado da pesquisa, objetiva-se o desenvolvimento de um 

sistema online, acessível através de um navegador web por meio de login e senha, 

focado na gestão de cadastro de clientes e suas cobranças, centralizando a 

cobrança de boletos da empresa de uma maneira simples e de fácil curva de 

aprendizado. Os boletos serão gerados para a conta bancária do contratante, ou 

seja, os valores pagos serão compensados diretamente em sua conta. Para isso, 

será necessário que o cliente tenha um contrato para cobrança por Boleto Bancário 

com seu banco. O sistema contará com as principais funcionalidades requeridas 

pelos usuários, conforme destacadas abaixo: 

 Cadastro completo de clientes; 

 Geração de boletos bancários individuais para os clientes; 
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 Configuração de cobranças recorrentes; 

 Geração de boletos em formato carnê (várias parcelas) de forma 

automática; 

 Categorização das cobranças através de tags gerenciadas pelo usuário; 

 Cálculo automático de multas e juros; 

 Buscam avançada e facilitada de clientes ou cobranças; 

 Ferramenta para clonagem de boletos; 

 Possibilidade de emissão de segunda via diretamente pelo sacado; 

 Customização da parte superior dos boletos (área livre para informações 

ou ações de marketing); 

 Envio dos boletos por e-mail e/ou impressão para envio pelos Correios; 

 Importação e exportação dos dados de clientes através de arquivos 

CSV2; 

 Exportação dos dados das cobranças em arquivos CSV; 

 Geração dos arquivos de remessa3 para envio ao Banco; 

 Leitura dos arquivos de retorno4 para baixa automática dos pagamentos; 

 Relatórios gerenciais a respeito das cobranças emitidas; 

 Envio automático de e-mails para os sacados com lembretes sobre o 

vencimento dos boletos; 

 Possibilidade de emissão de boletos para quantas carteiras, contas ou 

bancos forem necessários; 

 Integração para emissão de nota fiscal eletrônica; 

 API5 para integração com outros sistemas; 

 Servidor com acesso seguro (SSL). 

 

  

                                            
2
Comma-separated values (CSV), em português Valores Separados por Vírgula, é um formato de 

arquivo que armazena dados tabelados, cujo grande uso data da época dos mainframes. Por serem 
bastante simples, arquivos .csv são comuns em todas as plataformas de computador (WIKIPEDIA, 
2012). 
3
Arquivo em formato texto, no layout definido pela FEBRABAN e padronizado pelo Banco Cedente 

que contém as cobranças a serem registradas. 
4
Arquivo em formato texto, no layout definido pela FEBRABAN, emitido pelo Banco Cedente que 

contém a situação das cobranças emitidas. 
5
Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de 

rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por 
aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas 
usar seus serviços. 
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3 MERCADO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 Há algumas perguntas que devem ser respondidas em qualquer 

planejamento estratégico. Nesta seção, responderemos estas e outras perguntas 

que definem a estratégia geral do Sistema Boleto Bancário, assim como o 

desdobramento das estratégias específicas das áreas da empresa. 

 De início, responderemos às perguntas básicas, a fim de dar visão geral 

sobre o projeto. A desenrolar da seção, as discussões serão aprofundadas. 

1) Qual é o nosso negócio? 

 Um serviço de geração de boletos bancários para qualquer banco 

com cadastro de clientes e controle de pagamentos. 

2) Quem é o cliente? 

 O público-alvo é micro e pequenas empresas, e profissionais liberais.  

3) O que ele procura? 

 Este público procura uma solução simples para controlar suas 

cobranças. Querem praticidade acima de tudo. 

4) Por que ele faria negócios com você? 

 Há poucas soluções do mercado focadas no público-alvo específico, e 

nenhuma delas tem o foco em praticidade. Grande parte dos clientes 

ainda não tem uma solução unificada para emissão de boletos e 

controle de pagamentos. Muitos dos clientes que já têm a solução não 

estão satisfeitos com a mesma. 

  



27 

 

3.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Quadro 1 -  Missão, visão e valores 

 

Fonte: Os autores 

 

3.2 ANÁLISE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 

 Esta seção descreve a análise do ambiente de negócios que atuaremos. 

 

3.2.1 Ambiente Externo 

 

 Esta análise do ambiente externo procura delinear as tendências gerais do 

Brasil e do mundo em termos econômicos, e também do setor de pagamentos, 

destacando as oportunidades para o negócio em questão. 

 

3.2.1.1 Ambiente Geral 

 

 O Brasil vive um período de ótimo desenvolvimento econômico. A relativa 

estabilidade econômica ao longo de mais de quinze anos permitiu a ascensão social 

de um enorme contingente de pessoas. Dezenas de milhões de pessoas passaram 

à classe média, elevando o consumo de bens e serviços a patamares sem 

precedentes. 

•Prover uma plataforma de emissão e controle de boletos bancários para 
micro, pequenas empresas e profissionais liberais, com foco em 
praticidade, usabilidade. 

Missão 

•Ser a melhor plataforma independente de controle e emissão de boletos 
do mercado brasileiro. 

Visão 

•Foco no cliente, segurança de informação, transparência. 

Valores 
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 Este aquecimento movimentou diversos setores, criando empregos, 

incentivando formação e trazendo investimentos. A taxa anual de desemprego vem 

caindo de maneira consistente. Em 2003, era de 12%. Em 2011, foi de 6%. Vive-se 

uma grande onda de novos negócios, dirigida por uma nova e pujante geração de 

empreendedores. 

 O avanço tecnológico mundial das últimas décadas também tem sido ímpar, 

principalmente com a consolidação da Internet e das telecomunicações como um 

todo. No Brasil, há mais celulares que habitantes. Mais de 40% da população tem 

acesso à Internet. A penetração de banda larga, embora ainda insuficiente – cerca 

de 7%, cresce rapidamente. 

 Economia aquecida e avanço tecnológico acabaram por amadurecer de 

formar definitiva o comércio eletrônico no Brasil. Estima-se que o País movimente 

mais de 10 bilhões de reais este ano e cresça 12% a cada um dos próximos cinco 

anos. 

 É um contexto muito interessante para se fazer negócios. O consumo da 

classe média é crescente e há uma relativa estabilidade sócio-política. No contexto 

tecnológico, o mundo avançou muito, e ainda não houve sequer tempo suficiente 

para aplicar muitas das grandes inovações. No Brasil, há muito espaço para 

implantação de soluções de tecnologia nos mais variados setores. 

 

3.2.1.2 Ambiente Setorial 

 

 Estamos interessados no setor de pagamentos. Se o mercado em geral está 

movimentado, tenha-se certeza que o mercado das formas de pagamento está ainda 

mais. Naturalmente, virtualmente todos os negócios são remunerados. Seja a venda 

de um produto ou a prestação de um serviço, sempre haverá um pagamento. 

Portanto, o mercado das formas de pagamento acompanha o crescimento da 

economia. 

 Exemplos disso são os terminais eletrônicos para pagamento, as 

“maquininhas” para pagamento com cartão de débito e crédito. Há uma década, era 

um mercado bastante fechado, operado por duas ou três empresas. Hoje, há 

diversos grandes players envolvidos (ex.: Cielo, Redecard, Santander). Além disso, 

o portfólio de serviços prestados foi ampliado. As máquinas agora oferecem, por 

exemplo, crediário, parcelamento e recarga de celular. Há até cobrança sem 
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necessidade de máquina, efetuando a transação diretamente pelo aparelho celular 

do lojista. 

 O boleto bancário, por sua vez, continua mais forte do que nunca. O boleto 

já é uma forma de pagamento tradicional, à qual o cidadão brasileiro está bastante 

acostumado. Trata-se de uma forma de pagamento confiável, prática e reconhecida. 

Em 2009, foram 2,1 bilhões de boletos compensados no sistema bancário. 

 Em 2009, a FEBRABAN colocou em operação o DDA – Débito Direto 

Autorizado. Trata-se de um sistema cujo objetivo era substituir a emissão de boletos 

impressos pela cobrança eletrônica das obrigações. O sistema foi implantado e 

amplamente divulgado pelos bancos e mídia em geral. Porém, a aceitação do 

público não foi à esperada. Isso se deve principalmente a dois fatores. 

 Um desses fatores é a própria questão cultural, pois os cidadãos estão muito 

acostumados com boletos e não viram grande vantagem em aderir ao sistema DDA. 

À primeira vista, o sistema não é intuitivo, exigindo uma explicação cuidadosa por 

parte do provedor do serviço. O segundo fator é a facilidade de cobranças não 

registradas. Este tipo de cobrança não existe no sistema DDA e é praticamente a 

única usada no comércio eletrônico, por sua própria natureza. Muitos clientes geram 

o boleto e não pagam, e seria muito custoso para a loja virtual registrar esses 

boletos. Micro e pequenas empresas também fazem uso do boleto não registrado, 

devido à praticidade de emissão. 

 Uma questão importante a se considerar no setor de emissão de boletos 

bancários pela Internet são as fraudes. Usuários mal intencionados podem usar a 

ferramenta para gerar boletos em nome de empresas “laranjas”, a fim de receberem 

pagamentos de usuários mal avisados. Para evitar isso, é preciso fazer uma análise 

cadastral de cada empresa registrada no sistema e também um monitoramento ativo 

dos pagamentos com o objetivo de descobrir possíveis fraudadores. 

 Na Internet, há diversos sites que se propõe a fazer a geração de boletos 

para os clientes. No entanto, são todos serviços pequenos e não desenvolvidos 

estrategicamente. Nenhum conseguiu se consolidar como líder de mercado, e a 

maioria abandonou o setor. Dos sites que ainda permanecem, podemos destacar: 

 iBoleto6: Sistema praticamente descontinuado. Não provê mais suporte. 

                                            
6
 Disponível em: <http://www.iboleto.com.br> 
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 Banpag7: Sistema ativo para cobranças simples por boleto. 

 Cobre Grátis8: Sistema ativo para cobrança por boleto. Principal 

concorrente no mesmo segmento, ainda tem um pequeno número de 

clientes ativos. 

 

3.2.1.3 Estrutura Setorial – Cinco forças de Porter 

 

 A Análise das cinco forças de Porter ajuda a determinar a competitividade do 

setor. 

 

Figura 1 -  Cinco forças de Porter 

 

Fonte: Porter, 2000 

 

3.2.1.4 Rivalidade entre empresas existentes 

 

 No setor de pagamentos por boleto bancário, há uma certa concorrência 

entre os players existentes. No entanto, não há interação explícita entre eles ou 

ações executadas para derrubar o concorrente. Embora haja pouca concorrência, é 

preciso ficar atento aos movimentos das empresas do setor e, principalmente, 

aprender com seus erros. 

                                            
7
 Disponível em: <http://www.boletobanpag.com.br> 

8
 Disponível em: <http://www.cobregratis.com.br> 
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3.2.1.5 Ameaça de produtos substitutos 

 

 No campo dos produtos substitutos, é preciso ficar atento ao Débito Direto 

Autorizado – DDA. Esse é um padrão criado pela FEBRABRAN que tinha 

exatamente o objetivo de extinguir o uso de boletos bancários. Conforme já exposto 

na seção 3.2.1.2 - Ambiente Setorial, a adesão ao DDA foi apenas parcial. Apesar 

disso, a FEBRABAN continua evoluindo e divulgando o novo padrão, para fazer com 

que ele adira à cultura do brasileiro. 

 Outro produto que poderia ser visto como substituto é o Débito Automático 

em conta. Este, no entanto, não está disponível facilmente para micro e pequenas 

empresas, que é nosso público-alvo. 

 

3.2.1.6 Ameaça de novos entrantes 

 

 Nosso setor não tem muitas barreiras de entrada, e isso cria o risco de 

novos entrantes. Para atenuar este risco, é importante estabelecer uma marca e 

consolidá-la. A confiabilidade da marca é um aspecto chave quando uma pessoa vai 

fazer transações financeiras. 

 Além disso, o sistema deve ser evoluído constantemente. Isso dificultará 

cada vez mais que novas empresas tentem copiá-lo. 

 

3.2.1.7 Poder dos compradores 

 

 Nossos compradores são as micro e pequenas empresas e os profissionais 

liberais. São eles que comprarão nossos serviços. Um dos aspectos do poder de 

barganha desses compradores é o próprio preço. Como há concorrência, nosso 

preço deve estar pelo menos dentro da faixa de operação do mercado. Dentro dessa 

faixa, usaremos nosso posicionamento e reputação para determinar o preço. 

 Uma vez que nosso cliente aderiu a nossos serviços, cria-se uma barreira de 

saída. Nosso objetivo é ter o melhor sistema do mercado, fazendo com que o cliente 

não tenha uma opção melhor. O preço é relativamente baixo em relação ao 

orçamento geral do cliente. É um custo fixo mensal  e não é relevante para o cliente 

se ele paga 20 ou 40 reais por mês pelo serviço. 
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3.2.1.8 Poder dos fornecedores 

 

 Nosso serviço tem um único fornecedor, que pode ser também visto como 

parceiro, que são os bancos. Nós agimos como um gerador de negócios para os 

bancos, visto que, para adquirir nossos serviços, o cliente deve ter uma carteira de 

cobrança junto ao banco. Para cada boleto gerado ou compensado, o banco cobrará 

uma tarifa do cliente.  

 Não se vê interesse do banco em prejudicar nosso negócio ou tentar 

diminuir nossa margem. Pelo contrário, o banco provavelmente desejará incentivar 

esse tipo de cobrança. Naturalmente, para isso, nosso serviço deverá acompanhar 

os padrões de segurança e controle de fraude do mercado. 

 

3.2.2 Ambiente Interno 

 

 A análise do ambiente interno avalia as principais competências de nossa 

empresa que permitirão ter sucesso no negócio. 

 

3.2.2.1 Recursos e Capacidades 

 

 Há um recurso essencial que é chave para o sucesso de nosso negócio: o 

marketing espontâneo.Temos um ativo importantíssimo que é o domínio 

<http://www.boletobancario.com>, que é o primeiro na busca orgânica do Google 

quando se fala pesquisa por boleto bancário. Sendo a Internet hoje a principal fonte 

de consulta por novos produtos e serviços, temos com certeza possibilidade de 

conquistar um bom contingente de clientes através deste canal. 

 Além disso, nossa empresa, a Polvo Digital, já desenvolve soluções voltadas 

a boletos bancários há mais de dez anos. Possuímos uma carteira de clientes e 

propects bastante considerável. 
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Figura 2 -  Logomarca do BoletoBancário.com 

 
Fonte: O autor, 2012. 

 

 Temos toda a estrutura e expertise necessária para desenvolver o sistema. 

Nossa empresa está no mercado de sistemas para Internet há muitos anos, temos 

profundo conhecimento nos requisitos para este tipo de sistema. 

 A Polvo Digital também atua no segmento de marketing online, criando 

campanhas de publicidade, marketing online para e-commerce e mesmo fornecendo 

plataforma de e-commerce para comerciantes que querem atuar no mercado de 

Internet. Fornecemos a solução completa, desde a terceirização do e-commerce até 

a criação de campanhas de busca e retenção de clientes. Essa competência da 

Polvo certamente ajudará a divulgar o produto Boleto Bancário e consolidar sua 

marca. 

 

3.2.2.2 Competência Essencial 

 

 A competência essencial de um negócio deve seguir o acrônimo VRIO – 

Valiosa, Rara, Imitação Difícil e Organizada. 

 Nossa competência essencial é nossa reputação neste mercado, através de 

nosso posicionamento na busca orgânica do Google. Isso é raro, pois apenas uma 

empresa pode ser a primeira. Foi construído através de muitos anos e é valioso, pois 

muitas outras empresas gostariam de estar nesta posição. Devido ao registro legal 

do domínio <http://www.boletobancario.com> ser de propriedade exclusiva da Polvo 

Digital, esta posição é de dificílima imitação. 
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Figura 3 -  Pesquisa Orgânica 

 
Fonte: Google, 2012 

 

 Quanto à organização, pretendemos estabelecê-la através deste plano de 

negócios, criando uma cadeira de valor única e com foco no cliente. Como nossa 

Visão demonstra, queremos “Ser a melhor plataforma independente de controle e 

emissão de boletos do mercado brasileiro.” 

 

3.3 ANÁLISE SWOT 

 

 Esta seção faz uma análise das forças, fraquezas, oportunidade e ameaças 

encontradas no contexto no nosso negócio. 
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Quadro 2 -  Analise de SWOT 

 
FORÇAS – Strenghts 

 

 Reputação no Google 

 Expertise em Marketing Online 

 Expertise em Sistemas e Boletos 
 

 
FRAQUEZAS – Weaknesses 

 

 Organização e foco no projeto 

 
OPORTUNIDADES – Opportunities 

 

 Mercado de microempresas mal atendido 

 
AMEAÇAS – Threats 

 

 Adesão ao DDA 

 Fraudes 
 

Fonte: Andrews, 1980 

 

3.4 MATRIZ DE ANSOFF 

 

 A Matriz de Ansoff ajuda a determinar estratégicas de expansão. Nosso caso 

pode ser considerado como uma expansão, pois a Polvo Digital já atua no setor de 

boletos bancários, porém em outro segmento. Atualmente, a Polvo fornece software 

para emissão de boletos bancários, com foco em empresas que já têm um sistema 

de controle de cobranças. O novo sistema, conforme já descrito, terá foco em micro 

e pequenas empresas e profissionais liberais. O novo público-alvo não precisará ter 

um sistema anterior como pré-requisito. 

 

Quadro 3 -  Matriz de Ansoff 

Produtos Mercado Existente Mercado Novo 

Produto Existente 
Penetração de Mercado 

Desenvolvimento de Mercado 
 (obtenção de market share) 

Produto Novo Desenvolvimento de Produto Diversificação 

Fonte: Lobato et al., 2006. 

 

 Atuaremos em um mercado existente com um produto já existente. 

Devemos, portanto, concentrar nossa estratégia e nossos esforços em conquistar 

clientes, aumentando nosso market share o máximo possível. 

 No entanto, acreditamos que nossos concorrentes ainda não exploraram 

totalmente o mercado disponível, seja por deficiente de marketing, qualidade ou 

divulgação. Assim, pretendemos também usar estratégias de Desenvolvimento de 
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Mercado para expandir cada vez mais o mercado em que atuaremos. Muitas 

pessoas precisam de formas de receber pagamentos. É preciso mostrar a elas quão 

prático e simples é nosso produto. 

 

3.5 ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE PORTER 

 

 Porter (2002) descreve três tipos diferentes de estratégias que são usadas 

pelas empresas para estabelecer ou manter vantagem competitiva. São elas: 

 

Quadro 4 -  Estratégicas 

 

Fonte: Porter, 2002 

 

 Nosso produto tem um foco específico: emissão e controle de boletos 

bancários para micro, pequenas empresas e profissionais liberais. Dada esta 

condição, acreditamos que a estratégia de foco represente melhor nosso negócio. 

Procuraremos desenvolver todas as funcionalidades, benefícios e atributos de nosso 

serviço com nosso público-alvo em mente. 

 Porter (2002) diz que a estratégia de foco não é uma estratégia por si. 

Mesmo dentro de um mercado específico, é preciso escolher entre Liderança em 

Custo e Diferenciação. 

 Nossa atuação se dará basicamente pela venda de serviços online. Neste 

ramo, também chamado Software as a Service (SaaS), o custo de cada cliente faz 

variar muito pouco o custo total da empresa. Cada cliente custa muito pouco para a 

empresa, pois significa apenas mais uma pequena fração de espaço em disco, 

processamento de CPU, memória e banda de Internet. A receita por cliente, por sua 

•Sustentar o menor preço do mercado. 

Liderança em Custo 

•Diferenciar o produto em aspectos que o destaquem da concorrência. 

Diferenciação 

•Procurar um nicho específico e se especializar nele. 

Foco 
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vez, também é baixa. Assim, acreditamos que a Liderança em Custo pode não ser 

adequada, pois há muito pouco a se obter com alterações nos custos variáveis. 

Vimos na Matriz de Ansoff que trabalharemos em um mercado existente com um 

produto existente, e precisaremos conquistar market share. Além disso, 

procuraremos expandir o mercado existente buscando clientes que ainda não usam 

nosso tipo de solução. Nossa visão é “Ser a melhor plataforma independente de 

controle e emissão de boletos do mercado brasileiro”. Claramente, uma solução 

diferenciada. Portanto, nossa estratégia genérica é Foco com Diferenciação. 

 

3.6 MATRIZ BCG 

 

 A Matriz Boston Consulting Group (BCG) é uma relação dos produtos da 

empresa. Ela envolve participação relativa e crescimento do mercado. 

 

Figura 4 -  Matriz BCG 

 
Fonte: Kotler, 2000 

 

 Podemos avaliar o portfolio de produtos de boleto da Polvo Digital com a 

Matriz BCG. Há três produtos principais: 

 Boleto Web9: biblioteca para integração com sistemas web em Java.  

                                            
9
 Disponível em: <http://www.boletobancario.com/home/produtos/web> 
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 Boleto Direto10: programa para geração de boletos em lote, com alta 

performance e escalabilidade, capaz de emitir milhares de boletos em 

alguns minutos.  

 Boleto Service11: serviço de software para geração de boletos na nuvem.  

 O Boleto Web e o Boleto Direto são os produtos tradicionais da empresa, 

tem uma reputação consolidada e clientes fiéis. Por suas características, no entanto, 

trabalham em um mercado já bastante estagnado. Seu público-alvo são empresas 

de software e muitas delas acabam desenvolvendo sua própria solução de boletos. 

Na Matriz BCG, esses produtos podem ser considerados como as “vacas leiteiras”, 

que geram caixa para que a empresa possa investir em outros produtos. 

 O Boleto Service é um ótimo produto, do ponto de vista técnico. Ele funciona 

na própria estrutura da Polvo (baseada em nuvem) e não requer nenhuma 

hospedagem Internet por parte do cliente. Sua integração também é fácil. 

Independente disso, desde seu lançamento, há cerca de cinco anos, não encontrou 

seu público-alvo. Após muitas iniciativas de marketing, a Polvo Digital considera hoje 

sua descontinuação. Como o cão da Matriz BCG, este produto não dá prejuízo e 

ajuda a manter clientes e expertise da Polvo no mercado. No entanto, o esforço em 

torno dele pode ser minimizado em favor de inovações. 

 O novo sistema de Boletos Bancários é o ponto de interrogação. É o novo 

produto no qual investiremos, trabalhando para que adquira market share atuando 

em um mercado em expansão. E esta expansão será nutrida por nós mesmos. 

  

  

                                            
10

 Disponível em: <http://www.boletobancario.com/home/produtos/direto> 
11

 Disponível em: <http://www.boletobancario.com/home/produtos/service> 
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4 MARKETING E VENDAS 

 

 A propaganda do produto será de forma espontânea através do acesso ao 

site <http://www.boletobancario.com>, onde potenciais clientes que entram neste 

site para tentar esclarecer dúvidas com relação ao processo de cobrança bancária, 

terão acesso ao produto. Neste momento funcionários da Polvo Digital poderão 

acessar estes potenciais clientes e capturar a venda do produto.  

 A estratégia adotada levará em consideração as necessidades apresentadas 

por potenciais clientes na pesquisa realizada através da internet, conforme 

apresentada no item 1 deste trabalho. O objetivo é apresentar um produto que 

atenda as necessidades desses potenciais clientes, fundamentado em um profundo 

conhecimento do mercado. 

 As modalidades de venda e negociação que utilizaremos serão e-commerce 

e cross-selling. 

 E-commerce é um ponto de venda virtual e oficial, conduzido através de uma 

comunicação digital, com o objetivo de realizar negócios entre pessoas físicas ou 

jurídicas e vice-versa. Trata-se de uma forma de marketing instantâneo, sendo uma 

ferramenta para rápida decisão de compra. No caso boleto bancário, o comércio 

eletrônico além de uma ferramenta para venda de nosso produto, servirá como 

instrumento de divulgação do nosso produto e marca. 

 O cross-selling e uma modalidade que busca o aumento de volume na 

venda agregada, ou seja, venda de um ou mais produtos associados a uma venda 

inicial. No caso do boleto bancário poderão ser oferecidos juntamente, produtos coo 

gerenciamento de cadastro unificado e terceirização da cobrança, agregando valor 

da venda. 

 Nosso Produto – boleto bancário – é ferramenta através do site 

<http://www.boletobancario.com>, pela qual clientes podem gerar fichas de 

compensação bancária para realizar a cobrança de sua carteira de clientes, 

facilitando o gerenciamento das contas a pagar e a receber de sua empresa. A 

flexibilidade da gestão do cadastro de clientes, para a emissão de boletos e não 

dependência de um sistema rígido oferecido pelo sistema bancário são os principais 

diferenciais do nosso produto. 

 A marca BOLETO BANCÁRIO, cujo diferencial começa no próprio nome, é 

uma designação utilizada de forma ampla e abrangente pelo mercado, bastante 



40 

 

popular de um instrumento para viabilizar pagamentos e recebimentos. O site 

<http://www.boletobancario.com> é acessado diariamente por diversas pessoas 

interessadas no produto, e a busca na internet mais frequente, é realizada através 

do nome popular “boleto bancário” . 

 O Preço inicial sugerido será de R$ 2,00 por boleto emitido, mais uma tarifa 

de manutenção mensal de cadastro enquadrado em pacotes balizados pela 

quantidade de boletos emitidos. 

 Este valor é referenciado nos valores cobrados pelas instituições financeiras, 

que variam para pequenas empresas, entre R$ 2,50 e R$ 5,00. 

 A título de Promoção poderão ser oferecidos pacotes mensais de 

manutenção de cadastro e emissão de boletos cuja referência será a quantidade de 

títulos. 

 A Distribuição do produto ocorrerá principalmente através do canal internet. 

A forma de comercialização será direta para os compradores sem a utilização de 

intermediários. 

 O orçamento destinado para o marketing do produto será de 2,85% do 

faturamento bruto do projeto. 

 Os concorrentes da empresa serão bancos comerciais e sites que fornecem 

soluções parciais. No caso dos bancos comerciais de varejo, que dominam este 

mercado, seus produtos são standard muito pouco flexíveis e que causam 

dependência dos clientes dos seus sistemas de cadastro. A grande vantagem é a 

capilaridade de distribuição e a carteira de clientes que já possuem conta corrente. 

 Os concorrentes dos produtos são a chamada aquirencia, realizada pelas 

administradoras de cartões de crédito e débito, débito automático e o depósito 

identificado, que em geral são mais caros que o boleto bancário. 

 Nosso Público-alvo será micro e pequenas empresas com faturamento anual 

de até R$ 1.000.000,00 ano e todos os tipos de profissionais liberais. 

 A atratividade do segmento ocorre pela necessidade do mercado em realizar 

o recebimento das suas vendas de forma segura e rápida, de uma aceitação grande 

do produto pelos consumidores que estão acostumados com o manuseio de boletos, 

que são utilizados para efetuar os pagamentos de seus compromissos. 

 Nossas fortalezas são a tecnologia aliada ao domínio boletobancario, e ao 

grande número de acessos de potenciais clientes ao site para consulta e tirar 

dúvidas. 
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 O mercado de meios de recebimento já está maduro, porém possui um 

grande potencial para inovações, e os principais concorrentes podem ser potenciais 

compradores do negócio, dada a carência do segmento na oferta de produtos 

flexíveis e inovadores. Os principais objetivos serão o ganho de market share da 

cobrança bancária no Brasil e criação de valor para o produto. 
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5 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

 

5.1 SITUAÇÃO ATUAL DO NEGOCIO 

 

A empresa já está no mercado há 10 anos e possui expertise em 

comunicação e tecnologia voltada ao meio digital. Realizamos projetos web de 

proporções e naturezas diversas, começando pela criação de campanhas de 

publicidade online, hotsites e sites complexos, comércio eletrônico e sistemas sob 

demanda. 

Nossos sistemas atendem variadas necessidades, como um sistema para 

controle interno, um site para exposição dos negócios, uma intranet ou extranet, 

podendo ter um grande volume de acessos ou requisitos de segurança específicos, 

esteja ele hospedado em uma empresa ou uma nuvem.  

A empresa já possui dentro dessa gama de sistemas, um sistema que emite 

boletos bancários e desde 2000 é a melhor solução independente no Brasil para a 

geração de boletos bancários, mas este é um serviço voltado para empresas de 

médio e grande porte que já possuem uma carteira com algum banco e eles 

necessitam de uma interface para geração do boleto.    O novo produto que estamos 

oferecendo visa atingir as micro empresas e profissionais autônomos que não 

possuem essa interface de trabalho e tem pouco ou nenhum contato com 

tecnologias como estas. Por isso, será adaptado o sistema já existente para que de 

forma fácil e direta o usuário em qualquer lugar e a qualquer hora consiga gerar um 

boleto de cobrança para seus produtos ou serviços. 

A grande vantagem desse novo produto é o controle de clientes e 

pagamentos que não está disponível no sistema já existente. Devemos lembrar que 

sempre qualquer empresa que deseje utilizar de cobrança por boleto bancário 

precisa de uma conta em banco para vincular essa cobrança.  

 

5.2 LOCALIZAÇÃO E ARRANJO FÍSICO 

 

 A empresa está localizada na Rua Desembargador Ermelino Leão, nº 35, 2º 

andar, na cidade de Curitiba – PR, Brasil. O imóvel é de propriedade de um dos 

sócios e possui aproximadamente 150 m². São dispostos 15 computadores em um 

hall de entrada, uma sala de reunião, uma sala para o administrativo, um nicho para 



43 

 

o servidor, uma copa e um espaço formado por duas ilhas onde fica a equipe de 

produção.  

 

5.3 CAPACIDADE PRODUTIVA  

 

 A capacidade de produção atual é de 14 homens/hora, com uma produção 

diária de 8 horas e cinco dias na semana.  

 

5.4 PROCESSOS OPERACIONAIS 

 

 A empresa possui as áreas de marketing e comunicação, financeiro, 

administrativo, programação e desenvolvimento. As áreas que geram os produtos e 

serviços da empresa são as áreas de programação e desenvolvimento, mas todos 

os projetos são multidisciplinares e envolvem todas as áreas da empresa na sua 

execução. 

 

5.5 GESTÃO DE PESSOAS  

 

 A gestão das pessoas na empresa é feita pelos sócios fundadores. Assim, 

todas as contratações e demissões passam pela avaliação deles. Hoje a empresa 

possui 15 colaboradores. A equipe é bem variada e a empresa possui uma 

propriedade intelectual muito vasta. Segue abaixo a listagem da formação técnica 

dos profissionais: 

 Antonio: Faculdade de Ciência da Computação; 

 João: Faculdade de Ciência da Computação e mestre em Engenharia de 

Software; 

 Luciana: Faculdade de Ciência da Computação; 

 Carla: Faculdade de Publicidade e Propaganda; 

 Eduardo 1: Faculdade de Ciência da Computação; 

 Fernando: Doutor em Ciência da Computação; 

 Eduardo 2: Faculdade de Analista de Sistemas; 

 Bianca: Faculdade de Design Gráfico; 

 Gabriela: Faculdade de Design Gráfico; 
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 Thábata: Faculdade de Publicidade e Propaganda; 

 Alan: Graduando em Engenharia Mecânica; 

 Vanessa: Faculdade de Relações Públicas. 

 A empresa possui também uma colaborada chamada Rosana que faz o 

serviço de auxiliar de limpeza, uma chamada Karen e outra chamada Luiza que são 

estagiárias, uma de programação e outra de administração. 

 A estrutura organizacional da empresa pode variar conforme os projetos e é 

muito flexível, pois os sócios também são peças fundamentais no processo de 

produção, mas no geral se define da seguinte maneira. 

 Quatro sócios: João (programação de desenvolvimento), Antonio 

(programação de desenvolvimento), Luciana (financeiro e administrativo) 

e Carla (Marketing e Comunicação). 

 Programação: Eduardo 1, Eduardo 2, Fernando e Alan. 

 Estagiária de programação: Karen. 

 Planejamento e atendimento ao cliente: Thábata. 

 Design: Gabriela e Bianca. 

 Administrativo: Luiza (estagiária) e Rosana (auxiliar de limpeza) 

 A seleção da equipe de gestão se faz pela formação técnica e experiência 

dos profissionais.  

 Além dos colaboradores diretos da empresa, ainda temos os colaboradores 

externos que são: um escritório de advocacia e outro de contabilidade. 

 

5.6 REMUNERAÇÃO  

 

A remuneração da empresa é feita através da divisão dos lucros para os 

sócios e salários para os demais funcionários. 

Como forma de avaliação de desempenho e potencial dos profissionais será 

desenvolvido um programa anual de avaliação que bonifica com um aumento de até 

20% o salário dos funcionários. Essa avaliação será feita por todos os sócios e será 

utilizado um formulário de avaliação que está em desenvolvimento.  

Os funcionários passam por uma capacitação inicial (parte de 

desenvolvimento) para demonstração das ferramentas básicas e iniciais. É 
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proporcionada aos colaboradores a participação em congressos, cursos e eventos 

na área. 

 

5.7 DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

 

5.7.1 Método de produção 

 

 A produção do sistema ocorre de forma única e podem ser necessárias 

algumas adaptações de acordo com as necessidades dos clientes. As tecnologias 

envolvidas são:  

 Design: pacote de programas da Adobe em maquinas apple; 

 Comunicação: pacote Microsoft em Windows; 

 Programação: ferramentas para desenvolvimento- como eclipse ou 

netbeans (Windows ou Linux) Para linguagem PHP, JAVA, ASP (estes 

são os principais, podendo trabalhar com outros); 

 Banco de dados: MySQL , Postgresql (dependendo da demanda). 

 Sistemas computacionais: Linux, Windows, MacOS, Pacote Office, 

Pacote Adobe, Jira. 

 

5.7.2 Principais fornecedores 

 

 Os principais fornecedores da empresa são: energia (Copel), água, telefonia 

e internet (GVT), hospedagem de servidor externo (Central Server), impressão 

(Gráfica (Corgraf), equipamentos (Apple e Kairus). 

 

5.7.3 Controle de Qualidade 

 

 O controle de qualidade acontece por projeto e é utilizada da politica de 

qualidade durante todo o desenvolvimento do produto ou da prestação de serviço. 

Sendo os processos são baseados no World Wide Web Consortion (W3C). 

 As equipes de cada projeto são multidisciplinares e trabalham de forma 

sequencial. Para que seja garantida e verificada a qualidade, ao final do projeto 
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algum colaborador que não executou o sistema faz o teste, evitando o erro não fique 

viciado. 

 

5.7.4 Suporte a clientes 

 

Existe na empresa uma área exclusiva para o relacionamento com cliente. 

Onde dependendo da necessidade de atendimento do cliente sua solicitação é 

direcionada para a área de comunicação ou tecnologia. A empresa pretende 

aumentar o numero de funcionários para esse setor por entender que no mercado 

onde atua a assistência ao cliente pós venda é o que garante a perpetuação do 

trabalho. 

Baseando-se nos estudos feitos sobre o mercado e a demanda, foram 

formulados quatro planos distintos de serviços que serão ofertados aos clientes. 

Estes planos são a forma de licenciamento de uso do sistema que o cliente pode 

obter. Estes planos estão apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 -  Planos de licenciamento de uso do sistema 

Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 

 Funcionalidades 
totais; 

 Funcionalidades 
totais; 

 Funcionalidades 
totais; 

 Funcionalidades totais; 

 Limite de emissão de 
25 boletos por mês; 

 Limite de emissão de 
100 boletos por mês; 

 Limite de emissão de 
300 boletos por mês; 

 Boletos ilimitados; 

 Limite de 25 clientes 
cadastrados; 

 Limite de 50 clientes 
cadastrados; 

 Limite de 100 
clientes cadastrados; 

 Clientes ilimitados; 

 Limite de emissão 
para 1 conta em um 
banco. 

 Limite de emissão 
para duas contas em 
um banco. 

 Limite de emissão 
para cinco contas 
em um banco. 

 Contas ilimitadas. 

R$ 20,00 / mês R$ 35,00 / mês R$ 55,00 / mês R$ 99,00 / mês 

 

 Juntamente com as mensalidades, as emissões dos boletos serão a fonte de 

renda desse negócio. Assim, no próximo tópico vamos entrar no planejamento 

financeiro, para que seja detalhada toda a gestão financeira do sistema de boleto 

bancário. 
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6 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

 No cenário base realista a fundamentação das premissas, parte da 

necessidade de pequenas e micro empresas e profissionais liberais, em todo o 

Brasil, de terem acesso a um gerenciamento próprio de cadastros de cobrança, que 

atualmente dependem de serviços "standard" oferecido por instituições financeiras 

que são muito pouco flexíveis com seus sistemas de cobrança, e o mais importante 

é que o seu cadastro é gerenciado dentro do sistema do banco, levando a 

dependência do uso deste sistema e ao custo médio elevado do serviço de cobrança 

para este público, entre R$ 3,0 e R$ 5,0 por boleto emitido (BANCO SANTANDER; 

BANCO HSBC, 2012). 

 Segundo o Sebrae-SP (2012), atualmente existem mais de 5 milhões de 

micro e pequenas empresas no Brasil. 

 A expectativa inicialmente é a captação de 150 clientes no primeiro ano, 

atingindo 400 clientes em 2.017. A estrutura de vendas contará com três 

profissionais de vendas e dois suportes técnicos, dentro da área administrativa, e 

devido ao tamanho do mercado potencial, entenderam ser muito factível a conquista 

de 12 a 13 clientes por mês no primeiro ano de operação e 34 na média mensal em 

2.017. 

 O objetivo do Boleto Bancário será inicialmente atender a demanda de 

clientes que já possuem o serviço de boletos, e tem a necessidade de gerenciar seu 

próprio cadastro com o objetivo de diminuir a dependência dos bancos e também 

reduzir custos, substituindo os recebimentos através de cartões de débito e crédito, 

que possuem taxas cobradas pelas administradoras da adquirência que variam entre 

2% e 5% ao mês (SANTANDER ADQUIRËNCIA; CIELO; REDECARD, 2012), pelo 

Boleto Bancário, além de poderem ser uma alternativa para os pagamentos com 

cheque pré-datados para clientes com bom histórico de relacionamento, que 

poderão ser criados através da gestão própria do cadastro. 

 

6.1 PREMISSAS BÁSICAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS 

FINANCEIROS 

 

 Preço médio por boleto emitido ou liquidado: R$ 1,50; 

 Quantidade de 300 boletos por mês por cliente; 
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 Quantidade de 150 clientes no primeiro ano, crescimento de 50% em 

2014, e 30% nos demais anos; 

 Um funcionário de suporte para cada 75 clientes, compartilhados nos 3 

produtos (boleto, licença de uso e terceirização de cobrança) e 1 de 

vendas a cada 50 clientes; 

 Custo de cada funcionário administrativo de R$ 3 mil/ mês e de suporte 

R$ 4 mil/mês; 

 Custo de cada funcionário vendas: R$ 5 mil/mês; 

 Custo administrativo de R$ 120 mil por ano com aluguel e despesas do 

escritório; 

 Correção das despesas e custos pela inflação média 6% ao ano; 

 Custo de um gestor/empreendedor: R$ 120 mil por ano; 

 Despesas com marketing de 5% sobre faturamento. 

 Taxa mínima de atratividade (TMA), neste caso aplicado como custo de 

capital alocado em 7,25% ao ano, ou seja, uma taxa equivalente a CDI anual.  

 

6.2 Oportunidades para os investidores 

 

 Remuneração de 20% ao ano para o capital investido, pagos a partir do 

3º ano, mais um prêmio de 25% do saldo de caixa de R$ 2.249 mil a ser 

distribuído no quinto ano, ou; 

 Participar da venda da empresa no quinto ano se utilizado um múltiplo 

entre 6 e 10 vezes a geração de caixa operacional de R$ 953 mil, girando 

em torno de R$ 5.721 mil e R$ 9,535 mil; 

 Projeto modular, sendo sensível a quantidade de vendedores para ofertar 

os produtos, com investimento em infraestrutura de R$ 100 mil reais a 

cada 200 clientes novos; 
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7 CONCEITOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

 

Os conceitos utilizados foram baseados na apostila do ISAE/FGV Finanças 

Corporativas (2012).  

 Taxa Interna de Retorno (TIR): Retorna a taxa interna de retorno de uma 

sequência de fluxos de caixa representada pelos números em valores. 

Estes fluxos de caixa não precisam ser iguais como no caso de uma 

anuidade. Entretanto, os fluxos de caixa devem ser feitos em intervalos 

regulares, como mensalmente ou anualmente. A taxa interna de retorno é 

a taxa de juros recebida para um investimento que consiste em 

pagamentos (valores negativos) e receitas (valores positivos) que 

ocorrem em períodos regulares.  

 Valor Presente Líquido (VPL): A definição de Valor presente Líquido quer 

retornar uma série de fluxo de caixa a uma data zero, por uma 

determinada Taxa Mínima de Atratividade, e depois descontado o 

investimento inicial, onde Io representa o investimento inicial, feito na 

data zero. A definição fica então: 

 

VPL (VP do FC após Io ) – Io 

 

O critério decisório nos diz que um projeto só deve ser realizado se o seu 

VPL for nulo ou positivo. Nunca deve ser realizado se for negativo. 

 

7.1  ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM FLUXO DE CAIXA EM UM CENÁRIO 

OTIMISTA 

 

 Aquisição de 150 clientes no primeiro ano; 

 Crescimento de 50% no primeiro ano e 30% nos demais anos; 
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Tabela 2 -  Cenário realista 

 

Fonte: Os autores 

 

7.2 ANÁLISE DO INVESTIMENTO COM FLUXO DE CAIXA EM UM CENÁRIO 

REALISTA 

 

 Aquisição 150 clientes no primeiro ano; 

 Crescimento de 50% no primeiro ano e 40% nos demais anos. 

 

  

Cenário Realista

0 1 2 3 4 5

Projeções R$ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

= Receita Bruta 500 680.250 1.020.375 1.326.488 1.724.434 2.241.764

% Crescimento 1 1% 50% 30% 30% 30%

Impostos 40 54.420 81.630 106.119 137.955 179.341

(=) Resultado Liquido 460 625.830 938.745 1.220.369 1.586.479 2.062.423

Custos 133.037 646.013 699.739 753.968 815.123 884.724

Administrativas 105.012 336.000 356.160 377.530 400.181 424.192

Vendas 28.000 276.000 292.560 310.114 328.720 348.444

Marketing 25 34.013 51.019 66.324 86.222 112.088

0 68.025 102.038 132.649 172.443 224.176

-132.577 -88.208 136.969 333.752 598.912 953.522

(-) Fluxo dos Investimentos 100.000 0 130.000 30.000 30.000 130.000

(=) Fluxo de Caixa Livre -232.577 -88.208 6.969 303.752 568.912 823.522

Despesas Financeiras 0 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850

0 0 0 0 0 0

Dividendos/Distribuição 0 0 0 0 0 0

Fluxo Financeiro 0 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850

(=) Saldo de Caixa -260.000 -232.577 -69.358 25.819 322.602 587.762 842.372

Caixa inicial -232.577 -69.358 -43.539 279.063 866.826 1.709.198

Divida Financeira CP 0 0 0 0 0 0

Divida Financeira LP 0 0 0 0 0 0

Caixa Final -492.577 -561.934 -605.473 -326.410 540.416 2.249.614

 Dívida Financeira Total  0 0 0 0 0 0

0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

TMA 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%

TIR

VPL R$ 695.309,64

Boleto Bancário

(+/-) Variacao do Capital de Giro

(=) Fluxo de Caixa Operacional

Amortização Dividas Curto Prazo

 Custo Médio da Divida Financeira 

(% a.a.) 

28,64%



51 

 

Tabela 3 -  Cenário otimista 

 

Fonte: Os autores 

 

7.3 FLUXO DE CAIXA EM UM CENÁRIO BAIXO CRESCIMENTO DO PIB 

 

 Aquisição de 150 clientes no primeiro ano; 

 Crescimento de 50% no segundo e crescimento de 20% nos demais 

anos; 

 

  

Cenário Otimista

0 1 2 3 4 5

Projeções R$ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

= Receita Bruta 500 680.250 1.020.375 1.428.525 1.999.935 2.799.909

% Crescimento 1 1% 50% 40% 40% 40%

Impostos 40 54.420 81.630 114.282 159.995 223.993

(=) Resultado Líquido 460 625.830 938.745 1.314.243 1.839.940 2.575.916

Custos 133.037 646.013 699.739 759.069 828.899 912.631

Administrativas 105.012 336.000 356.160 377.530 400.181 424.192

Vendas 28.000 276.000 292.560 310.114 328.720 348.444

Marketing 25 34.013 51.019 71.426 99.997 139.995

0 68.025 102.038 142.853 199.994 279.991

-132.577 -88.208 136.969 412.321 811.048 1.383.294

(-) Fluxo dos Investimentos 100.000 0 130.000 30.000 30.000 130.000

(=) Fluxo de Caixa Livre -232.577 -88.208 6.969 382.321 781.048 1.253.294

Despesas Financeiras 0 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850

0 0 0 0 0 0

Dividendos/Distribuição 0 0 0 0 0 0

Fluxo Financeiro 0 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850

(=) Saldo de Caixa -260.000 -232.577 -69.358 25.819 401.171 799.898 1.272.144

Caixa inicial -232.577 -69.358 -43.539 357.632 1.157.530 2.429.674

Divida Financeira CP 0 0 0 0 0 0

Divida Financeira LP 0 0 0 0 0 0

Caixa Final -492.577 -561.934 -605.473 -247.841 909.690 3.339.364

 Divida Financeira Total  0 0 0 0 0 0

0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

TMA 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%

TIR

VPL

 Custo Médio da Divida Financeira 

(% a.a.) 

37,97%

R$ 1.186.581,00

Boleto Bancário

(+/-) Variacao do Capital de Giro

(=) Fluxo de Caixa Operacional

Amortização Divida Curto Prazo
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Tabela 4 -  Cenário crescimento baixo PIB 

 

Fonte: Os autores 

 

  

0 1 2 3 4 5

Projeções R$ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

= Receita Bruta 500 680.250 1.020.375 1.224.450 1.469.340 1.763.208

% Crescimento 1 1% 50% 20% 20% 20%

Impostos 40 54.420 81.630 97.956 117.547 141.057

(=) Resultado Líquido 460 625.830 938.745 1.126.494 1.351.793 1.622.151

Custos 133.037 646.013 699.739 748.866 802.369 860.796

Administrativas 105.012 336.000 356.160 377.530 400.181 424.192

Vendas 28.000 276.000 292.560 310.114 328.720 348.444

Marketing 25 34.013 51.019 61.223 73.467 88.160

0 68.025 102.038 122.445 146.934 176.321

-132.577 -88.208 136.969 255.183 402.490 585.034

(-) Fluxo dos Investimentos 100.000 0 130.000 30.000 30.000 130.000

(=) Fluxo de Caixa Livre -232.577 -88.208 6.969 225.183 372.490 455.034

Despesas Financeiras 0 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850

0 0 0 0 0 0

Dividendos/Distribuição 0 0 0 0 0 0

Fluxo Financeiro 0 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850 -18.850

(=) Saldo de Caixa -260.000 -232.577 -69.358 25.819 244.033 391.340 473.884

Caixa inicial -232.577 -69.358 -43.539 200.495 591.835 1.065.719

Divida Financeira CP 0 0 0 0 0 0

Divida Financeira LP 0 0 0 0 0 0

Caixa Final -492.577 -561.934 -605.473 -404.978 186.856 1.252.575

 Dívida Financeira Total  0 0 0 0 0 0

0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

TMA 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%

TIR

VPL

(=) Fluxo de Caixa Operacional

Amortização Divida Curto Prazo

 Custo Médio da Divida Financeira 

(% a.a.) 

17,01%

R$ 255.380,13

Cenário Crescimento Baixo PIB Boleto Bancário

(+/-) Variacao do Capital de Giro
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8 CONCLUSÃO 

 

 Levando-se em consideração o crescimento de consumo no Brasil nos 

últimos anos, e o potencial de crescimento, mesmo que menos acelerado, nos 

próximos anos, a demanda por sistemas de recebimentos/pagamentos deverá 

crescer na mesma proporção, uma vez que as pessoas físicas e jurídicas, cada vez 

mais bancarizadas, com o aumento das transações comercial, demandarão cada 

vez mais sistemas que viabilizem a liquidação financeira de suas vendas, abrindo 

oportunidade para o avanço do produto boletobancario.com, e serviços agregados 

como a gestão de cadastro de clientes, terceirização de cobranças e pagamentos 

por TEF e Cartão de Crédito. 

 Especificamente na análise deste projeto, utilizando-se das ferramentas 

técnicas para análise do negócio, podemos identificar a viabilidade do projeto em 3 

cenários. 
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APÊNDICE A - PREMISSAS UTILIZADAS NAS PROJEÇÕES 

 

Premissas básicas do projeto :  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Quantidades  
      

Boleto 100 270 431,491 597,63 827,737 1,146,443 

volume medio de boletos ano por 
empresa 

100 180 270 351 456,3 593,19 

quantidade clientes em boletos 1 150 225 293 380 494 

Licença de Uso 1 150 225 293 380 494 

3 Cobrança 1 15 23 29 38 49 

CAGAR 
  

50% 30% 30% 30% 

Preço de Venda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boleto 1.50 1.50 1.60 1.70 1.81 1.93 

Licença de Uso 35 35 37 40 42 45 

3 Cobrança 1% 2% 2% 2% 2% 2% 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Receita 235 738 1,221,745 1,754,630 2,522,406 3,629,648 

Boleto 150.00 405 689,573 1,017,553 1,501,531 2,215,701 

Licença de Uso 35 63 100,681 139,447 193,139 267,503 

3 Cobrança 50 270 431,491 597,63 827,737 1,146,443 

 

 Preço médio por boleto emitido ou liquidado R$ 1,50; 

 Quantidade de 100 boletos por ano por cliente; 

 Quantidade de 150 clientes no primeiro ano; 

 Um funcionário de vendas para cada 50 clientes; 

 Um funcionário de suporte para cada 75 clientes, compartilhados nos 3 

produtos (boleto, licença de uso e terceirização de cobrança); 

 Custo de cada funcionário administrativo de R$ 3 mil/ mës e de suporte 

R$ 4 mil/mês; 

 Custo de cada funcionário vendas R$ 5 mil/mês; 

 Custo administrativo  de R$ 5 mil por mes com aluguel e despesas do 

escritório; 

 Correção das despesas e custos pela IGPM médio IBGE 6% ao ano; 

 Custo de um gestor/empreendedor R$ 120 mil por ano; 

 Despesas com marketing de 5% sobre faturamento. 

 Taxa mínima de atratividade (TMA), neste caso aplicado como custo de 

capital alocado em7,25% ao ano, ou seja, uma taxa equivalente a CDI anual. 
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APÊNDICE B – CENÁRIO BASE 

 

 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CENÁRIO BASE

Macro

Inflação

IGPM 7.63% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54%

IPCA 5.40% 5.97% 5.97% 5.97% 5.97% 5.97%

CDI 7.25% 7.25% 7.25% 7.25% 7.25% 7.25%

Receita Unidade

Vendas 235 680,25 1,129,454 1,626,803 2,345,362 3,384,437 

Boleto R$ 150 405 689,573 1,017,553 1,501,531 2,215,701 

# Volume 100 270 431,491 597,63 827,737 1,146,443 

% Crescimento % 0% 0% 50% 30% 30% 30%

# Preço Médio R$ 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Licença de uso R$ 35 5,25 8,39 11,621 16,095 22,292

# Volume 1 150 225 293 380 494

% Crescimento % 0% 0% 50% 30% 30% 30%

# Preço Médio R$ 35.0 35.0 37.3 39.7 42.3 45.1 

Terceirização de cobrança R$ 50 270 431,491 597,63 827,737 1,146,443 

# Volume 5   13,500,000     21,574,557     29,881,480     41,386,845     57,322,159   

% Crescimento % 0% 0% 50% 30% 30% 30%

# Preço Médio R$ 1% 2% 2% 2% 2% 2%

Receita Unidade

Receita Bruta R$ 235 680,25 1,129,454 1,626,803 2,345,362 3,384,437 

% Crescimento % 66% 44% 44% 44%

Custo

Custo R$ 161,012 378,825 429,193 434,292 497,427 587,846

Custo Fixo R$ 133,012 344,825 384,193 402,292 455,427 530,846

Custo Variável R$ 28 34 45 32 42 57

Boleto R$ 8 20 27 26 36 51

Licença de uso R$ 8 5 7 1 1 1

Terceirização da cobrança R$ 12 9 11 5 5 5

Capex Expansão Valor 2013 2014 2015 2016 2017

100000 100000

Total 0 0 0 100000 0 0 100000

Capex Corrente Valor 2013 2014 2015 2016 2017

30000 30000 30000 30000 30000

Total Capex 30000 30000 30000 30000 30000

Fontes de Recursos 2013 2014 2015 2016 2017

Equity

Dívida

∆ Capacidade

∆ Capacidade
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APÊNDICE C – CUSTOS 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Custo  R$ 133,012 344,825 384,193 402,292 455,427 530,846 

Custo Fixo R$ 105,012 310,825 339,193 370,292 413,427 473,846 

  % 44686% 42% 28% 21% 16% 13% 

Administrador R$ 10 120 120 120 120 120 

quantidade   1 1 1 1 1 1 

custo unitário   10 120 120 120 120 120 

Func Administrativos R$ 3 38,61 38,61 38,61 38,61 38,61 

quantidade   1 1 1 1 1 1 

custo unitário   3 38,61 38,61 38,61 38,61 38,61 

Aluguel R$ 5 63,925 68,106 72,561 77,307 82,364 

quantidade   1 12 12 12 12 12 

custo unitário   5 5,327 5,675 6,047 6,442 6,864 

Equipamentos R$ 90 90 90 90 90 90 

quantidade 
 

3 3 3 3 3 3 

custo unitário   30 30 30 30 30 30 

Marketing 5% 12 36,9 61,087 87,731 126,12 181,482 

Custos Variáveis R$  28 34 45 32 42 57 

Boleto R$  8 20 27 26 36 51 

Sistema   80 216 345,193 478,104 662,19 917,155 

Pessoal Vendas R$  5 15 20 25 35 50 

quantidade   1 3 4 5 7 10 

custo unitário   5 5 5 5 5 5 

Pessoal Suporte R$  2 4 6           -                -                -      

quantidade            0.5    1          1.5          

custo unitário   4 4 4 4 4 4 

Licença de uso R$  8 5 7 1 1 1 

Sistema R$  1 1 1 1 1 1 

Pessoal Vendas R$  5           -                -                -                -                -      

quantidade   1           

custo unitário   5 5 5 5 5 5 

Pessoal Suporte R$  2 4 6           -                -                -      

quantidade 
 

1 1 1.5    
   

custo unitário 
 

4 4 4 4 4 4 

Terceirização da 
cobrança 

R$  12 9 11 5 5 5 

Sistema R$  5 5 5 5 5 5 

Pessoal Vendas R$  5           -                -                -                -                -      

quantidade   1           

custo unitário   5 5 5 5 5 5 

Pessoal Suporte R$  2 4 6           -                -                -      

quantidade   0.5    1  1.5          

custo unitário   4 4 4 4 4 4 
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APÊNDICE D – CENÁRIOS 

 

                Estimativa média mercado 
financeiro   REALIZADO     

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB (%)                       

Crescimento do PIB 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7 1.7 4.3 

Inflação (%)                       

IPCA-IBGE 9.3 7.6 5.7 3.1 4.5 5.9 4.3 5.9 6.5 5.4 6.0 

IGP-M 8.7 12.4 1.2 3.8 7.8 9.8 -1.7 11.3 5.1 7.6 6.5 

Taxa de Câmbio                       

R$/US$ - final de período 2.89 2.65 2.34 2.14 1.77 2.34 1.74 1.67 1.88 2.00 2.10 

R$/US$ - média 3.07 2.92 2.43 2.18 1.95 1.84 1.99 1.76 1.67 1.95 2.05 

Taxa de Juros (% a.a.)                       

SELIC - final de período 16.50 17.75 18.00 13.25 11.25 13.75 8.75 10.75 11.00 7.25 7.25 

Balança de Pagamentos                       

Exportações (US$ bi) 73.1 96.5 118.3 137.8 160.6 197.9 153.0 201.9 256.0 249.9 293.5 

Importações (US$ bi) 48.3 62.8 73.6 91.3 120.6 173.1 128.7 181.6 226.3 228.0 273.5 

Saldo Comercial (US$ bi) 24.8 33.6 44.7 46.5 40.0 24.7 25.3 20.3 29.8 21.9 19.9 

Conta Corrente (US$ bi) 4.2 11.7 14.0 13.6 1.6 -28.3 -24.3 -47.4 -52.5 -54.0 -67.0 

Investimento Direto 
Estrangeiro (US$ bi) 

10.1 18.2 15.2 18.8 34.6 45.1 25.9 48.5 66.7 60.0 62.0 

Contas Fiscais                       

Superávit Primário (% PIB) 3.3 3.8 3.9 3.2 3.5 3.5 2.1 2.8 3.1 2.8 2.5 

Dívida Pública Líquida (% 
PIB) 

54.9 50.6 48.2 47.0 45.1 38.4 42.9 40.2 36.5 35.0 34.0 

fonte banco Privado Europeu                     
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APÊNDICE E – 4 Ps  DO MARKETING 
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RESUMO 

 

O ambiente de negócios tornou-se significadamente competitivo com o progressivo 
predomínio da liberdade de empreender, da liberdade de escolha pelo consumidor e 
do processo de globalização. Essa competitividade está intrinsecamente relacionada 
com a disputa pelos clientes, de sorte que a empresa para ser considerada 
competitiva, devera ter vantagens competitivas sobre as outras na conquista e 
manutenção de clientes. Dessa forma, uma das funções da empresa que tem maior 
peso estratégico passa a ser o marketing, encarregado de fazer a adaptação dos 
produtos, dos preços, dos canais de distribuição e do composto promocional às 
necessidades dos clientes, melhorando a condição de competitividade diante da 
concorrência. As pequenas empresas estão em todas as partes do país concorrendo 
com as médias e grandes empresas a preferência do mercado consumidor. Nesse 
sentido, o marketing, mais do que nunca, representa uma ferramenta fundamental 
para elas auferirem vantagem competitiva de diferenciação perante as demais 
empresas, garantindo-lhes a sobrevivência no mercado. O presente estudo visa 
analisar a concepção dos 4Ps do Marketing de um aplicativo de integração de 
informações para a geração de boleto bancário voltado às microempresas, 
empreendedores individuais, profissionais liberais e pessoas físicas na cobrança de 
seus produtos ou serviços e seu impacto na vantagem competitiva, pretendendo 
entregar ao público alvo, uma solução completa para o gerenciamento de seu 
cadastro de clientes, a geração de boletos bancários e o controle de seus 
pagamentos. Há algumas perguntas que devem ser respondidas em qualquer 
planejamento estratégico. Abaixo, algumas delas que definem a estratégia geral do 
Sistema Boleto Bancária, assim como o desdobramento das estratégias específicas 
das áreas da empresa .Qual é o nosso negócio? “Um serviço de geração de boletos 
bancários, para qualquer banco, com cadastro de clientes e controle de 
pagamentos”. Quem são os clientes? “O público-alvo são as micro, pequenas 
empresas e profissionais liberais.” O que eles procuram? “Este público procura uma 
solução simples para controlar suas cobranças. Querem praticidade acima de tudo.” 
Por que ele faria negócios conosco? “Há poucas soluções do mercado focado no 
público-alvo específico, e nenhuma delas tem o foco em praticidade. Grande parte 
dos clientes ainda não tem uma solução unificada para emissão de boletos e 
controle de pagamentos e muitos deles, que já têm a solução, não estão satisfeitos 
com a mesma”.  
 
Palavras-chave: Boleto bancário, Integração de informações, 4PS de marketing, 
Posicionamento.  
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1 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

 As constantes mudanças que ocorrem no mundo impulsionam as 

organizações à busca pelo aperfeiçoamento contínuo para manterem-se 

competitivas e se manterem à frente de seus concorrentes. Este é um grande 

desafio às organizações e, as empresas orientadas para o marketing, buscam 

melhor entender as necessidades e desejos de seus clientes oferecendo soluções 

que irão satisfazê-los.  

 Com a globalização, as organizações necessitam adaptar-se 

constantemente a mudanças, pois este fato acarreta uma constante atualização e o 

desenvolvimento de diferenciais que visem assegurar a competitividade diante do 

mercado de atuação. 

 Para isto, é preciso observar, acompanhar e adaptar-se ao acelerado 

movimento das tecnologias da informação e comunicação que são descritas como 

essenciais para a sustentabilidade das empresas. 

 Neste ambiente, torna-se indispensável às empresas uma adequação a 

estes paradigmas de forma a atender necessidades e desejos dos clientes, que se 

apresentam mais informados e conhecedores de seus direitos. 

 Portanto, no mercado altamente competitivo, onde as inovações e as 

mudanças ocorrem de forma acelerada, a existência de consumidores exigentes 

com diferentes necessidades a serem atendidas, faz com que as empresas 

busquem novas alternativas de gestão de seus negócios. O sucesso dos objetivos 

organizacionais depende da criatividade e da capacidade de anteciparem-se a estas 

constantes mudanças, e para isso é necessário estar sempre em sintonia com as 

necessidades dos consumidores, e atentos às novidades apresentadas pela 

concorrência. 

 Para se manter no mercado, torna-se primordial que as empresas invistam 

em pesquisas de mercado e tecnologia, buscando diferenciais competitivos e 

visando a responsabilidade social e o seu importante papel dentro da sociedade. 
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2 CONCEITOS DE MARKETING 

 

 O marketing foi introduzido no Brasil por volta de 1954, e foi traduzido como 

mercadologia, entretanto, o termo em inglês significa ação no mercado (LAS 

CASAS, 2006). Para melhor compreender o significado de marketing, é fundamental 

começar com a literatura mercadológica conforme Las Casas (2006 p. 14) “em 1960, 

a Associação Americana de Marketing definiu-o como desempenho das atividades 

comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor 

usuário”. 

 Las Casas (2006 p. 26) utiliza também a seguinte definição: 

 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos de empresas e indivíduos e considerando sempre o meio 
ambiente de atuação e impacto que estas relações causam no bem estar da 
sociedade. 

 

 Na visão de Kotler e Armstrong (2006) “a função de marketing está, 

sobretudo em lidar com clientes, bem como entender, criar, comunicar e 

proporcionar a eles valor e satisfação, os quais constituem o ponto fundamental da 

prática do marketing moderno”. 

 “Os principais objetivos do marketing são atrair novos clientes, prometendo-

lhes valor superior, e manter os atuais, lhes proporcionando satisfação.” Kotler e 

Armstrong (2006 p. 3) destacam ainda que o marketing é ”a entrega de satisfação 

para o cliente em forma de benefício”. 

 Já Cobra (2005) afirma que “a essência do marketing é um estado da 

mente”. 

 Em marketing os profissionais de negócios adotam o ponto de vista do 

consumidor. E essas “decisões são apoiadas com base no que o cliente necessita e 

deseja”. 

 A despeito disso, Cobra (2005) ressalta que “o marketing é importante para 

todas as pessoas, além disso, o sucesso da implementação das estratégias de 

marketing para aumentar o consumo consiste na promessa de desenvolvimento da 

qualidade de vida dos consumidores.” 

 “Frequentemente o marketing é considerado apenas um conjunto de 

ferramentas e técnicas, o qual representa uma forma perigosa de apresentar o 
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marketing em qualquer organização, principalmente em empresas que produzam 

serviços. Todavia quando isto ocorre, significa que somente os especialistas de 

marketing são dotados de know- how para lidar com elas, e o restante da 

organização não está preocupado com o marketing, ou seja, estão desinteressadas 

nos clientes e nas suas necessidades e desejos” (GRÖNROOS, 1993). 

 Já para Urdan e Urdan (2006) o marketing envolve: “[...] estímulo e geração 

de trocas, em que duas ou mais partes, agindo de modo deliberado e espontâneo, 

dão e recebem algo de valor, buscando mutuamente satisfazer necessidades [...]”. 

 Conforme Urdan e Urdan (2006)  

 

Marketing é relação de troca entre duas ou mais partes, desta forma, o 
marketing passou a existir desde quando as pessoas procuraram oferecer 
algo entre elas esperando receber alguma coisa em troca, melhorando 
assim, a existência de ambos. 

 

 De acordo com Kotler (2005, p. 6) pode-se estabelecer uma diferença entre 

marketing social e gerencial: 

 

[...] de acordo com a definição social, marketing é um processo societal por 
meio do qual indivíduos e grupos obtêm daquilo que necessitam e que 
desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e 
serviços. 
[...] nas definições gerenciais, o marketing geralmente é descrito como a 
arte de vender produtos. 

 

 Kotler e Keller (2006), a despeito disto, afirmam que “o marketing 

compreende a identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais.” Para 

Mundim (2005), defini-lo de uma forma simples, pode-se afirmar que “ele supre 

necessidades lucrativamente”. 

 O grande teórico da administração Drucker (apud KOTLER; KELLER, 2006, 

p. 4) destaca que: 

 

Pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender. Mas o 
objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do 
marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto e serviço 
sejam adequados a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing 
deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária 
então seria tornar o produto ou o serviço disponível. 

 

Ainda nesta mesma linha de considerações Kotler e Keller (2006, p.34) afirmam que 

“o marketing está presente de forma intensa na vida diária refletindo em tudo o que 
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as pessoas fazem, desde as roupas que escolhem para vestir, aos sites que visitam 

e os anúncios que escolhem para ver.” 

 Diante disso, percebe-se a existência de inúmeros conceitos para marketing, 

contudo, as empresas que investem no setor de marketing se destacam perante 

seus concorrentes. Afinal, como desenvolver um produto ou serviço de sucesso, 

sem conhecer o que o consumidor procura suas necessidades, seus desejos e ainda 

sem saber as atuais tendências para antecipar-se diante da concorrência e 

desenvolver novos produtos. Contemplam como maiores desafios do marketing 

satisfazer desejos e necessidades dos clientes sempre levando em consideração o 

meio ambiente e os impactos que nele poderá causar. 

 

2.1 COMPOSTO DE MARKETING 

 

 A gestão do composto de marketing abrange questões táticas. Na primeira 

metade da década de 1960, estudiosos difundiram a expressão composto de 

marketing, também chamado de mix de marketing ou apenas 4P’s, referente aos 

elementos produto, praça, preço e promoção. A ideia principal era “o profissional de 

marketing utilizar estes ingredientes visando integrar políticas e procedimentos para 

alcançar resultados” (URDAN; URDAN, 2006,) 

 McCarthy (apud KOTLER, 2000, p. 37) “classificou as ferramentas de 

marketing utilizadas pelos profissionais de marketing em quatro grupos amplos, mais 

conhecidos como 4Ps do marketing: Produto, Preço, Praça e Promoção.” 

 Conforme Urdan e Urdan (2006) recentemente “há sugestões de cinco, seis, 

sete e até 12Ps, porém os 4Ps já são suficientes, pois se o profissional de marketing 

alcançar a proficiência neles pode-se afirmar que já estará num bom nível.” 

 Portanto, todo profissional de marketing necessita estar atento a estas 

ferramentas, pois as mesmas englobam características fundamentais em uma 

organização que deseja ser competitiva e se sustentar no mercado. 

 A despeito disto, Urdan e Urdan (2006, p. 29) afirmam que:  

 

O composto de marketing deriva das decisões estratégicas. É o que se 
chama de consistência vertical, correspondendo ao alinhamento entre os 
elementos estratégicos (mercado-alvo, posicionamento e estratégias 
competitivas) e os táticos (os quatro P’s). Depois das táticas vem o nível 
operacional. Este fica mais próximo do dia-a-dia do trabalho, exemplificado 
pelos procedimentos e rotinas de menor complexidade e mais estáveis. 
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 Quando a consistência vertical é atingida, o marketing mix é concebido em 

função das características do mercado-alvo, das propostas de posicionamento da 

empresa e das estratégias competitivas [“...].” 

 Na visão de Kotler e Armstrong (2006, p. 47) o mix de marketing pode ser 

definido como: 

 

[...] um conjunto de ferramentas de marketing táticas e controláveis que a 
empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado alvo. 
Consiste em tudo que a empresa pode fazer para influenciar a demanda de 
seu produto [...]. 

 

 O mix de marketing agrupa-se em quatro grupos de variáveis conhecidas 

como os ‘4 Ps’: produto, preço, praça e promoção.  

 Um programa efetivo de marketing alia todos os elementos do mix de 

marketing em um programa que tem como objetivo alcançar os objetivos de 

marketing de uma empresa através da entrega de valor aos consumidores. “O mix 

de marketing forma um conjunto de ferramentas táticas que tem por finalidade 

estabelecer um forte posicionamento nos mercados-alvo.” (KOTLER; ARMSTRONG, 

2006, ) 

 Portanto o objetivo das ferramentas do mix de marketing é proporcionar o 

produto certo, disponibilizando-o no local de melhor acesso, com o valor adequado e 

comunicação correta. 

 “Muitas vezes, a propaganda erroneamente e confundida com marketing. 

Isso ocorre principalmente pelo fato de que o composto promocional é a parte do 

marketing que mais aparece e é percebida pelas pessoas de uma forma geral”. 

(TULESKI, 2009) 

 O marketing vai muito além da propaganda, embora como dito, este seja 

constantemente confundido, os estudiosos, a cada dia reconhecem mais a 

importância do marketing e seus profissionais para as organizações. 

 A seguir, e segundo Takiguti (2011), algumas funções "invisíveis" de um 

profissional de marketing: 

 Segmentar mercado; 

 Criar valor para o produto; 

 Elaborar planejamento estratégico para a organização; 

 Construir marcas sólidas; 
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 Manter a fidelidade dos clientes; 

 Aumentar a produtividade da forca de vendas; 

 Orientar a empresa para o foco no cliente; 

 Manter a empresa viva e respirando. 

 O marketing tem uma natureza evolutiva e sua definição tem através dos 

tempos sido atualizada pelos autores que o estudam, inclusive, RUBINI (2010), 

citando a American Marketing Association (AMA), que em 2008 redefiniu “o 

marketing como sendo a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 

comunicar, distribuir e efetuar troca de ofertas que tenham valor para consumidores, 

clientes, parceiros e a sociedade como um todo.” 

 Sendo assim, de acordo com Churchill e Peter (2000, p.04), “a essência do 

marketing e o desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes participam 

voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios a ambas.” 

 Seguindo a mesma linha de pensamento, Nickels e Wood (1999, p.04) 

estabelecem que, “marketing e o processo de estabelecer e manter relações de 

troca mutuamente benéficas com clientes e grupos de interesse.” 

 Drucker (apud KOTLER, 2000, p.30) expõe seu pensamento sobre o 

marketing e sua relação às vendas: 

 

Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de 
vendas, mas o objetivo do marketing e tornar a venda supérflua. A meta e 
conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se 
adapte a ele e se venda por si só. O ideal e que o marketing deixe o cliente 
pronto para comprar. 

 

 A partir dai, basta tornar o produto ou serviço disponível. Tendo como senso 

comum dentre os autores, a principal característica do marketing, a de realizar trocas 

mutuas que gerem benéficos para ambos os lados, sempre buscando gerar, através 

de diversas ações de marketing, valor superior ao cliente. 

 Las Casas (2002, p.15) por sua vez trata a definição de marketing da 

seguinte forma: 

 

Marketing pode ser definido como a área do conhecimento que engloba 
todas as atividades concernentes as relações de troca, orientadas para a 
satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos da organização ou individuo e considerando sempre 
o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no 
bem-estar da sociedade. 
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 Para completar, Cobra (1997, p.20) é certeiro ao opinar sobre como a 

empresa deve encarar o marketing: 

 

Mais importante que entender sua definição e compreender que marketing 
deve ser encarado como uma filosofia, uma norma de conduta para a 
empresa, em que as necessidades latentes dos consumidores devem definir 
as características dos produtos ou serviços a serem elaborados e as 
respectivas quantidades a serem oferecidas. 

 

 Portanto e possível entender de forma geral, diante das definições dos 

estudiosos, que o marketing trata, de forma bem abrangente, da relação entre 

empresa e cliente, de forma que as necessidades de ambas sejam atendidas de 

melhor maneira possível, trazendo ao produto ou serviço, um valor percebido maior 

do que o do concorrente. 

 

2.1.1 Os 4 Ps do marketing 

 

 Para entender um pouco mais sobre marketing e a propaganda nas 

organizações, é necessário ver a definição do composto de marketing (ou Mix de 

marketing) chamado de 4 Ps, essencial para o estudo do marketing e sua 

aplicabilidade nas organizações e que foi aprimorado por Jerome McCarthy, que se 

baseou na Teoria de Borden e definiu os 4 grandes grupos de atividades que 

representariam os ingredientes do composto e os separou em Product, Price, Place 

e Promotion, que adaptado ao português se tornam, Produto, Preço, Praça e 

Promoção, respectivamente (PORTAL DO MARKETING, 2006). 

 Produto: Kotler (2000, P.416) define “produto como sendo algo que pode 

ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo, 

incluindo neste aspecto os bens físicos, serviços, experiências, eventos, 

pessoas, lugares, propriedades, informações e ideias”. 

 Na visão de Churchill e Peter (2000, P.164) “alguns aspectos da estratégia 

de produtos que podem afetar o comportamento de compra do consumidor são a 

novidade do produto, sua complexidade e sua qualidade percebida.” 

 E necessário ressaltar que os produtos podem ser tangíveis e intangíveis, 

como é o caso dos serviços. 
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 Preço: É o valor do bem ou serviço que o consumidor terá de pagar para 

usufruir dos seus benefícios. 

 ”O preço é o elemento do mix de marketing que produz receita; os demais 

produzem custos.” (KOTLER, 2000, p.476). 

 Ao contrario das características dos produtos, por exemplo, o preço pode ser 

alterado rapidamente, e esta variável ainda trata dos descontos e também planos de 

pagamentos e financiamentos. 

 Churchill e Peter (2000, p.361) ressalta que “os profissionais de marketing 

criam estratégias de precificação para dar suporte aos objetivos de marketing.” 

 O modo como os preços são precificados varia de acordo com os objetivos 

organizacionais. Determinar o preço de um produto ou serviço não e uma tarefa 

simples. Existe a necessidade de se considerar vários aspectos para a obtenção do 

sucesso da estratégia de marketing da organização. 

 Nickels e Wood (1999, p.222) endossam esta questão deixando claro que “o 

processo de determinação do preço, ou apreçamento, e critico porque ele afeta 

diretamente tanto o faturamento quanto a lucratividade.” 

 Praça: Também denominada pelos autores como Ponto de Venda ou 

Canal, são os meios pelos quais os produtos ou serviços serão ofertados 

aos consumidores. Por quais meios serão disponibilizados no mercado 

os produtos ou serviços? 

 Segundo Nickels e Wood (1999, p.262), �”um canal de marketing e a rede 

de parceiros na cadeia de valor que coopera para trazer os produtos dos produtores 

para os consumidores finais”. 

 Partindo deste principio, dentre os diversos canais disponíveis para a 

colocação de um produto estão o atacado, o varejo, representados pelas lojas de 

departamentos supermercados, hipermercados e com a evolução tecnológica, o 

aumento do comercio eletrônico. 

 Por isso, Churchill e Peter (2000, p.368) enfatiza: 

 

distribuir bens e serviços envolve levar os produtos ate os clientes de forma 
eficiente e eficaz. Os profissionais do marketing devem tornar os produtos 
disponíveis para os clientes, quando e onde eles querem compra-los, a fim 
de criar trocas que ofereçam valor. 
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 Promoção: Ao criar um produto ou serviço e introduzi-lo no mercado, e 

necessário comunicar aos consumidores sua existência, e esta e a 

função da Promoção ou Comunicação de marketing. 

 Boone e Kurtz (1995, p.392) definem ainda que, “promoção é a função de 

informar, persuadir e influenciar as decisões de compra dos consumidores”, e ainda 

completam enumerando seus objetivos que são: 

1) Fornecer informações; 

2) Aumentar a demanda; 

3) Diferenciar o produto; 

4) Acentuar o valor de um produto; 

5) Equilibrar as vendas. 

 ”Antes que os consumidores ou compradores organizacionais possam 

adquirir um produto, precisam saber o que e o produto, como ele proporciona valor e 

onde pode ser encontrado” (CHURCHILL; PETER, 2000, p.446). 

 Nickels e Wood (1999, p.320), demonstram a necessidade em se “... 

construir pontes de união com os consumidores, parceiros de canais, empregados e 

outros grupos de interesse, para que seja possível fortalecer estes relacionamentos.” 

 Para estes autores, a Comunicação integrada de marketing, ou CIM, é um 

processo interfuncional de estabelecimento e fortalecimento de relacionamentos 

lucrativos com os clientes e outros grupos de interesse (NICKELS; WOOD, 1999). 

 Sendo assim Kotler (2000, p.570) analisa: 

 

O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto a um 
preço atraente e torna-lo acessível. As empresas precisam também se 
comunicar com as atuais e potenciais partes interessadas e com o publico 
em geral. Toda empresa tem inevitavelmente de assumir o papel de 
comunicadora e promotora. 

 

 Portanto o Mix de Comunicação de Marketing é formado, segundo Kotler 

(2000, p.570) por: 

 Propaganda: qualquer forma paga de apresentação e promoção nao-

pessoais de ideias mercadorias ou serviços por um anunciante 

identificado; 

 Promoção de vendas: uma variedade de incentivos de curto prazo para 

encorajar a experimentação ou a compra de um produto ou serviço; 
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 Relação publica: uma variedade de programas elaborados para 

promover ou proteger a imagem de uma empresa ou de seus produtos; 

 Marketing direto: utilização de correio, telefone, fax, internet para se 

comunicar diretamente com clientes específicos ou potenciais ou lhes 

solicitar uma resposta direta. 

 Venda pessoal: interação pessoal (cara a cara) com um ou mais 

compradores potenciais visando apresentar produtos ou serviços, 

responder perguntas e tirar pedidos. 
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3 ESTRATÉGIAS E PLANOS DE AÇÃO DO CIM 

 

 Nesta etapa do plano de marketing, serão estabelecidas as estratégias e os 

planos de ações para que seja possível atingir o objetivo de marketing proposto.  

 A seguir, apresenta-se em quadros as estratégias e os planos de ações em 

relação aos 4 “Ps" :Produto, Preço, Praça e Promoção. 

 Os itens de controle utilizados para medir os resultados serão através de 

análises financeiras e relatórios de acompanhamento, verificando sua evolução no 

decorrer dos meses, o acompanhamento do crescimento da carteira de clientes, 

parcerias firmadas, controle de registros de ocorrências de reclamações dos 

serviços e produtos, entre outros aspectos. 

 Com aplicação dos planos de ações aqui apresentados será possível atingir 

os objetivos de marketing levantados. 

 

Quadro 1 – Plano de Ações 

Produto 

Estratégias Ação 

 Gerar fichas de compensação bancária 
para realizar a cobrança da carteira de 
clientes facilitando o gerenciamento de 
contas a pagar e a receber,licença de 
uso e terceirização de cobrança, 

 Oferecer um excelente atendimento e 
pós venda, 

 Especialização e desenvolvimento de 
web sites, 

 Buscar novidades no segmento. 
 

 Ferramenta através do site 
www.boletobancario.com.br 

 Sócios e executivos participarão de cursos de 
vendas e técnicas em negociação, 

 Oferecer curso aos sócios e técnicos para  
especialização em desenvolvimento de sites 
(Web Designer), 

 Pesquisar através de revistas, sites, internet e 
junto aos clientes, as tendências e novidades 
do produto, para poder oferecer sempre o que 
há de melhor e mais atual no mercado. 

Preço 

Estratégias Ação 

 Referenciar o preço nos valores cobrados 
pelas instituições financeiras que variam 
para pequenas empresas, entre R$ 2,50 
e R$ 5,00. 

 Preço inicial sugerido para o boleto bancário 
será de R$ 1,50 por boleto emitido mais uma 
tarifa de manutenção mensal de cadastro 
enquadrado em pacotes balizados pela 
quantidade de boletos emitidos. 

Praça 

Estratégias Ação 

 Investir no ambiente interno, 

 Aumentar as vendas, 

 Fazer parceria com empresas de 
Associações de Classes, Sebrae, 
Associação Comercial, 

 Investir no ambiente interno da empresa para 
melhor atender, recepcionar e encantar seus 
clientes, 

 Contratar: 1 funcionário para cada 50 clientes 
e 1 funcionário de suporte para cada 75 
clientes visando  auxiliar no desenvolvimento 
e atendimento de clientes; 

 Oferecer uma comissão para as empresas 
parceiras bem como anunciar o produto em 
seus sites, jornais, eventos patrocinados,.... 
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Promoção 

Estratégias Ação 

 Utilizar uniformes, material e veículos 
com o nome da empresa e o produto 
destacado, 

 Estreitar o relacionamento com os 
clientes, 

 Divulgar a empresa, 

 Criar e manter banco de dados completo  
e atualizado com as informações sobre 
os clientes (CRM), 

 Atuar junto a empreendedores 

 Padronizar material visual  com a logo da 
empresa e do produto, 

 Realizar pós venda; enviar cartão de 
aniversário, natal e datas que forem 
consideradas importantes; 

 Enviar mala direta com as novidades da 
empresa; 

 Oferecer um brinde especial para os clientes 
atuais no final do ano, 

 Fazer propaganda, 

 Buscar um software que melhor possa gerir as 
informações como os dados obtidos em 
pesquisa, compras realizadas, preferências, 
datas importantes entre outras, 

 Realizar palestras de marketing com foco em 
propaganda em faculdades e cursos técnicos 
visto que há um publico empreendedor que 
pode ser prospectado, 

 Deixar folders nas associações de classes, 
Sebrae, para prospectar o público 
empreendedor que se dirige ao local para 
buscar informações e para abertura de seu 
próprio negócio, 

 Verificar na praça do cidadão e junta comercial, 
lista de empresas abertas recentemente para 
realizar prospecção como ligações e malas 
diretas eletrônicas. 

Fonte:O autor 

 

 Os itens de controle utilizados para medir os resultados serão através de 

análises financeiras e relatórios de acompanhamento, verificando sua evolução no 

decorrer dos meses, o acompanhamento do crescimento da carteira de clientes, 

parcerias firmadas, controle de registros de ocorrências de reclamações dos 

serviços e produtos, entre outros aspectos. 

 Com aplicação dos planos de ações aqui apresentados será possível atingir 

os objetivos de marketing levantados. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 As transformações do mundo impulsionam as empresas ao constante 

aperfeiçoamento com o objetivo da diferenciação. As organizações orientadas para 

o marketing buscam interagir com os seus clientes para satisfazerem suas 

necessidades e expectativas. 

 Informar sobre o produto ou serviço, suas características, informar um 

lançamento, uma mudança, enfim, a informação se faz necessária nos dias atuais, 

tamanha velocidade com que elas caminham. Por sua vez, persuadir o consumidor a 

comprar determinado produto ou serviço exige mais dedicação, pois trata muitas 

vezes da preferência do comprador, e faze-lo mudar de ideia, uma vez fidelizado ao 

produto da concorrência, e uma tarefa árdua que consiste em estimular a troca de 

marca e mudar as percepções do comprador sobre o produto. A tarefa de lembrar e 

simplesmente fixar na mente do comprador, a marca, sua utilidade e outras 

características que, se não são necessidades imediatas, podem ser no futuro, e 

então, sua marca será resgatada na memória destes potenciais compradores.     

 Portanto, a importância da propaganda para as organizações vem, 

sobretudo, da necessidade de se comunicar com seu público-alvo, expor sua marca 

no mercado, comunicar o lançamento de um produto ou serviço, propagar as ideias 

e opiniões da empresa, demonstrar benefícios ao consumidor e a sua preocupação 

para com os mesmos, fixar-se na memória das pessoas expostas ao anuncio. 

 Esta comunicação através da propaganda, dependendo do produto ou 

serviço divulgado, e a forma mais barata e eficaz para se alcançar um grande 

numero de pessoas, numero este, muitas vezes impossível ser atingido através do 

contato individual entre empresa e consumidores. 

 A base do entendimento desta importância e que, cada vez mais, diante da 

globalização e da alta competitividade do mercado, as empresas necessitam colocar 

sua marca, produto ou serviço em evidencia, e a propaganda e a ferramenta de 

comunicação que faz este elo entre a organização e o consumidor. 

 Esta ferramenta pode ainda ser ainda utilizada para criar a imagem da 

organização e também reforçar a marca perante o mercado, trazendo a tona a 

credibilidade da empresa perante o seu cliente. 
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 O presente projeto, em todas as suas ações, busca firmar sua missão:  

“Prover uma plataforma de emissão e controle de boletos bancários para micro, 

pequenas empresas e profissionais liberais, com foco na praticidade e usabilidade.” 

 Diante disso, foi elaborado um Plano de Marketing a fim de proporcionar 

crescimento à empresa, atingindo o objetivo geral deste projeto que foi identificar 

quais ações podem ser apresentadas por meio de um Plano de Marketing para o 

Sistema de Emissão e Controle de Boleto Bancário. 

 Teve como um dos objetivos identificar a visão de negócio e entendimento 

de marketing dos sócios da empresa, que foi efetuada a partir de entrevistas, 

conseguindo captar importantes informações para o presente estudo como a 

identificação das estratégias atuais e objetivos da empresa. Percebeu-se que os 

sócios avaliam como indispensável a realização de um Plano de Marketing para a 

empresa, e consideram que toda a empresa necessita investir em marketing, porque 

é essencial para conhecer e ser conhecido no mercado. 

 A partir das informações coletadas no ambiente interno e externo da 

organização junto a pesquisa exploratória e questionário aplicado aos prospects 

potenciais, foi possível realizar uma análise completa. A partir de todas as análises 

efetuadas foi possível definir o posicionamento mercadológico do projeto: “ser a 

melhor plataforma independente de controle de controle e emissão de boletos do 

mercado brasileiro.” 

 Realizaram-se os planos de ações e estratégias mercadológicas em que 

levarão a empresa à concretização de seu objetivo de marketing de trabalhar com 

150 clientes no 1º ano, crescimento de 50% em 2014 e 30% nos demais anos. 

 Desta forma, com a aplicação de um Plano de Marketing a empresa terá 

uma  importante ferramenta para atuar de forma competitiva e estratégica frente aos 

seus concorrentes. 
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