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“Uma máquina pode fazer o trabalho de 

50 pessoas comuns. Nenhuma máquina 

pode fazer o trabalho de uma pessoa 

extraordinária.” 

Elbert Hubbard  



 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo a criação e desenvolvimento de um plano 

para análise da viabilidade de um negócio, no qual os alunos optaram pela criação 

de uma startup de tecnologia. O intuito é oferecer uma plataforma para que 

estabelecimentos possam ofertar vagas de trabalhos intermitentes e que candidatos 

possam se inscrever na vaga para realizar algum tipo de ocupação e obter uma 

renda extra. Através da criação de uma plataforma prática e didática, bem como 

inclusão de um serviço de mediação de conflitos, que a qualquer momento pode ser 

acionado, tanto pelo prestador de serviços quanto pelo empregador, o aplicativo 

pretende tornar-se único e confiável na experiência dos usuários. As análises foram 

fundamentadas em dados de pesquisas primárias e secundárias realizadas pelos 

alunos. 

 

Palavras-chave: Meu Trampo; Administração; Bico; Intermitente; Startup; Esags; 

Tópicos II. 

  



 

ABSTRACT 

The aim of this project was to create and develop a feasibility study for a 

business plan. Here, we chose to create a technology startup. We proposed a 

platform in which businesses can provide intermittent job opportunities and 

applicants can apply to these in order to obtain extra income. By creating an easy 

access platform, as well as offering a conflict mediation service that can be used by 

both employer and employee, our unique app intends to provide the most trustworthy 

user experience. Our analysis was based on primary and secondary data collection. 

 

Keywords: Meu Trampo; Management; Pick-up job; Intermittent; Startup; Esags; 

Tópicos II. 
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1. VIABILIDADE DA IDEIA DO NEGÓCIO 

1.1 Business Model Canvas 

Considerando que dados do país mostram que a renda média per capita no 

Brasil é menor que R$ 1.500,001 e que cortes no orçamento do trabalhador brasileiro 

têm se mostrado necessários para equilibrar as contas2, conclui-se que há 

necessidade das pessoas de realizarem trabalhos eventuais em busca de renda 

extra. É essa necessidade que a Meu Trampo visa atender. Unindo a busca das 

pessoas por trabalhos rápidos e que não exijam especialização alguma com a 

demanda de empresas que precisam dessa mão de obra para momentos pontuais. 

A seguir, análise detalhada dos blocos estratégicos da empresa segundo a 

metodologia Business Model Canvas, que se encontra sistematizada na figura 1. 

Proposta de valor: A proposta de valor está dividida em dois pontos de vista: 

do prestador de serviço e da empresa contratante. 

Para o prestador de serviço, a plataforma viabiliza a oportunidade de renda 

extra por meio de serviços que não exigem mão de obra especializada. 

Para a empresa contratante, a plataforma aumenta a confiabilidade na 

contratação de mão de obra sob demanda devido ao sistema de ratings que valoriza 

bons profissionais. 

Segmentos de mercado: O público alvo é segmentado em pessoas que 

precisam de renda extra para cumprir com seus compromissos e atingir seus 

objetivos; e em empresas de pequeno e médio porte com aumentos sazonais de 

demanda e que precisam contratar mão de obra para suprir essa demanda com 

confiança e agilidade. 

Canais de distribuição: Os usuários terão acesso à plataforma por meio do 

site e aplicativo para smartphones (disponibilizado nas lojas Play Store e App Store). 

Como meios de divulgação, serão utilizados anúncios em redes sociais 

(direcionados para o perfil do consumidor) e marketing digital. 

 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no- 

brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml. Acesso em 26 ago. 2019. 
2 Disponível em: https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/6567. Acesso em 26 ago. 2019. 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-%20brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-%20brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml
https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/6567
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Relacionamento com consumidores: Os prestadores de serviço e as 

empresas contratantes poderão realizar os cadastros e os contatos com os 

respectivos interessados na forma de autosserviço e o sistema será desenvolvido 

para funcionar de maneira prática e intuitiva. Uma vez cadastrados, os prestadores 

de serviço receberão notificações do aplicativo em seu smartphone com novas 

vagas, de acordo com seus interesses, dicas de preenchimento do currículo virtual 

e lembretes de início e das normas do trabalho para que foi contratado. Para as 

empresas, haverá envio de e-mails com resumo de novos perfis que se enquadrem 

no que a empresa busca, dicas de segurança no trabalho, dicas de funcionalidades 

da plataforma que a empresa não está utilizando. Haverá também um canal de 

mediação de conflitos, para solucionar quaisquer desentendimentos que possam vir 

a ocorrer entre as partes. 

Fontes de receita: As receitas serão provenientes de uma porcentagem da 

transação entre o prestador de serviço e a empresa contratante, e da possibilidade 

de impulsionamento do perfil do trabalhador e da vaga da empresa por meio do 

pagamento de uma taxa, cujos valores serão escalonados em diferentes níveis 

proporcionais ao alcance da visualização do perfil ou vaga. 

Recursos principais: Os principais recursos do negócio são sua plataforma 

digital e as empresas contratantes cadastradas. A plataforma digital é justamente o 

que viabiliza a essência do negócio – a união da vaga da empresa com a mão de 

obra do prestador de serviço. As empresas contratantes cadastradas são quem irão 

fornecer as vagas na plataforma, sem as quais o negócio não será viável. A 

construção da base de empresas será realizada por prospecção ativa e indicação 

de outras empresas. 

Atividades principais: As atividades-chave consistem no desenvolvimento 

e manutenção da plataforma, marketing, gerenciamento dos perfis dos prestadores 

de serviço e das empresas para correta categorização e controle de qualidade. 

Parcerias principais: As principais parcerias se darão com empresas de 

split bancário e de desenvolvimento e manutenção do aplicativo. 

Estrutura de custos: A estrutura de custos será composta pelo salário dos 

colaboradores, infraestrutura e aluguel do escritório, investimentos em marketing e 

pelo custo de manutenção e desenvolvimento da plataforma. 
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Figura 1 - Business Model Canvas 

 

Fonte: Autor, 2019. 

1.2 Análise e diagnóstico da viabilidade da ideia do negócio 

Um dos maiores problemas de grande parte da população brasileira é não 

conseguir arcar com as suas próprias despesas e compromissos financeiros. Não 

é à toa que existe uma expressiva quantidade de inadimplentes no país. Existe 

também outra parte da população que precisa investir capital financeiro para atingir 

objetivos e metas individuais, como fazer uma faculdade, estudar um idioma, fazer 

um intercâmbio ou até mesmo reformar a sua própria casa. Porém a renda fixa 

dessas pessoas não é o suficiente para que elas consigam se comprometer com 

esses objetivos. O rendimento domiciliar per capita (por pessoa) do Brasil foi de R$ 

1.373 em 20183. Além disso, dados do CNDL/SPC mostram que, no primeiro 

semestre de 2019, sete em cada dez brasileiros tiveram que fazer cortes no 

orçamento4. 

Neste aspecto, a solução posta aqui consiste em uma plataforma digital com 

oportunidades de renda extra para esse público, desenvolvida para funcionar de 

 
3 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no- 

brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml. Acesso em 26 ago. 2019. 
4 Disponível em: https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/6567. Acesso em 26 ago. 2019. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-%20brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-%20brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml
https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/6567


19 
 

maneira prática e intuitiva. Então, havendo a necessidade de renda extra e 

disposição para consegui-la, o aplicativo atua como um facilitador desse processo. 

A plataforma fará a intermediação entre pequenas e médias empresas que 

necessitam de mão de obra sob demanda, sazonalmente, com prestadores de 

serviço que necessitam de renda extra. 

O foco da plataforma é a busca por empresas que oferecem serviços sem a 

necessidade de mão de obra especializada como, por exemplo, garçons, 

bartenders, monitores de festa, ajudantes de cozinha, recepcionistas, modelos de 

eventos, lavadores de carros, entregadores de panfletos e ajudantes de mudança. 

Para todos esses tipos de serviços, o prestador precisa apenas de 

comprometimento e força de vontade para executar a função para que foi contratado 

e não de um curso especializado para fazer a tarefa. 

Quanto à viabilidade financeira do negócio, será cobrada uma taxa de 

intermediação. Outra fonte de receita será colocar a opção de impulsionamento do 

perfil, de modo que tanto o prestador de serviço quanto a empresa contratante terão 

a possibilidade de impulsionar o perfil ou a vaga para ter maior visibilidade em meio 

à grande oferta de mão de obra e serviços. 

Uma das maiores dificuldades a superar é como fazer a empresa contratante 

realizar o processo de contratação pela plataforma mesmo depois de já conhecer o 

trabalho do prestador de serviço. A solução é oferecer para a empresa diferentes 

opções de pagamento, que não à vista, em dinheiro no dia do trabalho. Assim, 

mesmo já tendo se beneficiado da mão de obra do prestador de serviço, a empresa 

terá mais segurança no pagamento, inclusive podendo fazê-lo a prazo, se utilizar 

um cartão de crédito – o débito é lançado no dia, mas o pagamento da fatura ocorre 

depois de um mês, o que permite melhor controle do fluxo de caixa. Sendo assim, 

o processo se dará da seguinte forma: o prestador de serviço é contratado, a 

empresa faz o pagamento online, com a opção de cartão de crédito, o dinheiro fica 

retido através de uma empresa parceira de pagamentos online e, após a realização 

do trabalho, o dinheiro será liberado para que o prestador de serviço o transfira para 

a sua conta bancária. 

Outra maneira de agregar valor a esse processo é aplicar o sistema de 

ratings, no qual a empresa poderá avaliar o prestador de serviço e o prestador de 
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serviço poderá avaliar a empresa, atribuindo uma nota. Esse sistema de ratings é 

utilizado por diversas empresas, como a Uber e a Amazon, e é uma forma de 

valorizar os bons profissionais e as boas empresas, oferecendo para eles melhores 

oportunidades de trabalho e de contratação. 

A maior atratividade da ideia é seu potencial de escalabilidade, podendo 

expandir a ideia para o Brasil inteiro sem a necessidade de investimentos em ativos 

físicos, sendo os principais investimentos desenvolvimento da plataforma e o 

marketing focado nas classes C e D para a expansão do negócio. 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Dados Gerais do empreendimento 

Nome da empresa: Meu Trampo. 

Localização: O escritório central está localizado na Avenida Industrial, nº 

1600, Bairro Jardim, Santo André, SP. 

Resumo da sua modalidade: Tem o intuito de conectar bares, restaurantes 

e buffets às pessoas que buscam oportunidades de trabalho intermitente naqueles 

estabelecimentos. A operação da empresa consiste em fornecer uma plataforma 

em que os ofertantes possam disponibilizar vagas e os demandantes possam se 

candidatar a elas. 

Setores de atividade da empresa: Meu Trampo é uma empresa de 

Prestação de Serviços. 

Dados dos empreendedores 

Experiência profissional dos fundadores da empresa. 

Bruno Longhini: Já atuou com fundos de previdência privada na Mercer e 

hoje é consultor de tecnologia e negócios na Accenture.  

Felipe Felix: Sempre com espírito empreendedor, já teve uma empresa e 

hoje é vendedor na Clariant.  

Gabriela Morato: Depois da experiência com auditoria interna na EDP, 

passou para procurement na Nike. 

Gustavo Torrente: Teve experiências com indústria e serviços, e hoje 

trabalha no Tribunal de Justiça. 

Verônica Pavani: Experiência com qualidade na indústria química/têxtil, 

fazendo parte do quadro de colaboradores da Rhodia. 

Weslley Nascimento: Integrante da Célula de Sales Excellence de 

Administração de Vendas na BASF, atua em projetos de pós-venda e na análise e 

cadastro de dados dos clientes Suvinil. 

Missão da empresa e valores organizacionais 

No intento de melhor posicionar a empresa no mercado, os sócios definiram 
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missão, visão e valores. 

Missão: Conectar pessoas em busca de trabalho intermitente a empresas 

interessadas nesse tipo de mão de obra de forma rápida, eficiente e digital. 

Visão: Disponibilizar uma plataforma de excelente desempenho que se torne 

referência nos processos de busca e contratação de trabalho intermitente. 

Valores: Empatia, Flexibilidade, Confiabilidade, Praticidade e Proatividade. 

Forma jurídica e enquadramento tributário 

A Meu Trampo será designada como Sociedade Limitada, pois será formada 

por seis sócios, responsáveis restritamente ao valor de suas quotas, respondendo 

solidariamente pela integralização do capital social. 

O enquadramento tributário da empresa se dará por apuração de lucro real 

por proporcionar maior acurácia nos resultados e incidência tributária apenas sobre 

o lucro efetivo. 

Capital social e fonte de renda 

O Capital Social da empresa será composto pelo investimento de capital 

próprio dos seis sócios em quotas iguais de R$ 86.647,04, sendo necessário um 

aporte inicial total de R$ 519.882,24, sendo R$ 282.083,58 em investimento pré-

operacional e R$ 237.798,66 em capital de giro. 
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3. VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

3.1 Estudo do mercado-alvo (dados secundários) 

Seguindo o modelo de negócios, o aplicativo para renda extra tem o objetivo 

de facilitar o contato de pequenas e médias empresas, com pessoas em busca de 

trabalhos eventuais para renda extra. 

Mercado atual: No Brasil, existem 6,4 milhões de estabelecimentos e, desse 

total, 99% são micro e pequenas empresas5. Em fevereiro de 2019, os pequenos 

negócios geraram 72% dos empregos do país6, evidenciando assim o grande 

número de potenciais contratantes. Por outro lado, a renda per capita brasileira em 

2018, foi de R$ 1.378,007 e o número de brasileiros inadimplentes em março de 

2019 foi de 63 milhões, que corresponde também a 40,3% da população adulta8. 

Esse tipo de situação faz com que as pessoas busquem oportunidades para 

incrementar a renda. Em 2018, o número de pessoas que procuraram essas 

oportunidades aumentou em 20%9. 

Histórico do mercado: As pequenas e médias empresas tiveram uma 

grande importância econômica para o Brasil nas últimas décadas. Em 1985 a 

participação das pequenas e médias empresas no PIB brasileiro era de 21%, já em 

2001 esse percentual subiu para 23,2% e atingiu 27% em 201110. Depois disso, 

houve algumas variações, porém em 2019 a participação é a mesma de 8 anos 

atrás, ou seja, se manteve em 27%11 o que indica a robustez desse setor econômico. 

Em relação a pessoas em busca de oportunidades de renda extra, pode-se afirmar 

que estão condicionadas a situação da econômica do país. Em 2016, por exemplo, 

 
5 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-

em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em 18 set. 2019. 
6 Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/03/pequenos-negocios-

geraram-72-dos-empregos-do-pais-em-fevereiro.html. Acesso em 18 set. 2019. 
7 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-

brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml. Acesso em 18 set. 2019. 
8 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/24/numero-de-inadimplentes-

alcanca-o-recorde-de-63-milhoes-em-marco-diz-serasa.ghtml. Acesso em 18 set. 2019. 
9 Disponível em:  

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2018/09/648776-
aumenta-numero-de-pessoas-que-buscam-renda-extra-no-brasil.html. Acesso em 18 set. 2019. 
10 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-

empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso 
em 18 set. 2019. 
11 Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/como-o-crescimento-de-micro-e-

pequenas-empresas-esta-diretamente-relacionado-a-fintechs/. Acesso em: 18 set. 2019. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/03/pequenos-negocios-geraram-72-dos-empregos-do-pais-em-fevereiro.html
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/03/pequenos-negocios-geraram-72-dos-empregos-do-pais-em-fevereiro.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/24/numero-de-inadimplentes-alcanca-o-recorde-de-63-milhoes-em-marco-diz-serasa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/24/numero-de-inadimplentes-alcanca-o-recorde-de-63-milhoes-em-marco-diz-serasa.ghtml
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2018/09/648776-aumenta-numero-de-pessoas-que-buscam-renda-extra-no-brasil.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2018/09/648776-aumenta-numero-de-pessoas-que-buscam-renda-extra-no-brasil.html
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/como-o-crescimento-de-micro-e-pequenas-empresas-esta-diretamente-relacionado-a-fintechs/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/como-o-crescimento-de-micro-e-pequenas-empresas-esta-diretamente-relacionado-a-fintechs/


24 
 

em um cenário de crise no país, 55% das pessoas procuraram por renda extra, 

embora 30% delas não encontraram ocupação12. Essa parcela considerável da 

população é compreendia como potencial usuária da plataforma.  

Projeções futuras: Em relação às empresas, até 2022 o Brasil terá 17,7 

milhões de pequenos negócios e esse número é 43% superior ao de 201713. Já o 

índice brasileiro de desemprego foi de 12,5% em 2018, duas vezes maior que a 

média mundial e, por mais que o cenário indique que irá melhorar com a diminuição 

para 12,2% em 2019 e para 11,7% em 2020, essa porcentagem representa 12,7 

milhões de pessoas14. Em ambos os casos, a constância das projeções, 

demonstram um cenário encorajador ao trabalho informal e a busca por 

oportunidades de incremento de renda, fatores esses que confluem para os 

objetivos da plataforma.  

Tendências de mercado: Há uma tendência de redução na taxa do 

desemprego em quase todo o país, mas ainda puxado pela informalidade15. E existe 

também a tendência de as pessoas buscarem esses trabalhos informais através de 

aplicativos. Hoje os aplicativos são responsáveis por gerar renda para 4 milhões de 

brasileiros e estima-se que esse número dobre em 10 ou 20 anos16. Essa conjuntura 

corrobora para que o aplicativo encontre público e espaço para atuação. 

3.2 Estudo dos clientes (dados secundários) 

Identificação das características demográficas dos clientes 

Cliente PF: A partir da análise dos diversos dados extraídos da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 2º trimestre de 2019 (PNAD 

 
12 Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2016/09/com-

crise-55-buscam-renda-extra-mostra-pesquisa.html. Acesso em 18 set. 2019. 
13 Disponível em: https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/em-cinco-anos-numero-de-

pequenos-negocios-crescera-43. Acesso em 18 set. 2019. 
14 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2019/01/pib-capita-no-brasil-

pode-crescer-14-em-2019-aponta-onu.html. Acesso em 18 set. 2019. 
15 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/08/15/ibge-ha-

tendencia-de-queda-no-desemprego-mas-ainda-puxada-pela-informalidade.htm. Acesso em 18 set. 
2019. 
16 Disponível em: 

https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/05/secoes/classificados/empregos/1149507-
aplicativos-ja-empregam-quase-4-milhoes-de-brasileiros.html. Acesso em 18 set. 2019. 

https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2016/09/com-crise-55-buscam-renda-extra-mostra-pesquisa.html
https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2016/09/com-crise-55-buscam-renda-extra-mostra-pesquisa.html
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/em-cinco-anos-numero-de-pequenos-negocios-crescera-43
https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/em-cinco-anos-numero-de-pequenos-negocios-crescera-43
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2019/01/pib-capita-no-brasil-pode-crescer-14-em-2019-aponta-onu.html
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2019/01/pib-capita-no-brasil-pode-crescer-14-em-2019-aponta-onu.html
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/08/15/ibge-ha-tendencia-de-queda-no-desemprego-mas-ainda-puxada-pela-informalidade.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/08/15/ibge-ha-tendencia-de-queda-no-desemprego-mas-ainda-puxada-pela-informalidade.htm
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/05/secoes/classificados/empregos/1149507-aplicativos-ja-empregam-quase-4-milhoes-de-brasileiros.html
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/05/secoes/classificados/empregos/1149507-aplicativos-ja-empregam-quase-4-milhoes-de-brasileiros.html
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Contínua)17, foi possível delimitar dois perfis de clientes (pessoa física) em potencial:  

• Homens e mulheres, de 18 a 39 anos, com ensino médio incompleto, 

ensino médio completo e ensino superior incompleto, com renda mensal 

total menor ou igual a R$ 2.300,00;  

• Homens e mulheres, de 18 a 39 anos, com ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto e 

ensino médio completo, desempregados. 

Há um fator limitante nos dados do IBGE, pois não foi possível fazer 

cruzamento dos dados para se obter resultados mais detalhados. A conclusão 

acima foi possível após análise dos dados em separado. 

Com dados extraídos do Caged, uma matéria da BBC Brasil18 aponta que 

houve aumento na busca por trabalho intermitente. Dos dados, que correspondem 

ao período de janeiro a junho de 2019, desconsiderando as informações enviadas 

fora do prazo, entende-se que do total de vagas com carteira assinada, entre 18 e 

39 anos, o trabalho intermitente representou 6% do total, girando em torno de 27 

mil postos de trabalho. Considerando todas as faixas etárias (até 17 anos, 18 a 24, 

25 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 64 e 65 ou mais), o trabalho intermitente representou 

10% do total, ou seja, aproximadamente 37 mil postos de trabalho. 

Cliente PJ: Após pesquisas de campo realizada nas cidades de Santo André, 

São Bernardo e Mauá, foram identificados empreendimentos de bares e 

restaurantes como clientes potenciais e promissores. Esse ramo, formalmente 

intitulado alimentação fora do lar, apresenta expansão anual de 10% e gera 450 mil 

vagas de emprego por ano, das quais, 250 mil são para garçons, segundo dados 

da Associação Brasileira de Bares e restaurantes19.  De acordo com matéria do 

jornal Estadão, apenas no estado de São Paulo existem cerca de 12,5 mil 

restaurantes e 15 mil bares20.  

Descrição dos interesses e comportamento dos clientes 

 
17 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-

amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=25199&t=resultados. Acesso em 18 set. 

2019. 
18 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49213852. Acesso em 22 set. 2019. 
19 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-

setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD. Acesso em 21 set. 2019. 
20 Disponível em: https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/quantos-restaurantes-

existem-em-sp/. Acesso em 21 set. 2019. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=25199&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=25199&t=resultados
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49213852
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/quantos-restaurantes-existem-em-sp/
https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/quantos-restaurantes-existem-em-sp/
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Cliente PF: Com base em dados extraídos de entrevista a uma empresa que 

oferecer serviço similar a este, é possível afirmar que pelo menos 150 mil pessoas 

buscam uma renda extra21. Em notícia de março deste ano22, observou-se que mais 

de duas mil pessoas utilizam aplicativo concorrente de vagas temporárias. Nota-se 

que tem aumentado o número de buscas em aplicativos e sites, ainda que seja 

menor que o canal de indicações de conhecidos. 

Cliente PJ: Desde 2018 houve aumento dos postos de trabalho intermitente. 

Segundo dados do Caged, expostos em matéria da Veja, de novembro de 2017 a 

abril de 2018, quase 17 mil vagas foram criadas, sendo 70% geradas pelos setores 

de comércio e serviços23. Além disso, observou-se que as contratações de trabalho 

intermitente se concentram na região sudeste do país, com foco em São Paulo, com 

alguns destaques nas regiões sul, centro-oeste e nordeste. Os pagamentos tomam 

como base o piso da categoria do trabalho. 

Identificação dos motivos que levam os clientes a consumir os produtos 

ou serviços da empresa 

Cliente PF: Em se tratando de serviço relacionado ao fornecimento de 

oportunidades de trabalho para renda extra, algumas das análises no modelo das 

cinco etapas do processo de compra de Kotler e Keller (2012) podem receber outro 

tratamento, por exemplo, considerando a urgência com que o trabalhador precisa 

do ganho extra. 

De qualquer forma, a etapa reconhecimento da necessidade de compra, 

ocorre quando a remuneração mensal de cliente se prova insuficiente para sua 

manutenção ou, ainda, quando não lhe permite atingir certos objetivos; e há pressão 

do ambiente quando não há vagas de emprego melhores ou, ainda, não há vagas 

quaisquer 

Dessa forma, o usuário tende a buscar informações que venham ao encontro 

de suas necessidades utilizando a internet, uma importante fonte de informações e 

 
21 Disponível em: 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2018/09/648776-
aumenta-numero-de-pessoas-que-buscam-renda-extra-no-brasil.html. Acesso em 21 set. 2019. 
22 Disponível em: https://catracalivre.com.br/carreira/paulistanos-usam-tecnologia-para-conseguir-

bicos/. Acesso em 21 set. 2019. 
23 Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/trabalho-intermitente-avanca-nos-setores-de-

comercio-e-servicos/. Acesso em 22 set. 2019. 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2018/09/648776-aumenta-numero-de-pessoas-que-buscam-renda-extra-no-brasil.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2018/09/648776-aumenta-numero-de-pessoas-que-buscam-renda-extra-no-brasil.html
https://catracalivre.com.br/carreira/paulistanos-usam-tecnologia-para-conseguir-bicos/
https://catracalivre.com.br/carreira/paulistanos-usam-tecnologia-para-conseguir-bicos/
https://veja.abril.com.br/economia/trabalho-intermitente-avanca-nos-setores-de-comercio-e-servicos/
https://veja.abril.com.br/economia/trabalho-intermitente-avanca-nos-setores-de-comercio-e-servicos/


27 
 

eficiente ferramenta de busca de emprego. Há também uso relevante de fontes 

pessoais (família, amigos) e fontes públicas (atualmente, os digital influencers são 

grandes expoentes do grupo). 

Após obter todas as informações, o consumidor faz uma avaliação das 

empresas, das oportunidades, da confiabilidade e do que se encaixa entre as suas 

habilidades e perfil e compara qual plataforma será melhor para interagir e buscar 

uma oportunidade de ganhar renda extra. Nesse momento, comodidade e eficiência 

dessa plataforma se tornam itens primordiais na decisão de compra. 

Após uso do aplicativo, se houver uma paridade entre expectativa e 

desempenho real ou quando há superação dessas expectativas, as pessoas 

tendem a repetir o consumo. 

Cliente PJ: A tomada decisão de compra em uma empresa possui 

complexidade muito maior que a de uma pessoa. Entretanto, pode-se traçar uma 

análise similar. 

O reconhecimento da necessidade de compra parte do mesmo princípio: 

necessidade do serviço. Os meios tradicionais de busca são sites de vagas de 

emprego, em que as empresas anunciam as vagas disponíveis, e indicação de 

conhecidos. 

A opção por uma plataforma em detrimento da indicação de conhecidos 

(meio mais utilizado) se dará pela necessidade de segurança e confiabilidade por 

parte da empresa, ao passo que o mercado pressiona no sentido de conseguir mão 

de obra com maior celeridade, já que a demanda precisa ser atendida. A busca por 

maiores informações pode ocorrer de forma similar à das pessoas, buscando na 

internet. No entanto, há muito contato entre donos, gerentes e representantes de 

outros estabelecimentos, de modo que estes se tornam fontes confiáveis de 

informação. Influencers digitais também são importantes na tomada de decisão, 

principalmente se tiverem alguma conexão com o negócio. 

Do ponto de vista de avaliação de alternativas, as empresas podem testar 

mais de um serviço até encontrar o que lhe melhor atende. Além disso, estão mais 

dispostas a pagar por um serviço, desde que a contrapartida seja positiva. 

Por fim, o comportamento pós compra se mostra similar ao das pessoas 

físicas, ou seja, haverá retorno de utilização do serviço desde que as expectativas 
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sejam atendidas, embora o melhor seja superá-las. 

3.3 Análise do ambiente geral por meio do modelo das cinco forças 

competitivas de Porter (2004) 

Estudos dos concorrentes: O concorrente direto identificado se chama 

Closeer, que segue o conceito de plataforma especializada em fornecer mão de 

obra para trabalhos intermitentes. A Closeer é uma empresa que entrou no mercado 

em novembro de 2018 e depois de apenas quatro meses já teve uma reportagem 

na revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, devido ao elevado grau de 

inovação e potencial envolvido no negócio24. 

Os interessados em conseguir trabalho através do aplicativo Closeer contam 

com 72 opções de serviços e segundo as últimas informações acessíveis na 

internet, em fevereiro de 2019 a empresa possuía 600 prestadores de serviços 

cadastrados e 60 estabelecimentos. A empresa cobra uma taxa de 10% em cada 

contratação realizada pelo aplicativo, de ambas as partes e possui a opção de 

assinatura para os estabelecimentos. Inicialmente o foco da empresa é na cidade 

de São Paulo, porém existe um plano de expansão para as demais capitais do 

Brasil. O investimento inicial realizado pelos sócios em novembro de 2018 foi de 

300 mil reais e o escritório da empresa está localizado na cidade de Salto, no estado 

de São Paulo. 

Ao contrário da Closeer, a Meu Trampo foca no nicho de bares, restaurantes 

e buffets por se tratar de um setor com dados de crescimento relevantes e constante 

necessidade de contratação intermitente. Além disso, os resultados da pesquisa de 

campo realizada, abordada posteriormente neste capítulo, justificam a escolha 

desse setor em detrimento dos demais. Há, portanto, espaço para adentrar no 

mercado em questão.  

Estudo dos fornecedores: O modelo de negócios do aplicativo está 

desenvolvido para realizar a intermediação entre prestadores de serviço e 

estabelecimentos por meio de uma plataforma digital. Para desenvolvimento e 

manutenção da plataforma será realizada a contratação de uma empresa 

especializada, pois a equipe de sócios não tem know how nesse tipo de atividade. 

 
24 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-

negocios/noticia/2019/02/17/aplicativo-junta-trabalhadores-e-empresas-em-busca-de-funcionarios-
temporarios.ghtml. Acesso em 21 set. 2019. 

https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/02/17/aplicativo-junta-trabalhadores-e-empresas-em-busca-de-funcionarios-temporarios.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/02/17/aplicativo-junta-trabalhadores-e-empresas-em-busca-de-funcionarios-temporarios.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/02/17/aplicativo-junta-trabalhadores-e-empresas-em-busca-de-funcionarios-temporarios.ghtml
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Para assegurar os direitos de criação da ideia por trás da plataforma, a empresa 

exigirá a assinatura de um termo de confidencialidade por parte da empresa 

desenvolvedora com o intuito de se proteger de eventuais vazamentos da tecnologia 

desenvolvida por trás do aplicativo, além da exigência do código fonte ser aberto 

aos sócios. 

Estudo de barganha dos consumidores: Os estabelecimentos 

supracitados, isto é, bares, restaurantes e buffets, são relevantes para este modelo 

de negócios, sendo inclusive considerados como um dos principais recursos no 

Canvas, já que são um canal potencial para aumentar o número de prestadores de 

serviços cadastrados, conforme realizam contratações pelo aplicativo. 

Esse potencial pode ser usado como poder de barganha, pois as empresas 

mais procuradas e que mais contratam podem usar seu desempenho como 

argumento para diminuição da taxa sobre contratações, por exemplo. Uma 

possibilidade para lidar com isso, num futuro próximo, depois de consolidado o 

modelo de negócios do aplicativo, é a criação de pacotes de serviços diferenciados 

que forneçam benefícios para essas empresas mais ativas. 

Outro ponto relevante será a segurança propiciada pela existência um canal 

de mediação de conflitos, no qual haverá espaço para relatos como caso do furto 

de algo do estabelecimento, por exemplo. Se o estabelecimento tiver algum 

problema de fluxo de caixa, poderá se beneficiar pelo fato de conseguir realizar o 

pagamento do prestador de serviço pelo cartão de crédito. O poder de barganha do 

prestador de serviço é considerado baixo, pois a oferta é muito maior que a 

demanda. Conforme matéria da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios25, 

em 2016, cerca de 55% das pessoas procuraram uma alternativa para ter renda 

extra e 30% não conseguiram. 

Estudos de novos entrantes: O mercado de intermediação entre 

prestadores de serviços e estabelecimentos através de aplicativos tem como 

primeira barreira de entrada a questão da aderência por parte das empresas, que 

precisam ser convencidas a contratar um prestador que não conhece por meio de 

um aplicativo. 

 
25 Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2016/09/com-

crise-55-buscam-renda-extra-mostra-pesquisa.html. Acesso em 21 set. 2019. 

https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2016/09/com-crise-55-buscam-renda-extra-mostra-pesquisa.html
https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2016/09/com-crise-55-buscam-renda-extra-mostra-pesquisa.html
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Após superada essa primeira etapa, o aplicativo deverá desenvolver 

mecanismos para conseguir fazer com que as empresas contratem exclusivamente 

por meio ele, o que não ocorrerá por meio de algum contrato, mas sim agregando 

valor de uma forma que os próprios estabelecimentos almejem essa exclusividade. 

Dessa forma, a entrada de novos players no mercado será dificultada. 

Outro ponto é que desenvolver um novo aplicativo com funcionalidades que 

atendam com maestria os requisitos necessários para realizar a intermediação entre 

duas partes é uma tarefa complexa, já que implica em tempo e dinheiro. Na verdade, 

haverá duas plataformas: uma para o estabelecimento e outra para o prestador de 

serviço, criando assim outra barreira a ser superada – barreira já ultrapassada pelos 

sócios, tendo em vista que consideram a empresa especializada para o 

desenvolvimento dessas duas plataformas como principal parceira do negócio, 

conforme se verifica no capítulo 1. 

Já a facilidade está em oferecer oportunidades de renda extra para pessoas 

sem especialização, geralmente são as que têm maiores necessidades de 

conseguir esse tipo de remuneração. Com um marketing bem desenvolvido as 

chances de que as pessoas realizem o download e façam pelo menos um teste 

inicial são grandes. Cabe ao aplicativo estar bem desenvolvido para atender essa 

demanda com boa funcionalidade e assim aumentem as chances de reter os 

usuários. 

Estudo de substitutos: Do ponto de vista dos prestadores de serviço, a 

necessidade de conseguir uma renda extra pode ser atendida por outras 

plataformas como Uber, 99 App, Workana e GetNinjas. Tais plataformas exigem 

meios de ingresso mais complexos e especialização do serviço a prestar. Outra 

opção seria a venda de produtos através de plataformas digitais como Mercado 

Livre e OLX. Do ponto de vista dos estabelecimentos, a outra maneira de conseguir 

a contratação de mão de obra sob demanda seria por indicações de conhecidos ou 

anúncios em redes sociais. A concentração de candidatos na plataforma que será 

oferecida tornará o processo de contratação mais eficiente. 

3.4 Pesquisa de Campo 

A Meu Trampo optou por elaborar duas diferentes pesquisas objetivando 

ampliar o conhecimento não somente sobre os usuários prestadores de serviço, 
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mas também acerca das empresas que ofertarão as oportunidades de trabalho 

dentro da plataforma. 

Empresas contratantes 

Visando assegurar a máxima qualidade possível das respostas recebidas, a 

pesquisa foi realizada presencialmente com trinta empresas, sendo que vinte e três 

são microempresas e sete são microempresas individuais. 

Abaixo, o gráfico 1 indica a divisão das empresas entrevistadas por segmento 

de mercado. 

Gráfico 1 - Enquadramento da empresa quanto à área de atuação 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Como o maior número de respostas se concentraram em bares, buffets e 

restaurantes, a análise terá como principal foco estes três segmentos. 

A pesquisa inicia-se com a key question “A empresa possui necessidade de 

contratar mão de obra eventual conforme aumento na demanda de serviço?”, haja 

vista que a principal proposta de valor oferecida é justamente auxiliar o empresário 

com a contratação de mão de obra eventual. A pergunta tem caráter primordial para 

validação do modelo de negócio.  

Conforme apresentado pelos gráficos 2 e 3, 85% das empresas possuem 

necessidade de contratar mão de obra eventual, sendo que das que possuem 

necessidade, 55% contratam mais de uma vez por semana, evidenciando assim, 

que usariam o serviço seguindo proporções similares. 
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Gráfico 2 - Necessidade de contratar mão de obra eventual 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Gráfico 3 - Frequência da necessidade de contratação dessa mão de obra 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Outro fator relevante para a validação da viabilidade financeira do business 

plan sugerido é o número de colaboradores eventuais que são contratados por 

essas empresas e o valor médio pago. 

Nos gráficos 4 e 5, os dados coletados demostram que 91% das empresas 

contratam de 1 a 6 pessoas, e 86% pagam entre R$ 40,00 e R$ 119,99 por dia. 

Gráfico 4 - Quantidade de pessoas contratadas na frequência informada 

 

Fonte: Autor, 2019. 



33 
 

Gráfico 5 - Média de remuneração pelo serviço 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Foram questionados também, os principais canais utilizados pelas empresas 

para contratar a mão de obra eventual e, conforme apresentado no gráfico 6, 77% 

contratam por indicação de conhecidos. 

Gráfico 6 - Canais mais utilizados para contratar essa mão de obra 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Para finalizar a pesquisa, foram elaboradas algumas perguntas relacionadas 

diretamente com oportunidades e pontos de atenção que o modelo de negócio 

possui. 

Pontos de atenção 

Por reconhecer que há a possibilidade de a maior parte dos prestadores de 

serviço cadastrados na plataforma não possuírem alto nível de especialização ou 

experiência prévia com o serviço requisitado pela empresa, a equipe elaborou duas 

perguntas objetivando medir qual a relevância, em uma escala de 1 a 5, destes dois 

pontos para o empresariado. 
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Conforme indicado no gráfico 7, 32% das empresas consideram muito 

relevante o nível de especialização da mão de obra eventual, enquanto 68% 

consideram muito relevante a experiência prévia no trabalho a ser realizado. 

Gráfico 7 - Relevância da especialização do profissional em escala de 1 a 5 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Gráfico 8 - Relevância da experiência prévia no mercado em escala de 1 a 5 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Oportunidades 

A equipe desenvolveu duas perguntas objetivando medir qual a relevância 

das oportunidades para o empresário. A primeira surgiu após ser identificado que 

proporcionar ao empresário o pagamento da mão de obra eventual no cartão de 

crédito poderia ser um valor adicional oferecido no produto, enquanto a segunda se 

faz primordial para a validação do negócio por questionar ao empresário justamente 

se a proposta seria ou não relevante para ele. 

Os gráficos 9 e 10 demonstram que apenas 23% das empresas consideram 

muito relevante a utilização do cartão de crédito como forma de pagamento, 

enquanto 82% consideram relevante ou muito relevante a oportunidade de contratar 
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mão de obra para trabalhos eventuais através de uma plataforma digital 

especializada. 

Gráfico 9 - Relevância de pagamento via cartão de crédito em escala de 1 a 5 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Gráfico 10 - Relevância da utilização de plataforma digital para a contratação em 
escala de 1 a 5 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Com isso, conclui-se que, para bares, restaurantes e buffets, existe uma 

relevante demanda pela contratação de mão de obra eventual com frequência 

mínima de 1 vez por semana. Nota-se também que a maior parte das empresas 

contrata de 1 a 3 colaboradores e com maior frequência os remuneram de R$ 80,00 

e R$ 119,99, sendo que, atualmente, o canal mais utilizado para a contratação 

dessa mão de obra é via indicação de conhecidos, demonstrando o caráter informal 

existente no mercado para esse tipo de contratação. 

Analisando as respostas obtidas nas perguntas de ponto de atenção, pode-

se concluir que a especialização do colaborador não aparenta ser um fator tão 

relevante para o segmento analisado. Por outro lado, a maior parte dos empresários 

considera muito relevante o colaborador possuir experiência prévia no mercado em 

questão. 
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Para as oportunidades, os resultados demonstraram que a menor parte das 

empresas consideraram relevante efetuar o pagamento do salário do colaborador 

eventual através do cartão de crédito, enquanto a maioria considera muito relevante 

contratar essa mão de obra através de uma plataforma digital especializada. 

Prestadores de serviço 

A pesquisa com prestadores de serviço ocorreu através de formulários 

online, disparados em grupos de procura de emprego em redes sociais como 

Facebook e Whatsapp, colhendo respostas durante duas semanas e obtendo um 

total de 125 participações. A análise da pesquisa voltada aos prestadores de serviço 

se inicia questionando quais dos entrevistados realizam trabalhos eventuais 

atualmente e, conforme o gráfico 11, pode-se identificar que os desempregados 

correspondem ao grupo que possui maior adesão pelo trabalho eventual, 

diferentemente dos que trabalham com carteira assinada, dos quais apenas 27% 

realizam algum tipo de trabalho eventual. 

Gráfico 11 - Perfil de trabalho dos entrevistados que realizam algum tipo de trabalho 
eventual 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Quando questionados sobre a frequência com que realizam os trabalhos, 

percebe-se que a maior frequência informada ocorre no agrupamento dos que 

trabalham sem carteira assinada, seguidos pelos desempregados e, por último, dos 

que trabalham com carteira assinada. Essas informações podem ser observadas 

nos Gráficos 12, 13 e 14. 
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Gráfico 12 - Frequência de realização do trabalho eventual por perfil de trabalho 
(com carteira assinada) 

 

Fonte: Autor, 2019.  

Gráfico 13 - Frequência de realização do trabalho eventual por perfil de trabalho 
(sem carteira assinada) 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Gráfico 14 - Frequência de realização do trabalho eventual por perfil de trabalho 
(desempregados) 

  

Fonte: Autor, 2019. 

Na segunda parte da pesquisa, foram considerados não somente os 

prestadores de serviço que atualmente trabalham com serviços eventuais, mas 

também os que já realizaram esse tipo de trabalho no passado. As perguntas foram 

elaboradas visando entender quais são os três trabalhos mais realizados, qual o 

valor médio que os prestadores recebem e qual o canal mais utilizado para 

encontrar esse tipo de serviço, sendo que para cada uma das respostas foram 

coletados, também, dados demográficos visando identificar possíveis correlações. 

É possível observar no gráfico 15 que, entre os quatro trabalhos eventuais 

mais realizados, prevalecem as funções de Recepcionista e Garçom/Garçonete 

como as mais frequentes. 

Gráfico 15 - Trabalho eventual mais realizado 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Observa-se, ainda, no gráfico 16, que 54% dos entrevistados afirmaram que 

recebem entre R$ 40,00 e R$ 119,99, demonstrando coerência com os dados 

apresentados na pesquisa voltada às empresas. 

Gráfico 16 - Valor médio recebido pelo serviço 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Por último, conforme evidenciado no gráfico 17, 72% dos entrevistados 

utilizam indicações de conhecidos para acessar as vagas de trabalho eventual. 

Outro fator relevante é a utilização das redes sociais, o que demonstra a 

informalidade existente nesse tipo de trabalho. 

Gráfico 17 - Canais mais utilizados para ter acesso às vagas 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ao analisar os dados demográficos coletados pela pesquisa, nota-se que dos 

participantes, 60% dos homens e 53% das mulheres que possuem filhos realizam 

algum tipo de trabalho eventual. Outro fato relevante, é que 60% das mulheres e 

62% dos homens que são casados também realizam algum tipo de trabalho 
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eventual. 

Observando os dados com base na faixa de renda dos entrevistados, 

percebe-se que enquanto a maior incidência de mulheres que realizam trabalhos 

eventuais está entre as que não possuem nenhuma renda ou recebem até um 

salário mínimo, para os homens a maior incidência ocorre para os que possuem 

uma faixa de renda entre R$ 2.000,00 e R$ 2.999,99. 

Fica evidente, portanto, que há mercado consumidor, isto é, tanto ofertante 

quanto demandante de trabalho eventual, o que é favorável para a criação da 

empresa e a implementação do aplicativo. 

3.5 Delimitação da estratégia organizacional 

Vantagem competitiva 

Seguindo o modelo da cadeia de valor de Michael Porter, encontram-se 

descritos abaixo, etapa por etapa, os itens que sumarizam a vantagem competitiva. 

Logística de entrada: A plataforma será desenvolvida para que os 

prestadores de serviços e os estabelecimentos possam fazer download do 

aplicativo em um smartphone ou acessar o site e se cadastrar preenchendo 

informações básicas num primeiro momento. Depois, o perfil será complementado 

com outras informações, as quais serão analisadas para a aprovação ou não. Os 

registros ficarão no banco de dados do software e o algoritmo da plataforma entrará 

em funcionamento para as próximas etapas. 

Operação: Para que a operação funcione, a empresa alugará por valor 

mensal um espaço na nuvem de acordo com a necessidade do espaço. Com o 

desenvolvimento da plataforma, que ficará hospedada no servidor alugado, os 

dados inseridos pelos usuários e pelas empresas serão armazenados no banco de 

dados e processados pelo algoritmo desenvolvido, aproximando os candidatos 

ideais para as vagas anunciadas. 

Logística de saída: Com os dados de ambos interessados (prestador de 

serviço e estabelecimentos) inseridos no sistema, a empresa poderá visualizar 

prestadores de serviço interessados em suas vagas, bem como esses prestadores 

poderão visualizar as vagas anunciadas que sejam de seu interesse ou área de 

experiência. Escolhido o trabalho pelo prestador de serviço, a empresa poderá 
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aceitá-lo para a vaga. Da mesma forma, a empresa poderá oferecer a vaga a um 

candidato, que poderá aceitá-la. 

Marketing e Vendas: A plataforma contará com o sistema de avaliação de 

ambas as partes, ou seja, tanto o prestador de serviço quanto a empresa terão a 

oportunidade de realizar uma avaliação da outra parte. Com o tempo os bons 

profissionais e as boas empresas terão uma reputação criada que irá aumentar a 

confiabilidade do serviço e, consequentemente, a possibilidade de receber novos 

usuários. O investimento em marketing será realizado pela internet, por meio do 

direcionamento de propagandas do aplicativo, com uso de inteligência artificial, para 

pessoas que já estão à procura de oportunidades de trabalho, com base em suas 

buscas na internet e uso das redes sociais. 

Serviços: O aplicativo terá um canal de mediação de conflitos, no qual os 

estabelecimentos e os prestadores de serviço poderão relatar algum problema que 

pode ter ocorrido antes, durante ou depois do serviço executado. Por questões 

operacionais, o canal só poderá ser acionado após o serviço, e ficará responsável 

por investigar o ocorrido e resolvê-lo de uma maneira justa, mediando a conversa 

entre as partes, sempre com transparência e justiça. A empresa irá disponibilizar 

para os candidatos ativos um canal de conteúdo com vídeos educativos de boas 

práticas no trabalho, objetivando de agregar valor no serviço prestado e aumentar 

a confiabilidade dos prestadores de serviço. 

Infraestrutura: Para manter as operações diárias na empresa, serão 

necessárias equipes administrativa, comercial, de marketing, de financeiro, 

tecnologia e recursos humanos. 

Gestão de Recursos Humanos: A área de recursos humanos é responsável 

por toda a seleção, desenvolvimento e retenção dos funcionários para garantir alta 

performance em todos os processos realizados na empresa. Há planejamento para 

desenvolver habilidades nos colaboradores e oferecer treinamentos que os 

capacitem para o trabalho. O ambiente descontraído e práticas como happy hour 

devem manter os colaboradores motivados e felizes com a empresa. 

 Desenvolvimento Tecnológico: O aplicativo será desenvolvido por uma 

empresa especializada e gerenciado pela equipe de tecnologia desta empresa, que 

estará sempre em busca de feedback dos usuários e de novas tecnologias que 
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agreguem valor ao produto.  

Aquisição/Compra: Para viabilizar a operação, serão utilizados servidor em 

nuvem, computadores e afins no escritório, que será alugado em local de fácil 

acesso a transporte público. Os principais fornecedores serão iNNOVEA, que 

desenvolverá a plataforma; Locaweb, que fornecerá o servidor em nuvem; e a 

Braspag, que será a empresa parceira na mediação financeira. Todas as empresas 

escolhidas são referências nas respectivas áreas de atuação, aumentando a 

confiabilidade do serviço prestado e sua qualidade. 

Balanced Scorecard  

Como parte da delimitação da estratégia organizacional, foi desenvolvido o 

mapa estratégico da empresa utilizando a técnica do Balanced Scorecard. O 

conteúdo desenvolvido abaixo será compilado, depois da explanação, na tabela 1. 

Financeiro 

Objetivos: Inicialmente a empresa terá como objetivo elevar ao máximo a 

sua receita financeira. 

Metas: Em seu primeiro ano de operações a empresa terá dois meios de 

prospecção: campanhas de marketing e um vendedor externo realizando 

prospecção ativa. A meta é que a empresa consiga faturar nos 12 primeiros meses 

a quantia de R$ 484.097,00. A lógica utilizada para chegar nesse número será 

apresentada em detalhes no capítulo 7. 

Indicadores: Faturamento anual. 

Iniciativas: Limitação do trabalho na região metropolitana de São Paulo nos 

primeiros 12 meses, pelo fato ainda estarem sendo realizados alguns testes e 

planos de melhoria do aplicativo. A iniciativa para atingir o valor estipulado será 

melhorar a experiência dos primeiros clientes captados para que eles utilizem a 

plataforma semanalmente. A melhora da experiência do cliente será através de 

serviços já citados neste plano de negócios, como o canal de mediação de conflitos, 

avaliação dos serviços prestados para melhorar a confiabilidade nas contratações 

e a melhoria contínua da plataforma visando ser prática e intuitiva. 

Clientes 

Objetivos: Ser referência na busca e encontro de empregos eventuais, 
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agregando valor a experiência do cliente em várias frentes. 

Metas: Foco na manutenção dos clientes utilizando a plataforma, neste ponto 

a meta é manter o churn voluntário abaixo de 6% ao ano, taxa considerada boa e 

referência no mercado26. 

Dos clientes ativos da plataforma, a meta factível, baseada nas informações 

da pesquisa primária, é o uso médio de quatro contratações semanais por 

estabelecimento. Vale ressaltar que essa métrica será considerada apenas para as 

empresas a partir do segundo mês de uso, considerando que nas contratações em 

seu primeiro mês, pelo fato de ser uma etapa de testes, provavelmente os 

estabelecimentos utilizarão o aplicativo menos de quatro vezes por semana. 

Indicadores: Realizar o controle adequado de churn voluntário. Neste caso, 

deverão ser consideradas empresas que ainda estão abertas e ativas no mercado, 

porém, não utilizando mais o aplicativo para contratações. Com esse número, a Meu 

Trampo deverá considerar o total de empresas em seu banco de dados para 

conseguir avaliar se a meta está sendo atingida ou não. 

Das empresas ativas, com mais de um mês de uso do aplicativo, deverá ser 

realizado o controle de quantas vezes semanalmente cada empresa está 

contratando na média e avaliar se a meta de quatro contratações semanais está 

sendo atingida. 

Iniciativas: Para reter o percentual estipulado, será proporcionada melhora 

de experiência dos primeiros clientes captados, de forma que utilizem a plataforma 

regular e semanalmente. Isso se dará pelos serviços supramencionados, como 

canais de mediação de conflitos, avaliação dos serviços prestados para melhorar a 

confiabilidade em contratações e a melhoria contínua da plataforma visando ser 

prática e intuitiva. 

Processos internos 

Objetivos: Desenvolvimento e manutenção constante do aplicativo pela 

empresa contratada, detentora do know-how necessário. 

Metas: Manter o rating do aplicativo acima de 4,5 estrelas. 

 
26 Disponível em: https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-

importante-para-sua-startup-saas/. Acesso em 24 nov. 2019. 

https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-importante-para-sua-startup-saas/
https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-importante-para-sua-startup-saas/
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Indicadores: Medir mensalmente a variação do rating no aplicativo.  

Iniciativas: Em caso de falhas operacionais do aplicativo, ter pré-definidos 

planos de contingência, de forma estruturada pela equipe para conseguir diminuir 

com agilidade e assertividade os impactos negativos junto aos usuários. 

Aprendizado e Crescimento 

Objetivos: Manter a alta performance da equipe. 

Metas: Realização de 20 a 40 horas de treinamentos anuais em todas as 

áreas. 

Indicadores: O time de Recursos Humanos ficará responsável por 

acompanhar se as metas de treinamento estão sendo cumpridas, conforme as 

metas de horas de treinamentos realizadas. 

Iniciativas: Realizar parcerias com empresas de treinamentos. 

Tabela 1 - Balanced scorecard 

 

Fonte: Autor, 2019. 

3.6 Análise e diagnóstico da viabilidade estratégica 

O principal objetivo da empresa é conectar pessoas que estão à procura de 

renda extra com empresas que estão ofertando oportunidades de mão de obra para 

trabalhos eventuais. Dentre os estabelecimentos que ofertam oportunidades de 

PERSPECTIVA OBJETIVOS METAS INDICADORES INICIATIVAS

FINANCEIRA
Elevar ao máximo sua 

receita financeira

Faturar em seu 

primeiro ano de 

operações R$ 

484.097,00

Faturamento anual

Trabalhar em agregar 

valor na experiência do 

cliente

CLIENTE

Ser referência na 

busca e encontro de 

empregos eventuais

Manter churn 

voluntário abaixo de 6% 

ao ano e a média de 4 

contratações semanais 

por empresa

Mensurar o percentual 

de churn  voluntário e 

média de uso do 

aplicativo por cada 

empresa cadastrada

Melhorar 

continuamente a 

plataforma, avaliar os 

serviços prestados e 

intermediar conflitos 

PROCESSOS 

INTERNOS

Aprimoramento do 

serviço prestado

Manter o rating do 

aplicativo acima de 4,5 

estrelas

Mensurar a variação do 

rating no aplicativo

Elaborar planos de 

contingência em caso 

de falhas operacionais

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO

Ter equipe de alta 

performance 

Realização de 

treinamentos 

trimestrais em todas as 

áreas

Monitoração do número 

colaboradores 

treinados e horas 

empenhadas

Realizar parcerias com 

empresas de 

treinamento

BALANCED SCORECARD
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trabalhos eventuais, o foco do aplicativo será em bares e restaurantes, pois esse 

mercado teve um crescimento de 10% de 2018 para 2019. Apenas no Estado de 

São Paulo existem cerca de 12,5 mil restaurantes e 15 mil bares 18, gerando 450 

mil oportunidades de emprego por ano, das quais 250 mil vagas são para garçons. 

Com esses dados, pode-se concluir que o mercado em questão tem um grande 

potencial. Na pesquisa primária realizada com empresas, 85% alegam possuir a 

necessidade da contratação de mão de obra para trabalho intermitentes, sendo que 

55% delas contratam mais de uma vez na semana e 27% contratam uma vez por 

semana. A equipe visitou bares, restaurantes e buffets, questionou qual a relevância 

de ter a oportunidade de contratar mão de obra para trabalhos intermitentes através 

de uma plataforma digital especializada e 68% consideraram muito relevante. 

Estima-se que em 2020 o Brasil terá 11,7% de desempregados, o que 

corresponde a 12,7 milhões de pessoas. O número de inadimplentes em março de 

2019 foi de 63 milhões de pessoas, o que corresponde a 40,3% da população adulta 

e a renda per capita brasileira em 2018, foi de cerca de R$ 1.378,00. Esses dados 

comprovam a dificuldade financeira enfrentada por grande parte da população 

brasileira. Em 2016, 55% das pessoas procuraram por renda extra em algum 

momento do ano e 30% delas alegaram não terem encontrado uma ocupação. Isso 

comprova a necessidade de mercado existente que o modelo de negócios proposto 

visa solucionar. Na pesquisa primária realizada pela equipe, 73% dos entrevistados, 

alegaram que fazem ou já fizeram algum tipo trabalho eventual, sendo que dos 27% 

que não fazem e nunca fizeram trabalhos eventuais, 63,6% disseram que estariam 

dispostos a fazer. 

Outro fator importante para validação do mercado em que o modelo de 

negócios atual está inserido é o estudo realizado do aplicativo chamado Closeer, 

um concorrente direto que foi fundado em novembro de 2018, com investimento 

inicial de 300 mil reais e que em março de 2019 já possuía 120 estabelecimentos e 

2000 prestadores de serviços cadastrados na região metropolitana de São Paulo. 

Mesmo com o crescimento exponencial alcançado pela empresa, o share de 

mercado ainda é muito pequeno e isso comprova que ainda há espaço para 

penetração de novas empresas. 

Além disso, ainda que existam substitutos ao serviço proposto, é fato que os 

trabalhos oferecidos pelas empresas cadastradas na plataforma, realizados na 
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frequência obtida a partir das pesquisas, fornecerão novas fontes de renda. 

Voltando o foco para as empresas cadastradas, há formas de regular seu alto poder 

de barganha em relação à plataforma, fornecendo benefícios como facilidades no 

pagamento da mão de obra e segurança no uso do serviço. Por parte dos 

prestadores de serviço, como há muita oferta dessa mão de obra, pode-se 

considerar seu poder de barganha baixo. 

Nos primeiros doze meses de operação, o aplicativo terá foco na região do 

ABC, visto que as pesquisas primárias foram realizadas nesta região, tendo se 

provado viável o modelo de negócio proposto. E nos doze meses seguintes, 

expandir para a cidade de São Paulo, onde haverá mais empresas e pessoas, 

possibilitando o crescimento do aplicativo em seu primeiro ano de operação. Com 

isso a empresa poderá avaliar os feedbacks dos clientes e aprimorar as 

funcionalidades antes de expandir para as demais regiões do país. 

Baseado nas informações de mercado descritas anteriormente, nas 

estratégias utilizadas para direcionar as atividades e as tomadas de decisões, a 

viabilidade estratégica do aplicativo Meu Trampo é vista como positiva para que 

negócio entre em funcionamento. 
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4. VIABILIDADE OPERACIONAL 

4.1 Plano Operacional 

Fluxograma dos processos operacionais 

O fluxograma que demonstra as principais operações dos prestadores de 

serviço no aplicativo foi sistematizado na figura 2, e dos estabelecimentos na figura 

3. 

Figura 2 - Fluxograma dos processos operacionais dos prestadores de serviço 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 3 - Fluxograma dos processos operacionais dos estabelecimentos 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Layout ou arranjo físico: O escritório ficará localizado no Edifício Cidade 

Viva, na região de Santo André, e terá 37 metros quadrados, contendo banheiro, 
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recepção, sala de operações e espaço para o café. O aluguel do espaço é de cerca 

de R$ 1.200,00 reais e o seu condomínio, R$ 369,00 (valores de outubro/2019), 

totalizando um valor mensal de R$ 1.569,00. Com base na planta do escritório, foi 

feito um esboço em 3D do espaço, conforme figuras 4, 5, 6 e 7. 

Figura 4 - Layout arranjo físico 1 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Figura 5 - Layout arranjo físico 2 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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Figura 6 - Layout arranjo físico 3 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Figura 7 - Layout arranjo físico 4 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Máquinas e equipamentos necessários para produção: Para o 

funcionamento do serviço, faz-se necessária a contratação de um servidor em 

nuvem (fornecido pela Locaweb). Para trabalho diário no local, serão necessários 

computadores e celulares, e para a comodidade dos colaboradores, mesas, 

cadeiras, materiais de escritório, impressora, micro-ondas e máquina de café. 

Projeção da capacitação produtiva, comercial e de prestação de 
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serviço: Para a prospecção de novos clientes, será alocado um vendedor externo, 

que ficará responsável por visitar os donos, gerentes e administradores de bares, 

restaurantes e buffets. Esse profissional terá uma meta diária de cinco visitas e a 

taxa de conversão foi estimada em 38,5%, conforme se verá no capítulo 5. 

No que tange aos sistemas, a plataforma utilizará serviços de nuvem 

proporcionais ao volume de perfis cadastrados, ou seja, o espaço em nuvem poderá 

ser ampliado ou reduzido conforme a quantidade de cadastros. Existirá um setor 

responsável por realizar a análise, aprovação ou reprovação dos novos cadastros 

tanto dos prestadores de serviço, quanto dos estabelecimentos. Esse setor também 

ficará responsável pelo canal de atendimento ao cliente, que inicialmente será via 

e-mail. Existirá, ainda, um setor de mediação de conflitos, no qual serão tratados 

eventuais desentendimentos entre os prestadores de serviço e os 

estabelecimentos, após o serviço prestado. 

Em razão do desenvolvimento da plataforma ser realizado por uma empresa 

terceira, essa mesma empresa ficará responsável pela manutenção, melhoria e 

correções de eventuais bugs. Um gerente de tecnologia será o principal elo entre o 

aplicativo e a empresa contratada. 

Principais fornecedores 

Desenvolvimento do aplicativo: iNNOVEA 

A iNNOVEA é um grupo especializado em inovação, seja no 

desenvolvimento de aplicativos, marketing ou soluções digitais para startups e 

empresas em geral. A iNNOVEA já desenvolveu aplicativos para empresas 

renomadas como a Samsung, Claro, Hyundai e Melissa. Para obter um orçamento 

de maneira assertiva considerando todas as especificidades técnicas envolvidas na 

ideia de negócio deste trabalho, foi realizada uma reunião virtual com o 

departamento comercial da iNNOVEA, que resultou no seguinte orçamento. 

A empresa apresentou dois planos diferentes de desenvolvimento, sendo um 

denominado Flutter e o outro denominado Nativo. No plano Flutter, a opção é de 

uma única programação para as duas plataformas, 90% de performance, 90% de 

usabilidade e operação de alta performance apenas em dispositivos recém 

desenvolvidos. No plano Nativo serão duas programações diferentes para cada 

aplicativo (App prestador de serviço e App estabelecimento), 100% de performance, 
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100% de usabilidade e operação com alta performance tanto em dispositivos mais 

novos quanto em dispositivos mais antigos. 

No plano Flutter, o tempo de desenvolvimento é estimado em sete meses e 

o pagamento ocorreria de forma linear, sendo sete pagamentos de R$ 28.941,00, 

para um total R$ 202.589,00. No plano Nativo, o tempo de desenvolvimento é 

calculado em nove meses e o pagamento também seria de forma linear, sendo nove 

vezes de R$ 28.941,00, resultando em R$ 260.472,00 ao final. 

 Para que o aplicativo possa oferecer opções de planos e vantagens 

diferenciadas dentro da plataforma no futuro, a melhor opção é o plano Nativo. 

Considerando a ideia do negócio, é fundamental que a plataforma tenha estrutura 

para suportar sistema de ratings, mapas em GPS, chats e formas diferentes de 

pagamento. Partindo do pressuposto de que grande parte do público-alvo de 

prestadores de serviço não possui boa condição financeira, é importante que o 

aplicativo tenha alta performance em dispositivos que não sejam de última geração. 

Manutenção do aplicativo: iNNOVEA 

Após o desenvolvimento do aplicativo, será necessária a contratação de uma 

empresa para realizar as manutenções preditivas e corretivas, além de trabalhar 

nas melhorias de desempenho. É de suma importância que a empresa contratada 

tenha o conhecimento do negócio, então, foi feita uma cotação com a iNNOVEA, 

empresa escolhida para desenvolvimento da plataforma. Os valores informados são 

calculados com base na quantidade de horas trabalhadas na plataforma. Sendo 

assim, o custo para dez horas mensais seria de R$ 1.983,00; para vinte horas 

mensais, R$ 3.526,00; para 40 horas, R$ 6.171,00 e 80 horas, R$ 11.460,00. Pelo 

fato do desenvolvimento do aplicativo ter sido feito pela própria iNNOVEA, devido 

as necessidades iniciais do aplicativo, foi considerada a opção de 80 horas, ao custo 

mensal de R$ 11.460,00. 

Split de pagamento: Braspag 

Baseado no modelo de negócios do aplicativo, torna-se necessária a 

realização do split de pagamento. Os estabelecimentos devem realizar o 

pagamento do serviço através de plataforma e a Braspag será a parceira 

responsável por fazer a intermediação financeira, ou seja, manter retida a 

porcentagem do aplicativo e disponibilizar a parte devida ao prestador de serviço. 
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Para realizar esse serviço a empresa Braspag cobra uma taxa de transação que 

varia entre 2,5% e 3,5% do valor total do serviço. Quanto maior o volume de 

transações no aplicativo, menor a taxa cobrada pela empresa. 

Armazenamento na nuvem: Locaweb 

A Locaweb possui o serviço de armazenamento de arquivos, escalabilidade 

vertical e Disco SSD, o que fornece rapidez e produtividade da procura e 

armazenamento dos arquivos em nuvem. O produto escolhido é o Cloud Server Pro 

2 GB, que conta com 20 GB de Disco SSD, ou seja, serão 10 GB de espaço livre 

para armazenamento e 10 GB dedicado ao sistema operacional. O pacote tem um 

valor inicial de R$109,00 mensais, o equivalente a R$ 0,16 por hora e pode ser 

alterado conforme a demanda do espaço necessário. Conforme for expandido, o 

plano irá se modificar para se adequar aos novos cenários. 

Os demais fornecedores e seus custos projetados podem ser observados na 

sequência deste capítulo, nas tabelas 2, 3 e 4. 

Plano logístico e de distribuição 

A distribuição da plataforma para o mercado será através das lojas virtuais 

Play Store (Android) e App Store (iOS). 

4.2 Estimativa de gastos 

Projeto de Aplicativo 

Considerando os orçamentos realizados com a empresa iNNOVEA e a 

escolha dos sócios pelo plano Nativo, o valor do investimento será de R$ 

260.472,00, com um prazo de nove meses para a concretização do projeto. 

Investimento em equipamentos operacionais no escritório 

Considerando as ferramentas relacionadas diretamente a operação do 

negócio, serão adquiridos dois celulares, sendo um para o gerente de tecnologia 

realizar testes após alterações no aplicativo e outro para o vendedor externo se 

comunicar com os potenciais clientes. Serão adquiridos cinco notebooks, um para 

cada colaborador da empresa, e será necessária a aquisição de um roteador para 

questão da infraestrutura da internet. 
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Tabela 2 - Estimativa de investimento em equipamentos operacionais 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Investimento para o ambiente de trabalho 

Para comodidade dos colaboradores no ambiente de trabalho, serão 

adquiridas duas mesas, oito cadeiras, um bebedouro e uma máquina de café. 

Tabela 3 - Estimativa de investimento para o ambiente de trabalho 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Despesas fixas para manutenção da operação 

As despesas fixas necessárias para manutenção do negócio seguem 

descritas na tabela 4. Vale ressaltar que, como já mencionado, embora ocorra todo 

mês, a despesa com armazenamento em nuvem irá variar de acordo com o 

consumo mensal. 

Objeto Quantidade Valor

Celular - Samsung 2 R$ 1.348,20

Servidor - DELL 1 R$ 6.899,00

Notebook - Samsung 5 R$ 7.346,55

Switch 24c - DELL 1 R$ 2.399,00

Roteador - Tp-Link 1 R$ 66,83

R$ 18.059,58Total

Objeto Quantidade Valor

Mesa - Felicci 2 R$ 268,00

Cadeira - Tramontina 8 R$ 1.432,00

Máquina de Café - Cadence 1 R$ 60,90

Bebedouro - Lenoxx 1 R$ 199,90

R$ 1.960,80Total



55 
 

Tabela 4 - Despesas fixas 

 

Fonte: Autor, 2019. 

4.3 Análise e diagnóstico da viabilidade operacional 

A forma de operação envolvida no modelo de negócio desse aplicativo tem 

algumas particularidades que são benéficas, como por exemplo, o uso da 

plataforma em nuvem, de modo que a empresa não tenha custo com estoque, além 

dos custos com armazenamento na nuvem serem variáveis de acordo com o 

número de clientes cadastrados. Então, se o custo com o servidor aumentar, 

significa que o aplicativo está crescendo e, consequentemente, gerando mais 

receita. 

Ao analisar o negócio a médio prazo, outro ponto positivo é que, caso surja 

um projeto de expansão para outras regiões do país, não necessariamente serão 

abertos escritórios nesses novos locais, o que, em termos de escalabilidade 

operacional, faz com que os investimentos em expansão não sejam focados em 

ativos físicos, e sim na própria melhoria da plataforma. Ademais, como a plataforma 

fará uso de uma empresa de split de pagamento, que cobra uma taxa por cada 

transação, reduzindo-a conforme aumenta o número de transações, é de suma 

importância que a empresa faça muitas intermediações, cobrindo este custo e 

aumentando sua rentabilidade. 

O investimento pré-operacional para o desenvolvimento do aplicativo é 

considerado alto, porém ocorre apenas uma vez. Após, haverá manutenções e 

melhorias contínuas na plataforma. Os investimentos iniciais para a operação serão 

de R$ 260.472,00 pelo desenvolvimento do aplicativo, R$ 18.059,58 para as 

Despesas Valor

Pacote de Internet - Vivo R$ 99,99

Aluguel e Condomínio do Escritório R$ 1.569,00

Manutenção da Plataforma - iNNOVEA R$ 1.983,00

Armazenamento em Nuvem - Locaweb R$ 109,00

Total R$ 3.760,99
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ferramentas necessárias ligadas diretamente à operação do negócio e R$ 3.760,99 

para o ambiente de trabalho. No total, serão investidos R$ 282.292,57. 

Após realizar a análise operacional do negócio, conclui-se que a viabilidade 

operacional existe e o crescimento da plataforma poderá ocorrer de forma 

exponencial. 
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5. VIABILIDADE MERCADOLÓGICA 

5.1 Plano de Marketing 

Produtos e Serviços 

A empresa ofertará, inicialmente, um único produto, que atenderá aos 

clientes PJ e PF. O produto, denominado Standard, será oferecido na data de 

lançamento da plataforma e corresponde ao funcionamento básico da plataforma, 

ou seja, a conexão entre vagas ofertadas por empresas e mão de obra eventual. 

O produto é caracterizado pela contratação da mão de obra pela empresa 

cliente. Ambas as partes estarão com seus cadastros devidamente preenchidos e 

aprovados, caso contrário, não poderão utilizar a plataforma. O serviço prestado 

será cobrado como taxa pela intermediação, baseada no valor pago pelo 

estabelecimento ao colaborador e será de responsabilidade da empresa 

contratante. 

Este produto oferece ao cliente PF uma gama de opções de vagas de 

trabalhos eventuais, aumentando, por consequência, a possibilidade de ganhos 

mensais em seu faturamento pessoal. Para o cliente PJ, o produto aumenta o 

número de opções de mão de obra disponível para a vaga aberta, possibilitando 

escolhas mais qualificadas e diminuindo a dependência de indicações não 

confiáveis. 

Além deste produto, a empresa estuda estruturar um produto voltado aos 

clientes PF que permitirá, através do pagamento de tarifas extras, o 

impulsionamento do perfil do usuário, colocando-o à frente dos demais na 

visualização das empresas ao buscarem candidatos. Com isso, o candidato tende 

a receber um número maior de propostas. Como a viabilidade do produto depende 

do comportamento dos usuários na plataforma, a empresa planeja iniciar o estudo 

quando a plataforma possuir mais de dois mil clientes PF ativos e uma relação de 

quinze candidatos para cada vaga. Este produto planejado para ser lançado para 

os clientes PF, não foi considerado no capítulo de viabilidade financeira. 

A figura 8 representa a Matriz BCG. No quadrante stars (estrela, em tradução 

livre), encontra-se o produto Standard, com grande crescimento de mercado 

estimado nos próximos 5 anos. 
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Figura 8 - Matriz BCG 

 

Fonte: Autor, 2019 

MVP – Minimum Viable Product 

O MVP do negócio consistirá em fazer a conexão entre empresa e prestador 

de serviço. Assim, os sócios visitarão bares, restaurantes e buffets para verificar a 

disponibilidade de vagas. O estabelecimento passará todos os dados pertinentes à 

contratação, isto é, qual trabalho será realizado, perfil desejado do prestador de 

serviço, horário de trabalho, remuneração e forma de pagamento. Após coletar 

estes dados, os sócios divulgarão a vaga nas redes sociais, com foco em grupos de 

empregos. Os interessados deverão entrar em contato dentro de um prazo 

estabelecido para que haja tempo de selecioná-los. 

Após realizar a seleção baseada no perfil desejado pelo estabelecimento, o 

colaborador será informado sobre sua aprovação e receberá uma mensagem com 

todos os dados da vaga novamente, como uma confirmação. Com o trabalho 

realizado e o pagamento feito diretamente pelo estabelecimento, será 

disponibilizada uma pesquisa de satisfação para ambos. A intenção é saber o 
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quanto recomendam o serviço e o quanto estarão dispostos a utilizar o serviço 

novamente. O modelo de negócio será validado com base nessas duas métricas. 

Preço 

Para o produto Standard, a empresa seguirá o preço de mercado estipulado 

em 10% sobre o valor do serviço, que será cobrado do estabelecimento. Esse preço 

será revisado semestralmente com base em fatores mercadológicos, como 

posicionamento de marca, e fatores econômicos, como a elasticidade de preço da 

demanda. 

O prazo de pagamento do serviço será sempre à vista, podendo ser realizado 

através de cartão de crédito ou débito, e deverá ocorrer antes da prestação do 

serviço. Com isso o pagamento ficará retido pela a empresa de split bancário, que 

realizará a liberação dos valores à esta empresa e ao prestador de serviço em até 

dois dias úteis. 

Promoção 

Para as estratégias de promoção, duas frentes de clientes serão abordadas: 

Pessoas Físicas (PF) e Pessoas Jurídicas (PJ). Para cada uma, serão apresentadas 

estratégias de awareness e captação, a fim de promover a marca e engajar o 

consumidor. 

Primeiramente, será necessário o desenvolvimento de plataformas digitais 

como meios de apresentar a empresa, seus objetivos e gerar engajamento, 

conforme na sequência. 

Site: Desenvolvimento do site seguindo a identidade visual da empresa, para 

atender as duas frentes de clientes, mas com foco no cliente PJ, visto que são um 

dos recursos principais, de acordo com o Business Model Canvas no capítulo 1. 

Serão seguidos os padrões de qualidade do Google, como responsividade, 

quantidade de informação, keywords etc., para alavancar o crescimento orgânico, 

bem como serão aplicadas de estratégias de user experience  que serão abordadas 

em conjunto a empresa de desenvolvimento contratada. 

Facebook e Instagram: Elaboração das páginas com a identidade visual da 

empresa e a linguagem estabelecida. Serão plataformas de informação, tendo como 

objetivo conscientizar sobre o serviço e encaminhar para o download do aplicativo. 
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O conteúdo será voltado para tirar dúvidas básicas dos clientes como, por exemplo, 

o que é a marca, o que faz o aplicativo, qual necessidade do consumidor é atendida 

etc. 

A frequência de alimentação das páginas será baseada, primeiramente, no 

Google Trends, analisando o comportamento do consumidor geral de acordo com 

seus interesses, buscando as keywords: vagas, emprego, emprego temporário, 

renda extra e similares. Num segundo momento, quando a plataforma possuir uma 

base de mais de mil seguidores e curtidas, será analisado o comportamento dos 

próprios usuários, unificando as duas estratégias. 

LinkedIn: Elaboração de perfil no LinkedIn com o intuito de se posicionar 

como startup no mercado e como marca. 

A estratégia promocional será voltada, inicialmente, ao marketing digital, 

tendo em vista que o valor de investimento inicial é baixo, que o produto é um 

aplicativo, que o público-alvo está na faixa de 18 a 28 anos, sendo sua maioria 

composta de usuários de mídias sociais. 

Para auxiliar nas decisões estratégicas, foram elaborados duas personas: 

• Manuella, 21 anos, parda, olhos castanhos, cabelo castanho escuro na 

altura ombro, ensino médio incompleto, desempregada, solteira, mora 

com a mãe, pai ausente, quer sair e se divertir. É cobrada pela mãe para 

auxiliar em casa, mas devido à sua escolaridade e sua inexperiência 

encontra dificuldades em arranjar um emprego. Com isso realiza bicos, 

mas nem sempre é fácil achar um trabalho. 

• Maurício, 28 anos, pardo, olhos castanhos, cabelo castanho escuro 

curto, casado, com um filho de 5 anos e outro que vai fazer 1 ano, mora 

de aluguel. Ele trabalha em regime CLT, com uma remuneração de R$ 

2.300,00 por mês, o que não é suficiente para atender as necessidades 

de sua família, ainda mais depois da chegada do novo filho. Com isso 

procura opções de renda extra. Já fez bicos, faz revendas e participa de 

programas de pirâmide. 

O objetivo da estratégia será awareness (conhecimento da marca) e 

consideration (consideração e engajamento com a marca), focada na instalação do 
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aplicativo. Serão utilizadas as plataformas de mídia abaixo. 

Google Trends: Através do Google Trends serão analisados os melhores 

dias e horários para publicações nas redes sociais, notificações do aplicativo e 

realização de anúncios com base no interesse do público. Por exemplo, há uma 

frequência maior na busca por “vagas de emprego” às segundas e terças-feiras, 

com queda brusca aos finais de semana, conforme mostra o gráfico 18. 

Gráfico 18 - Interesse ao longo do tempo 

 

Fonte: Google Trends, 2019. 

Da mesma forma, também é possível analisar locais para direcionar o foco 

em campanhas. Por exemplo, a cidade de São Bernardo do Campo foi a que mais 

buscou por “vagas de emprego” entre 13/09/2019 e 10/10/2019, conforme exibe o 

gráfico 19. 

Gráfico 19 - Interesses por cidade 

 

Fonte: Google Trends, 2019. 

Google Search (Google Ads): Serão elaboradas duas campanhas (clientes 

PF e PJ) com base nas keywords de interesse do negócio, keywords de 
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concorrentes diretos e indiretos (Closeer, Catho, Indeed etc.) e o Planejador de 

Palavras-chave da Google. 

O objetivo das campanhas será a instalação do aplicativo, com foco nas 

regiões do ABC, Diadema e Mauá e, após um ano de operação, a campanha irá 

abranger também a cidade de São Paulo. 

Campanha para Pessoas Físicas na região do ABC, Diadema e Mauá, 

conforme gráfico 20. 

Gráfico 20 - Campanha Search Ads PF 1 

 

Fonte: Google Ads, 2019 

Campanha Search Ads PF 1 e São Paulo, conforme gráfico 21. 

Gráfico 21 - Campanha Search Ads PF 2 

 

Fonte: Google Ads, 2019 
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Campanha para Pessoas Jurídicas nas regiões de ABC, Diadema e Mauá, 

conforme gráfico 22. 

Gráfico 22 - Campanha Search Ads PJ 1 

 

Fonte: Google Ads, 2019 

Campanha Search Ads PJ 1 e São Paulo, conforme gráfico 23. 

Gráfico 23 - Campanha Search Ads PJ 2 

 

Fonte: Google Ads, 2019. 

Os anúncios para os clientes PF terão a linguagem exibida na figura 9. 
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Figura 9 - Search Ads PF 

 

Fonte: Google Ads, 2019 

Já os anúncios voltados aos clientes PJ serão conforme a figura 10. 

Figura 10 - Search Ads PJ 

 

Fonte: Ad Preview Tool, 2019. 

Facebook e Instagram Ads: Nos primeiros seis meses serão adotadas 

campanhas de consideração para clientes PF e PJ separadamente. 

Para clientes PF: A segmentação da campanha será para pessoas na faixa 

etária de 18 a 28 anos, nas regiões de Santo André e São Bernardo do Campo, com 

escolaridade de ensino médio incompleto a ensino superior incompleto, com 

interesses (keywords) em emprego, profissão, renda, dinheiro, renda extra, vagas 

urgentes, vagas, ABC etc. O investimento será de R$ 25,00 ao dia, totalizando R$ 

750,00 ao mês, gerando um alcance estimado de 3.600 a 11.000 pessoas e cliques 

de 41 a 118 por mês27. 

Para clientes PJ: A segmentação será nas regiões de Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, empregadores, donos de pequenas 

 
27 Disponível em: https://business.instagram.com/advertising/#objectives. Acesso em: 18 out. 2019. 

https://business.instagram.com/advertising/#objectives
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empresas, donos de páginas de restaurantes e alimentação, administradores de 

páginas comerciais, com os mesmos interesses já estabelecidos na campanha para 

pessoas físicas. O investimento será de R$ 10,00 ao dia, totalizando R$ 300,00 ao 

mês, gerando um alcance estimado de 1.100 a 3.000 pessoas e cliques de 16 a 45 

por mês28. 

Os criativos terão o intuito de estimular o usuário a baixar o aplicativo de 

forma rápida e convincente, conforme figura 11. 

Figura 11 - Criativo 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Com os resultados das campanhas, serão estudadas novas bases de 

segmentação, possibilidade de adoção de lookalike, novos conteúdos de 

mensagens, testes A/B para melhor performance etc., com a finalidade de alcançar 

novos usuários. 

Após o primeiro semestre, serão acrescentadas campanhas de awareness e 

engajamento, que serão estruturadas conforme o comportamento do consumidor 

 
28 Disponível em: https://business.instagram.com/advertising/#objectives. Acesso em: 18 out. 2019. 

https://business.instagram.com/advertising/#objectives
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das campanhas anteriores e estudos de mercado. 

Remarketing: Para realizar remarketing, será contratada uma agência com 

objetivo de melhor alocação nos espaços disponíveis no mercado e melhores 

negociações de CPC, com entendimento do comportamento dos clientes e quais os 

sites mais acessados de acordo com seu perfil, utilizando tecnologias como a 

inteligência artificial. Será elaborado, em conjunto com a agência, um plano de 

marketing que supra as necessidades da marca. Essa união ocorrerá após um 

semestre de operação da empresa, a fim de utilizar bases mais assertivas para as 

campanhas. Algumas das agências especialistas em remarketing: Criteo, RTB e 

Blue. 

Afiliados: No que tange os afiliados, também será contratada uma agência 

para observar os influencers disponíveis, ofertar o produto e divulgar a marca, bem 

como receber propostas. Essa aplicação ocorrerá somente após um ano de 

operação da empresa, momento em que a plataforma estará estabilizada, com boa 

quantidade de vagas, estabelecimentos e prestadores de serviço cadastrados. 

Algumas agências especialistas em afiliação: Awin, Lumadee e Rakuten. 

E-mail Marketing: O e-mail marketing será utilizado nas duas frentes de 

clientes e terá como foco engajar os leads da base de cadastros do aplicativo, 

mantendo um relacionamento constante com os usuários. O conteúdo e envio será 

realizado através da equipe de marketing e terá suporte da ferramenta gratuita 

Mailchimp. 

Abordagens para clientes PF: 

• Aviso de confirmação ou rejeição seu cadastro, confirmação de inscrição 

na vaga e feedback da candidatura; 

• Dicas de como melhorar o perfil do usuário, tornando mais atrativo aos 

estabelecimentos, dicas de como ir ao trabalho, comportamentos 

desejados e melhores práticas; 

• Vagas disponíveis para a semana, de acordo com o perfil do usuário; 

• Após um ano de atividade da companhia, passará a enviar cases de 

pessoas que utilizam frequentemente o serviço e qual seu feedback, ou 

seja, como que o aplicativo ajuda a alcançar seus objetivos;  
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• Mensagens de comemoração por inscrição em determinado número de 

vagas (por exemplo, usuário se inscreveu em 10 vagas, 50 vagas, 100 

vagas etc.), de trabalhos realizados, entre outros. 

Abordagens para clientes PJ: 

• Aviso de confirmação ou rejeição de seu cadastro, atualização de dados, 

confirmação de postagem da vaga, aviso de aplicação nas vagas, 

confirmação da pessoa selecionada, recibos de pagamento e avisos em 

geral; 

• Enviará avisos de eventos futuros que gerem impacto no negócio do 

estabelecimento, como exemplo black friday, jogos de futebol, datas 

comemorativas, incentivando a postar as vagas e se preparar. 

De forma breve, a estratégia das campanhas consiste em atingir novos 

usuários no início da operação da empresa, utilizando diversas ferramentas digitais 

e mídias sociais, buscando conscientizar o público-alvo da marca e engajá-los para 

utilizar o aplicativo. Num segundo momento, será utilizada a base de clientes para 

estruturar novas campanhas em conjunto com a estratégia inicial. 

Gestão de marca 

 O foco da Meu Trampo é conectar pessoas que buscam trabalho eventual 

(bico) e estabelecimentos que precisam dessa mão de obra. Utilizando de forma 

literal a palavra bico, como um bico de pássaro, foi criada a logo, representada pelos 

triângulos na cor laranja. Além disso, a cor laranja representa entusiasmo, sucesso 

e alegria, sentimentos que a marca deseja transmitir. A logo terá variações com ou 

sem o nome da empresa, conforme figuras 12 e 13. 
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Figura 12 - Logo Meu Trampo 1 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 13 - Logo Meu Trampo 2 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Fluxograma da experiência de compra dos clientes da empresa 

Pontos-chave de contato com clientes PF: 

• Abertura do aplicativo pela primeira vez - Elaboração de grid com três 

telas explicativas, antes do cadastro com social; 

• Aplicação em uma vaga - Ressaltar a simplicidade do aplicativo; 

• Aviso de quando a aplicação for aceita - Mensagem de comemoração e 

dicas através de e-mail e notificações push; 

• Aviso de quando não foi selecionado - Mensagem de motivação para 

demais vagas, mostrar demais vagas, sugerir melhorias de perfil. 
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Pontos-chave de contato com Pessoas Jurídicas: 

• Contato com vendedor externo - Causar uma boa primeira impressão no 

atendimento presencial para aumentar a confiabilidade; 

• Momento de análise e escolha candidatos - Boas opções de escolha 

serão vistas como algo positivo; 

• Rating do prestador de serviço - Confiabilidade baseada nas avaliações 

de outros estabelecimentos nos quais o candidato trabalhou; 

• Mediação de Conflitos - Setor responsável por resolver problemas 

ocorridos antes, durante ou depois da execução do serviço, destacar que 

a empresa não ficará desamparada. 

Estratégias de fidelização de clientes 

Para clientes PF, serão disparadas notificações no aplicativo com o objetivo 

de estimular o usuário a se inscrever nas vagas de emprego disponíveis, cuja 

frequência será estabelecida por meio da análise do Google Trends, como exibido 

na figura 14. 
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Figura 14 - Push Fidelização 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Será tomada uma base de usuários e vagas que se combinam a fim de utilizá-

la em campanhas pontuais e esporádicas com ads e e-mail marketing, os quais 

terão mensagens incentivando a candidatura do usuário. Um conjunto de vagas que 

se adequam ao seu perfil será enviado via e-mail marketing. 

Além das notificações de vagas disponíveis, serão exibidas notificações de 

sugestões de melhorias no perfil do usuário, aumentando seu engajamento com o 

aplicativo. 

Também haverá e-mails e notificações parabenizando o usuário por 

conquistas. Por exemplo, pelo primeiro serviço executado, por dez serviços 

executados, por cinquenta serviços e assim progressivamente. 

Para clientes PJ, serão utilizados lembretes via e-mail marketing e 
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notificações de eventos importantes que ocorrerão e impactarão positivamente seu 

negócio, como por exemplo, Black Friday, partidas importantes de futebol, datas 

comemorativas etc., com o fim de incentivar o estabelecimento a inserir suas vagas 

na plataforma a tempo de aproveitar ao máximo o evento. 

Posicionamento da marca 

A marca terá como valor empatia com seu consumidor, buscando entender 

suas necessidades, suas dificuldades e fragilidades, sendo um parceiro para ajudar 

nas dificuldades, de forma leve, descomplicada e divertida. 

Meu Trampo tem a ideia de ser uma marca divertida, se diferenciando dos 

concorrentes diretos e indiretos, que tratam desse assunto com muita formalidade, 

complicação e burocracia, ainda que o público seja informal e tenha uma linguagem 

coloquial. 

Para melhor esclarecimento do posicionamento da marca foi elaborado uma 

Pirâmide de Brand Equity, conforme figura 15. 

Figura 15 - Pirâmide de Brand Equity 

 
Fonte: Gestão de produtos e marcas, 2019. 

Proeminência: A marca vai cobrir o gap existente entre pessoas que 

desejam um dinheiro extra, mas que têm dificuldades de encontrar lugares para 

oferecer seu serviço, e as empresas que precisam dessa mão de obra, mas 

dependem de indicações e não conseguem achar de maneira assertiva bons 

funcionários temporários. 

A marca será lembrada como uma amiga do cliente PF, um serviço que vai 
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ajudá-lo a pagar os boletos do final do mês, sem complicação e burocracia; e para 

os clientes PJ, será lembrada como um serviço de confiança para encontrar a mão 

de obra que o estabelecimento precisa. 

Imagens: A marca atenderá jovens que precisam de dinheiro e pequenos 

empresários, donos de bares e restaurantes na região do ABC, utilizando formas de 

comunicação diferenciadas para as duas frentes de clientes, sendo, 

respectivamente, a primeira de forma divertida e informal, principalmente com uso 

de marketing digital, e a segunda de forma descomplicada e confiável, por meio de 

vendedores externos. 

Desempenho: Aos clientes PF, o componente primário de desempenho será 

a simplicidade em encontrar uma solução para gerar renda extra que encaixe com 

sua agenda e com a garantia de que será remunerado. Aos clientes PJ, o 

componente primário de desempenho será a confiabilidade de que a plataforma 

permitirá à empresa encontrar um colaborador temporário sem preocupações, 

contando com o suporte da empresa para qualquer eventualidade. 

Julgamentos: A marca se diferencia dos concorrentes pela informalidade da 

comunicação, facilidade de acesso à informação, praticidade na candidatura às 

vagas, entendimento das reais necessidades dos usuários, flexibilidade para 

atender seus consumidores. Dessa forma, o enfoque será em diferenciação no 

âmbito de todo o mercado estipulado. 

Sentimentos: Como sentimentos experienciais e imediatos, a marca deseja 

promover a diversão, o alívio e a perspectiva. Como sentimentos duradouros, a 

marca deseja promover o companheirismo, a confiabilidade e a realização. 

Ressonância: Espera-se que os clientes utilizem o serviço sempre que 

buscarem uma vaga temporária ou precisarem de alguém para cobrir uma folga. O 

objetivo é que seja a primeira opção de busca e que os clientes, de forma ativa, 

acompanhem a marca nas redes sociais, as vagas disponíveis e os candidatos mais 

confiáveis. 

5.2 Previsão e mensuração da demanda 

Demanda corrente e futura 

Os resultados da projeção disponível e demanda futura de pessoas físicas 
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(prestadores de serviço) para os próximos cinco anos se encontram compilados na 

tabela 5. Para fins de cálculo, foi considerado o número de 4.614.190 pessoas, que 

se refere à população do Estado de São Paulo (dados de outubro/2019). O cálculo 

consistiu em se considerar que há 27% de probabilidade de uma pessoa que 

trabalha com carteira assinada em São Paulo realizar trabalho eventual, 42% de 

probabilidade de uma pessoa que trabalha sem carteira assinada em São Paulo 

realizar trabalho eventual e 50% de probabilidade de uma pessoa desempregada 

realizar trabalho eventual. As porcentagens citadas acima foram baseadas na 

pesquisa primária realizada neste plano de negócios. 

Tabela 5 - Projeção de mercado disponível e demanda futura - Pessoa Física 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Metodologia de cálculo da demanda estimada para Pessoas Jurídicas 

Em relação aos estabelecimentos, foi considerado o número de 25.785 

empresas como mercado disponível no primeiro mês de operações. Para chegar 

nesse número, foram consideradas as probabilidades dos comércios oferecerem 

vagas de caráter eventual, sendo 91% de probabilidade para bares e 80% de 

probabilidade para restaurantes e buffets. As porcentagens supracitadas foram 

baseadas na pesquisa primária realizada. 

Para fins de cálculo, foi considerada a expectativa de crescimento do PIB de 

serviços do país para os próximos anos 4 anos – aproximadamente 2,4% a.a.29, que 

deve aumentar o mercado disponível no decorrer do tempo. Na tabela 6, a coluna 

“Aquisição – MKT Digital” se refere ao número de clientes que as campanhas de 

marketing trarão anualmente durante os primeiros cinco anos e a coluna “Aquisição 

– Vendedores” se refere ao número de clientes que o vendedor externo trará no 

 
29 Disponível em: https://www.economiaemdia.com.br/SiteEconomiaEmDia/Projecoes/Longo-

Prazo. Acesso em 21 out. 2019. 

Mês Data
Mercado 

Disponível
Share de mercado Total de Clientes

Ano 1 12/01/2020 4.614.190 0,05% 2.138

Ano 2 12/01/2021 4.614.190 0,15% 6.775

Ano 3 12/01/2022 4.614.190 0,32% 14.749

Ano 4 12/01/2023 4.614.190 0,60% 27.849

Ano 5 12/01/2024 4.614.190 0,96% 44.469

Projeção de mercado disponível e demanda futura - Pessoa Física

https://www.economiaemdia.com.br/SiteEconomiaEmDia/Projecoes/Longo-Prazo
https://www.economiaemdia.com.br/SiteEconomiaEmDia/Projecoes/Longo-Prazo
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primeiro ano de operação da empresa. 

O número de clientes provenientes dos investimentos realizados em 

marketing foi calculado com base nos alcances totais de cada uma das campanhas 

desenvolvidas. Os parâmetros considerados no cálculo da taxa de conversão das 

campanhas levam em consideração além dos cortes citados anteriormente, o tempo 

de vida do aplicativo e a quantidade de vagas disponíveis. Além disso, a empresa 

contará com um vendedor externo em seu primeiro ano de operação, o qual ficará 

responsável por visitar cinco leads por dia. Sua conversão de vendas foi calculada 

considerando que 55% das empresas enquadradas como buffet, bar ou restaurante 

consideram extremamente relevante utilizar uma plataforma digital especializada 

em oferecer mão de obra para trabalhos eventuais – dado extraído da pesquisa 

primária – e, além disso, após conversas com especialistas da área, concluiu-se 

que dos usuários que efetuam o download de aplicativos, 70% fazem uso efetivo. 

Aplicando as duas taxas citadas anteriormente, chega-se a uma taxa média de 

conversão de 38,5% lead visitado. Ou seja, em um mês com 20 dias úteis, o 

vendedor visitaria 100 leads, sendo que 38 se tornariam clientes efetivamente. 

Prosseguindo na tabela 6, a coluna “Churn Involuntário” se refere à 

quantidade de empresas que deixarão de ser clientes no decorrer do tempo por 

terem encerrado suas atividades. Essa conclusão foi extraída de dados que indicam 

que 35% dos bares e restaurantes fecham as portas a cada dois anos30, o que 

convertido em meses resulta em 1,45% dos bares e restaurantes fechando todo 

mês. A coluna “Churn Voluntário” se refere à quantidade de empresas que deixarão 

de ser clientes no decorrer dos anos por outros motivos e para preenchê-la foi 

considerada uma taxa anual de 6% utilizando informações de mercado31. 

Extraiu-se da pesquisa primária realizada, que em média os bares, 

restaurantes e buffets contratam quatro pessoas para trabalho eventual toda 

semana, ou seja, dezesseis pessoas por mês em cada empresa. A tabela 6 

considera que os clientes vindos das estratégias de marketing, inicialmente irão 

testar o uso do aplicativo e não irão realizar todas as contratações da semana pelo 

 
30 Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-

setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD. Acesso em 9 nov. 2019. 
31 Disponível em: https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-

importante-para-sua-startup-saas/. Acesso em 17 nov. 2019. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-importante-para-sua-startup-saas/
https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-importante-para-sua-startup-saas/
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aplicativo no primeiro mês. Em razão disso, os números de vagas para novos 

clientes do marketing consideram apenas uma vaga por semana no primeiro mês e 

a partir do segundo mês foi considerado a média mensal de dezesseis vagas. Para 

os novos clientes adquiridos pelo vendedor externo, a mesma linha de raciocínio foi 

utilizada, com a diferença de que a visita pessoal possui a vantagem do aumento 

da confiabilidade do serviço, o que leva, desde o primeiro mês de uso, à contratação 

de duas pessoas por semana, através do aplicativo, totalizando oito no mês pelos 

estabelecimentos. 

Tabela 6 - Projeção de mercado disponível e demanda futura - Pessoa Jurídica 

 

Fonte: Autor, 2019. 

As tabelas completas com o detalhamento mensal das projeções de mercado 

disponível tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas se encontram nos 

apêndices A, B e C. 

Market share 

 Em relação ao market share, conclui-se, com base na tabela 6 apresentada 

anteriormente, que ao final do 5° ano a empresa terá conquistado um share 

relevante de mercado, caminhando para 40% no sexto ano de operação. 

Para todas as ações de marketing foram feitos orçamentos, os quais se 

encontram compilados na tabela 7, totalizando o custo médio mensal e anual. 

Tempo
Aquisição - 

MKT Digital

Aquisição - 

Vendedores

Churn 

Involuntário

Churn 

Voluntário

Clientes PJ - 

MKT Digital

Clientes PJ - 

Vendedores

Clientes PJ - 

TOTAL

Ano 1 185 418 10 91 164 362 525

Ano 2 1263 18 67 1231 268 1499

Ano 3 1642 24 134 2347 179 2527

Ano 4 2656 39 224 4000 95 4095

Ano 5 3623 53 347 5933 15 5947

Projeção de mercado disponível e demanda futura - Pessoa Jurídica
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Tabela 7 - Estimativa de gastos de marketing 

 

Fonte: Autor, 2019 

5.3 Análise e diagnóstico da viabilidade mercadológica 

 Após analisar os fatores mercadológicos apresentados anteriormente, pode-

se dizer que o mercado analisado oferece oportunidade de escalonamento 

altamente atrativo, com grande facilidade de alcance dos clientes por meios digitais, 

o que reduz o custo de aquisição por cliente se comparado com meio não digital. 

 Com o planejamento estratégico elaborado pela empresa, em dois anos de 

operação a companhia deverá aumentar sua escala, pois além de utilizar 

ferramentas de pesquisa online, é uma marca posicionada de forma diferente de 

seus concorrentes, atendendo não somente às necessidades dos clientes PJ de 

forma personalizada, como também às dos clientes PF, estabelecendo, ainda, 

empatia e aliança com este público. 

 Do ponto de vista de análise de concorrentes, nota-se que o mercado se 

encontra ainda em estágio embrionário, com concorrentes pouco relevantes em 

relação ao market share, o que possibilita um crescimento exponencial sem grandes 

dificuldades. 

 Por fim, conclui-se que o mercado oferece grande oportunidade de 

crescimento em escala sem elevações no custo fixo, garantindo uma margem 

atraente e tornando, por consequência, o negócio mercadologicamente viável. 

  

Custo Detalhes PF/ PJ Custo médio Mensal Custo médio Anual

Google Trends Ambos -R$                       -R$                      

Google Ads - Search / PF PF 490,00R$                  5.880,00R$              

Google Ads - Search / PJ PJ 74,00R$                   888,00R$                 

Subtotal Google Ads Search 564,00R$                 6.768,00R$              

Facebook Ads / PF PF 750,00R$                  9.000,00R$              

Facebook Ads / PJ PJ 300,00R$                  3.600,00R$              

Subtotal Facebook Ads 1.050,00R$               12.600,00R$            

Orçamento Criteo Ambos 700,00R$                  8.400,00R$              

Orçameno Awin PF 1.000,00R$               12.000,00R$             

Total 3.314,00R$               39.768,00R$            
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6. VIABILIDADE DE CAPITAL HUMANO 

6.1 Projeção de colaboradores 

Atividades 

São atividades a serem desenvolvidas, de modo geral, divididas por área da 

empresa: 

 Marketing 

• Planejamento de budget mensal/anual para campanhas; 

• Planejamento e definição de briefing para campanhas de marketing; 

• Planejamento de estratégias de marketing para elevação da marca; 

• Definição de preço, margem e promoção dos serviços; 

• Estratégias de fidelização de clientes. 

 Operações 

• Análise dos cadastros dos estabelecimentos; 

• Análise dos cadastros dos prestadores de serviço; 

• Mediação de conflitos; 

• Atendimento ao cliente PF (FAQ e e-mail). 

 Financeiro 

• Contas a pagar; 

• Contas a receber; 

• Gestão de impostos; 

• Tesouraria; 

• Contabilidade. 

Recursos Humanos 

• Recrutamento e seleção de colaboradores; 

• Admissão e demissão; 

• Treinamento e desenvolvimento; 

• Gestão do clima organizacional. 

 Comercial 
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• Atendimento ao cliente PJ (FAQ, e-mail e telefone); 

• Gerar e qualificar leads; 

• Visitar clientes, elaborar propostas, fechar acordos e contratos. 

 Tecnologia 

• Planejamento de ações de TI; 

• Acompanhamento e resolução de conflitos nas operações de TI; 

• Acompanhamento do projeto do aplicativo com a empresa externa; 

• Monitoramento dos KPI's de avanço do projeto do aplicativo; 

• Monitoramento de solicitações para manutenção do aplicativo. 

 Jurídico 

• Estudos da legislação pertinente. 

Organograma 

O organograma proposto para a empresa segue sistematizado na figura 16. 

Figura 16 - Organograma da empresa para o primeiro ano de operação 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Considerando as atividades a serem realizadas e que a empresa estará no 

início de seu funcionamento, são propostos seis colaboradores, conforme 

organograma acima. Os seis acumularão algumas funções de áreas que, a 

princípio, não terão demanda de trabalho que justifique a alocação de uma pessoa 

exclusiva. 
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 As atividades inerentes ao financeiro e aos recursos humanos serão 

atribuição do Gerente Administrativo, bem como vendas, junto com um vendedor 

externo; e estudos da legislação pertinente. As atividades agrupadas como 

operações na seção anterior serão distribuídas entre os Gerentes Administrativo e 

de Marketing, o Assistente de Marketing, o Estagiário Administrativo e o Vendedor 

Externo. 

Headcount 

O cálculo da necessidade de pessoal para atendimento do plano operacional 

utilizou como base a previsão da demanda futura. Como estratégia da empresa, a 

função de vendedor externo será utilizada apenas no primeiro ano de operação. A 

tabela completa da projeção de headcount para os cinco primeiros anos de 

operação se encontra na tabela 8. 
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Tabela 8 - Projeção do headcount para cinco anos 

 

Fonte: Autor, 2019. 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

Administrativo

Gerente Administrativo (CEO) 1 1 1 1 1

Assistente Administrativo 1 1

Estagiário 1 1 1

Comercial/Operações

Diretor Comercial 1 1

Gerente Comercial 1 1 1 1

Coordenador Comercial PJ 1 1

Coordenador Comercial PF 1 1

Vendedor Externo 1

Analista Comercial 1 2 10 14

Estagiário 1 2 3 3

Marketing

CMO 1 1

Gerente de Marketing 1 1 1 1 1

Coordenador de Marketing PJ 1 1

Coordenador de Marketing PF 1 1

Analista de Marketing 1 2 4 4

Assistente de Marketing 1 1

Estagiário 2 2 2

Financeiro

Gerente Financeiro 1 1 1

Auxiliar Financeiro 1 1 1

Estagiário 1 1

Recursos Humanos

Gerente de Recursos Humanos 1 1

Analista de Recursos Humanos 1 1 1 1

Estagiário

Tecnologia

Gerente de Tecnologia 1 1 1 1 1

Analista de Suporte Técnico 1 2 2

Estagiário 1 1

TOTAL 6 10 17 38 42
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Competências 

De modo geral, para se trabalhar na empresa são esperadas as 

competências: 

• Liderança 

• Boa comunicação 

• Bom relacionamento interpessoal 

• Criatividade 

• Proatividade 

• Capacidade analítica 

Os seis primeiros colaboradores terão o seguinte currículo, que servirá de 

base para os futuros membros da Meu Trampo. 

Gerente Administrativo: Cinco anos de experiência em uma multinacional, 

inglês avançado, graduado em Administração de Empresas, três anos morando no 

Canadá e MBA em Gestão de Projetos. 

Vendedor Externo: Três anos em experiência na área de vendas, graduado 

em publicidade, inglês intermediário. 

Estagiário Administrativo: Cursando o segundo ano de faculdade de 

Administração. 

Gerente de Marketing: Curso superior em Publicidade e Propaganda, quatro 

anos de experiência em startups, inglês avançado. 

Assistente de Marketing: Cursando faculdade de Publicidade, um ano de 

experiência em empresa familiar. 

Gerente de Tecnologia: Formado em Ciência da Computação, três anos de 

experiência em uma empresa de tecnologia. Inglês avançado. 

6.2 Plano de gestão de pessoas 

Recrutamento e seleção 

Num primeiro momento, as vagas serão postadas em sites próprios, como 

Catho, InfoJobs, Indeed, LinkedIn etc. Depois de consolidada a marca, o 

recrutamento da empresa se dará por meio do próprio site (seção Trabalhe 
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Conosco) e por meio das redes sociais, com anúncios no próprio perfil. 

Para a seleção de candidatos, a empresa promoverá dinâmica de grupo para 

avaliar as competências básicas necessárias e, numa segunda fase, entrevista com 

o Gerente Administrativo e futuro mentor (superior hierárquico). 

Remuneração 

Os colaboradores receberão salário mensal, vale transporte (cobrindo todo o 

trajeto e sem desconto) e vale refeição. O vendedor externo receberá, também, 

comissão com base em suas vendas (para fins de cálculo, estimou-se 45% de 

comissão sobre o salário fixo). Os salários por função, bem como o total de seus 

encargos seguem na tabela 9. 

Tabela 9 - Estrutura salarial do primeiro ano 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Gráfico 24 - Curva salarial do primeiro ano 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Função Salário Encargos Subtotal

Gerente Administrativo R$ 3.500,00 R$ 2.839,12 R$ 6.339,12

Gerente de Marketing R$ 3.000,00 R$ 2.539,13 R$ 5.539,13

Gerente de Tecnologia R$ 3.000,00 R$ 2.539,13 R$ 5.539,13

Vendedor Externo R$ 2.102,50 R$ 2.000,65 R$ 4.103,15

Assistente de Marketing R$ 1.500,00 R$ 1.639,17 R$ 3.139,17

Estagiário Administrativo R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00

R$ 26.059,70
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Os salários propostos, bem como os benefícios, estão em consonância com 

os salários praticados no mercado32. 

O gasto projetado com pessoal - considerando comissão do vendedor na 

faixa de 45% do salário - apresentado na tabela 9 ficou em, aproximadamente, R$ 

26.059,70 mensais, ou R$ 312.716,40 anuais. A evolução do gasto com pessoal ao 

longo dos anos de operação da empresa se encontra na tabela 12 do capítulo 7 

adiante. 

Treinamento e Desenvolvimento 

Os funcionários receberão entre 20 e 40 horas de treinamento anualmente, 

a princípio com foco no Ensino à Distância, utilizando plataformas como Udemy. 

Tomando como base um valor de R$ 50,00 por hora de treinamento e como média 

20 horas por funcionário, haverá um investimento total anual, considerando seis 

funcionários, de cerca de R$ 6.000,00. Além disso, internamente pode haver 

rotação de funções, orientação dos mentores e até mesmo substituições 

temporárias. 

 Com o crescimento da empresa, outras formas de treinamento - como 

treinamentos presenciais, palestras, eventos da área etc. - podem ser aplicadas, 

inclusive com mais budget do que está disponível no início. 

Segurança do trabalho  

Não há periculosidade no trabalho realizado no escritório. No entanto, 

considerando os riscos de desenvolver doenças funcionais ou por má postura, a 

empresa disponibilizará cartilha de alongamentos e ginástica laboral e terá uma 

rotina para sua execução. Dessa forma, haverá prevenção e minimização do risco 

dessas condições. 

6.3 Estimativa de gastos  

Com base nos encargos com salários e a estimativa de treinamentos, serão 

gastos cerca de R$ 32.000,00 no primeiro ano. 

6.4 Análise e diagnóstico da viabilidade do capital humano na 

organização  

 
32 Disponível em: https://www.salario.com.br/. Acesso em: 16 out. 2019. 

https://www.salario.com.br/
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É viável o funcionamento da empresa considerando as estruturas 

organizacionais inicial e futura propostas. O mercado possui mão de obra 

qualificada e a empresa pode absorvê-la conforme cresce. Num primeiro momento, 

os salários serão pagos de acordo com o piso salarial das categorias, mas serão 

aumentados de acordo com o crescimento da startup. 

 Haverá plano de carreira interno, oferta de treinamentos e a proposta é que 

funcione como uma startup, com ambiente descontraído, espaço para descanso, 

boas relações entre os colaboradores, happy hour, confraternizações e eventos de 

integração. 

 Esta empresa será uma oportunidade tanto para desenvolvimento de 

pessoas no início de suas carreiras quanto para crescimento profissional dos que 

possuem anos de experiência. Sendo assim, é possível encontrar mão de obra 

qualificada, interessada e alinhada com os objetivos da empresa. 
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7. VIABILIDADE FINANCEIRA 

7.1 Plano Financeiro 

Pressupostos da análise financeira: Como premissas básicas para os 

cálculos financeiros, serão utilizados fatores macroeconômicos para previsão de 

demanda, sendo eles o PIB de serviços e a taxa de inadimplência do país. Serão 

consideradas informações do impacto das estratégias de marketing nos indicadores 

de demanda, informações da pesquisa primária serão utilizadas para justificar 

outras informações relevantes, como por exemplo, o ticket médio e o índice de 

conversão de vendas dos vendedores externos no primeiro ano de operações. 

Também serão utilizadas informações da pesquisa secundária, como por exemplo, 

a porcentagem de bares e restaurantes que fecham anualmente para o cálculo do 

churn. Os números de investimentos pré-operacionais e custos fixos serão retirados 

dos orçamentos realizados nos capítulos anteriores. 

Cálculo do investimento total: A estimativa total dos investimentos pré-

operacionais para a criação da empresa é de R$ 282.083,58. Além disso, será 

necessária uma quantia de R$ 237.798,66 para capital de giro, estimada 

considerando o que a empresa precisa ter em caixa no início das operações para 

não precisar pegar empréstimos bancários em nenhum dos meses subsequentes. 

O valor seria exato seria de R$ 214.010,69, porém foi acrescentado 10% como 

margem de segurança. Desta forma o total de investimento no negócio será de R$ 

519.882,24. 

Estimativa do faturamento mensal para os próximos 5 anos: Para 

calcular o faturamento da empresa, foram considerados os números da estimativa 

de demanda, que gera a quantidade de vagas que os estabelecimentos irão 

anunciar no aplicativo. Considerando que essas vagas serão todas preenchidas, 

com o custo médio do serviço de R$ 88,00 (que é o ticket médio pago pelos 

estabelecimento considerando a pesquisa primária), o cálculo realizado foi, número 

de vagas multiplicado pelo ticket médio e do resultado dessa operação o aplicativo 

tem o seu faturamento cobrando a taxa de intermediação de 10%, resultando na 

tabela 10. A tabela completa, que contempla os 60 meses do período, encontra-se 

no apêndice C. 
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Tabela 10 - Faturamento anual considerando 10% da taxa de intermediação 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Estimativa dos custos fixos e variáveis para os próximos 5 anos: todos 

os custos da empresa para os anos seguintes foram calculados separadamente, 

conforme tabelas 11 a 24, abaixo. 

Tabela 11 - Custo anual com split bancário 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 12 - Custo anual com salário dos colaboradores 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ano 1 484.096,90R$      

Ano 2 1.731.066,97R$   

Ano 3 3.472.495,66R$   

Ano 4 5.715.689,36R$   

Ano 5 8.716.586,05R$   

Faturamento anual considerando 

10% de taxa de intermediação

Ano 1 16.943,40R$        

Ano 2 60.587,42R$        

Ano 3 121.537,29R$      

Ano 4 200.049,15R$      

Ano 5 305.080,51R$      

Custo anual com split bancário

Ano 1 R$ 312.716,40

Ano 2 R$ 513.037,32

Ano 3 R$ 1.041.242,52

Ano 4 R$ 2.505.992,52

Ano 5 R$ 2.733.471,24

Custo anual com salários dos 

colaboradores
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Tabela 13 - Custo anual com investimentos em marketing 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 14 - Custo anual com a empresa de manutenção do aplicativo 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 15 - Custos operacionais anuais - Água 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 16 - Custos operacionais anuais - Energia Elétrica 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ano 1 72.614,54R$        

Ano 2 259.660,05R$      

Ano 3 520.874,35R$      

Ano 4 857.353,40R$      

Ano 5 1.307.487,91R$   

Custo anual com investimentos 

em marketing

Ano 1 137.520,00R$      

Ano 2 137.520,00R$      

Ano 3 137.520,00R$      

Ano 4 137.520,00R$      

Ano 5 137.520,00R$      

Custo anual com a empresa de 

manutenção do aplicativo

Ano 1 2.400,00R$          

Ano 2 4.008,00R$          

Ano 3 6.816,00R$          

Ano 4 15.240,00R$        

Ano 5 16.860,00R$        

Custos operacionais anuais - Água 

Ano 1 9.600,00R$          

Ano 2 16.800,00R$        

Ano 3 28.560,00R$        

Ano 4 63.840,00R$        

Ano 5 70.560,00R$        

Custos operacionais anuais  - 

Energia Elétrica
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Tabela 17 - Custos operacionais anuais - Aluguel 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 18 - Custos operacionais anuais - Pacote de Internet 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 19 - Custos operacionais anuais - Limpeza 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 20 - Custos operacionais anuais - Material de Consumo 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ano 1 18.828,00R$        

Ano 2 18.828,00R$        

Ano 3 37.656,00R$        

Ano 4 56.484,00R$        

Ano 5 56.484,00R$        

Custos operacionais anuais - 

Aluguel

Ano 1 1.199,88R$          

Ano 2 1.199,88R$          

Ano 3 2.400,00R$          

Ano 4 6.000,00R$          

Ano 5 6.000,00R$          

Custos operacionais anuais - 

Pacote de Internet

Ano 1 21.600,00R$        

Ano 2 21.600,00R$        

Ano 3 43.200,00R$        

Ano 4 64.800,00R$        

Ano 5 64.800,00R$        

Custos operacionais anuais - 

Limpeza

Ano 1 10.560,00R$        

Ano 2 14.784,00R$        

Ano 3 25.132,80R$        

Ano 4 56.044,36R$        

Ano 5 64.451,01R$        

Custos operacionais anuais - 

Materiais de Consumo 
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Tabela 21 - Custos operacionais anuais - Compra de Celulares 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 22 - Custos operacionais anuais - Compra de Notebooks 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 23 - Custos operacionais anuais - Armazenamento na Nuvem 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 24 - Custos operacionais anuais - Mesas e cadeiras 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ano 1 -

Ano 2 741,51R$            

Ano 3 -

Ano 4 4.381,65R$          

Ano 5 -

Custos operacionais anuais - 

Compra de Celulares

Ano 1 -

Ano 2 5.877,24R$          

Ano 3 10.285,17R$        

Ano 4 30.855,51R$        

Ano 5 5.877,24R$          

Custos operacionais anuais - 

Compra de Notebooks

Ano 1 1.308,00R$          

Ano 2 1.308,00R$          

Ano 3 2.148,00R$          

Ano 4 2.148,00R$          

Ano 5 2.148,00R$          

Custos operacionais anuais - 

Armazenamento na Nuvem

Ano 1 -

Ano 2 716,00R$            

Ano 3 1.521,00R$          

Ano 4 4.563,00R$          

Ano 5 716,00R$            

Custos operacionais anuais - 

Mesas e cadeiras
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Depreciação: Os cálculos de depreciação foram realizados em duas tabelas 

diferentes, sendo uma para máquinas e equipamentos (tabela 25) e outra para 

objetos adquiridos para o arranjo físico da empresa (tabela 26). 

Tabela 25 - Depreciação anual para máquinas e equipamentos 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 26 - Depreciação anual para objetos do arranjo físico 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 Para as duas tabelas acima, a depreciação foi de 10% ao ano durante os 

cinco anos. Esses números foram utilizados para o demonstrativo de resultados que 

será demonstrado mais adiante. 

Inadimplência: Considerando que os pagamentos serão realizados pelo 

estabelecimento de forma antecipada, para que a empresa de split bancário 

mantenha o dinheiro retido até a finalização do trabalho, o risco de sofrer com 

inadimplência é baixo.  

 Distribuição dos lucros e reinvestimento na empresa: Para os 

cálculos realizados neste capítulo, foi considerado que quando a empresa inicia seu 

período de lucratividade, o lucro se mantém no caixa da empresa e os 

reinvestimentos são realizados principalmente em marketing, conforme se verá no 

Total do ativo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1° Compra (Pré-

operacional)
17.992,75R$     1.799,28-R$       1.799,28-R$       1.799,28-R$       1.799,28-R$       1.799,28-R$       

2° Compra 741,51R$         74,15-R$           74,15-R$           74,15-R$           74,15-R$           

3º Compra 10.285,17R$     1.028,52-R$       1.028,52-R$       1.028,52-R$       

4° Compra 35.237,16R$     3.523,72-R$       3.523,72-R$       

5° Compra 5.877,24R$       587,72-R$         

Total 1.799,28-R$       1.873,43-R$       2.901,94-R$       6.425,66-R$       7.013,38-R$       

Máquinas e Equipamentos

Total do ativo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1° Compra (Pré-

operacional)
1.960,80R$       196,08-R$         196,08-R$         196,08-R$         196,08-R$         196,08-R$         

2° Compra 716,00R$         71,60-R$           71,60-R$           71,60-R$           71,60-R$           

3º Compra 1.521,00R$       152,10-R$         152,10-R$         152,10-R$         

4° Compra 4.563,00R$       456,30-R$         456,30-R$         

5° Compra 716,00R$         71,60-R$           

Total 196,08-R$         267,68-R$         419,78-R$         876,08-R$         947,68-R$         

Objetos do arranjo físico
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demonstrativo de resultados mais adiante. 

Tabela 27 - Demonstrativo de Resultado do Exercício 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Estimativa do fluxo de caixa futuro mensal para os próximos 5 anos 

Tabela 28 - Projeção do fluxo de caixa mensal (ano 1) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Bruta de Serviços

Receita de Venda de Serviços 484.096,90R$     1.731.066,97R$   3.472.495,66R$   5.715.689,36R$   8.716.586,05R$   

(-) Deduções da Receita Bruta

Impostos sobre vendas 68.995,91-R$       246.720,32-R$     494.917,44-R$     814.628,63-R$     1.242.331,43-R$   

(=) Receita Operacional Líquida 415.100,99R$     1.484.346,65R$  2.977.578,22R$  4.901.060,73R$  7.474.254,62R$  

(-) Custo das Vendas

Custo do Serviço Prestado 16.943,39-R$       60.587,34-R$       121.537,35-R$     200.049,13-R$     305.080,51-R$     

Manutenção do Aplicativo 137.520,00-R$     137.520,00-R$     137.520,00-R$     137.520,00-R$     137.520,00-R$     

Armazenamento em Nuvem 1.308,00-R$         1.308,00-R$         2.148,00-R$         2.148,00-R$         2.148,00-R$         

(=) Resultado Operacional Bruto (Lucro Bruto) 260.637,60R$     1.286.239,31R$  2.718.520,87R$  4.563.491,61R$  7.031.654,11R$  

(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas

Marketing 72.614,54-R$       259.660,05-R$     520.874,35-R$     857.353,40-R$     1.307.487,91-R$   

Despesas com Pessoal 312.716,40-R$     513.037,32-R$     1.041.242,52-R$   2.505.992,52-R$   2.733.471,24-R$   

Despesas com Aluguel 18.828,00-R$       18.828,00-R$       37.656,00-R$       56.484,00-R$       56.484,00-R$       

Energia elétrica 9.600,00-R$         16.800,00-R$       28.560,00-R$       63.840,00-R$       70.560,00-R$       

Água 2.400,00-R$         4.008,00-R$         6.816,00-R$         15.240,00-R$       16.860,00-R$       

Internet 1.199,88-R$         1.199,88-R$         2.400,00-R$         6.000,00-R$         6.000,00-R$         

Materiais de consumo 10.560,00-R$       14.784,00-R$       25.132,80-R$       56.044,36-R$       64.451,01-R$       

Serviços de limpeza 21.600,00-R$       21.600,00-R$       43.200,00-R$       64.800,00-R$       64.800,00-R$       

Depreciação 1.995,36-R$         2.141,11-R$         3.321,72-R$         7.301,74-R$         7.961,06-R$         

(=) Resultado Operacional Líquido 327.709,22-R$     297.494,06R$     872.971,20R$     798.069,32R$     2.571.871,95R$  

(+ / - ) Resultado Financeiro

Despesas Financeiras -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

Receitas Financeiras -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

(=) Resultado Antes do Imposto de Renda (LAIR) 327.709,22-R$     297.494,06R$     872.971,20R$     798.069,32R$     2.571.871,95R$  

Provisão para contribuição social -R$                 26.774,47-R$       78.567,41-R$       71.826,24-R$       231.468,48-R$     

Provisão p/ imp. 15% até R$ 240.000,00 -R$                 36.000,00-R$       36.000,00-R$       36.000,00-R$       36.000,00-R$       

Provisão p/ I.R. 10% após R$ 240.000,00 -R$                 5.749,41-R$         63.297,12-R$       55.806,93-R$       233.187,20-R$     

Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício 327.709,22-R$     228.970,19R$     695.106,67R$     634.436,15R$     2.071.216,28R$  

Demonstração do Resultado do Exercício 

Estrutura Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Saldo Inicial R$ 237.798,66 R$ 191.322,79 R$ 150.569,88 R$ 115.368,01 R$ 85.719,67 R$ 61.656,10 R$ 43.262,85 R$ 30.506,19 R$ 23.293,18 R$ 21.618,06 R$ 25.472,61 R$ 34.789,39

Vendas à vista R$ 3.104,00 R$ 10.062,00 R$ 16.811,00 R$ 23.563,00 R$ 30.353,00 R$ 37.247,00 R$ 44.100,00 R$ 50.840,00 R$ 57.573,00 R$ 64.296,00 R$ 70.937,00 R$ 75.211,00

Vendas à prazo 30 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Vendas à prazo 60 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de entradas R$ 3.104,00 R$ 10.062,00 R$ 16.811,00 R$ 23.563,00 R$ 30.353,00 R$ 37.247,00 R$ 44.100,00 R$ 50.840,00 R$ 57.573,00 R$ 64.296,00 R$ 70.937,00 R$ 75.211,00

Split Bancário -R$ 108,64 -R$ 352,17 -R$ 588,39 -R$ 824,71 -R$ 1.062,36 -R$ 1.303,65 -R$ 1.543,50 -R$ 1.779,40 -R$ 2.015,06 -R$ 2.250,36 -R$ 2.482,80 -R$ 2.632,39

Manutenção Aplicativo -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00

Armazenamento em Nuvem -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00

Salários -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71 -R$ 26.059,71

Marketing -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21 -R$ 6.051,21

Aluguel e condomínio -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00

Água e Luz -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00 -R$ 1.000,00

Internet -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99

Limpeza -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00

Materiais de consumo -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00 -R$ 880,00

Móveis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Máquinas e Euipamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Sobre Vendas -R$ 442,32 -R$ 1.433,84 -R$ 2.395,57 -R$ 3.357,73 -R$ 4.325,30 -R$ 5.307,70 -R$ 6.284,25 -R$ 7.244,70 -R$ 8.204,15 -R$ 9.162,18 -R$ 10.108,52 -R$ 10.717,57

Imposto de Renda R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Contribuição Social R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de saídas -R$ 49.579,87 -R$ 50.814,92 -R$ 52.012,86 -R$ 53.211,34 -R$ 54.416,57 -R$ 55.640,25 -R$ 56.856,66 -R$ 58.053,01 -R$ 59.248,12 -R$ 60.441,45 -R$ 61.620,23 -R$ 62.378,86

Resultado do mês -R$ 46.475,87 -R$ 40.752,92 -R$ 35.201,86 -R$ 29.648,34 -R$ 24.063,57 -R$ 18.393,25 -R$ 12.756,66 -R$ 7.213,01 -R$ 1.675,12 R$ 3.854,55 R$ 9.316,77 R$ 12.832,14

Saldo Final R$ 191.322,79 R$ 150.569,88 R$ 115.368,01 R$ 85.719,67 R$ 61.656,10 R$ 43.262,85 R$ 30.506,19 R$ 23.293,18 R$ 21.618,06 R$ 25.472,61 R$ 34.789,39 R$ 47.621,52

Projeção Fluxo de Caixa (Ano 1)
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Tabela 29 - Projeção do fluxo de caixa mensal (ano 2) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 30 - Projeção do fluxo de caixa mensal (ano 3) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Estrutura Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Saldo Inicial R$ 47.621,52 R$ 59.960,14 R$ 89.938,61 R$ 129.994,35 R$ 179.901,17 R$ 239.434,54 R$ 308.369,07 R$ 386.481,89 R$ 473.839,60 R$ 571.085,41 R$ 677.975,04 R$ 794.294,62

Vendas à vista R$ 79.059,00 R$ 91.588,00 R$ 103.840,00 R$ 115.817,00 R$ 127.521,00 R$ 138.951,00 R$ 150.110,00 R$ 161.350,00 R$ 173.372,00 R$ 185.097,00 R$ 196.562,00 R$ 207.802,00

Vendas à prazo 30 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Vendas à prazo 60 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de entradas R$ 79.059,00 R$ 91.588,00 R$ 103.840,00 R$ 115.817,00 R$ 127.521,00 R$ 138.951,00 R$ 150.110,00 R$ 161.350,00 R$ 173.372,00 R$ 185.097,00 R$ 196.562,00 R$ 207.802,00

Split Bancário -R$ 2.767,07 -R$ 3.205,58 -R$ 3.634,40 -R$ 4.053,60 -R$ 4.463,24 -R$ 4.863,29 -R$ 5.253,85 -R$ 5.647,25 -R$ 6.068,02 -R$ 6.478,40 -R$ 6.879,67 -R$ 7.273,07

Manutenção Aplicativo -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00

Armazenamento em Nuvem -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00 -R$ 109,00

Salários -R$ 42.753,12 -R$ 42.753,12 -R$ 42.753,13 -R$ 42.753,14 -R$ 42.753,15 -R$ 42.753,16 -R$ 42.753,17 -R$ 42.753,18 -R$ 42.753,19 -R$ 42.753,20 -R$ 42.753,21 -R$ 42.753,22

Marketing -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34 -R$ 21.638,34

Aluguel e condomínio -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00 -R$ 1.569,00

Água e Luz -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00 -R$ 1.734,00

Internet -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99 -R$ 99,99

Limpeza -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00 -R$ 1.800,00

Materiais de consumo -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00 -R$ 1.232,00

Móveis -R$ 716,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Máquinas e Euipamentos -R$ 6.618,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Sobre Vendas -R$ 11.265,91 -R$ 13.051,29 -R$ 14.797,20 -R$ 16.503,92 -R$ 18.171,74 -R$ 19.800,52 -R$ 21.390,68 -R$ 22.992,38 -R$ 24.705,51 -R$ 26.376,32 -R$ 28.010,09 -R$ 29.611,79

Imposto de Renda -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12 -R$ 3.479,12

Contribuição Social -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21 -R$ 2.231,21

Total de saídas -R$ 66.720,38 -R$ 61.609,53 -R$ 63.784,26 -R$ 65.910,18 -R$ 67.987,64 -R$ 70.016,46 -R$ 71.997,19 -R$ 73.992,29 -R$ 76.126,19 -R$ 78.207,38 -R$ 80.242,42 -R$ 82.237,52

Resultado do mês R$ 12.338,62 R$ 29.978,47 R$ 40.055,74 R$ 49.906,82 R$ 59.533,36 R$ 68.934,54 R$ 78.112,82 R$ 87.357,72 R$ 97.245,81 R$ 106.889,62 R$ 116.319,59 R$ 125.564,49

Saldo Final R$ 59.960,14 R$ 89.938,61 R$ 129.994,35 R$ 179.901,17 R$ 239.434,54 R$ 308.369,07 R$ 386.481,89 R$ 473.839,60 R$ 571.085,41 R$ 677.975,04 R$ 794.294,62 R$ 919.859,11

Projeção Fluxo de Caixa (Ano 2)

Estrutura Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36

Saldo Inicial R$ 919.859,11 R$ 1.006.704,57 R$ 1.116.687,78 R$ 1.237.709,76 R$ 1.369.479,36 R$ 1.511.707,04 R$ 1.664.132,89 R$ 1.826.527,45 R$ 1.998.514,83 R$ 2.179.955,19 R$ 2.371.026,21 R$ 2.571.664,55

Vendas à vista R$ 219.452,00 R$ 233.229,00 R$ 246.650,00 R$ 259.717,00 R$ 272.432,00 R$ 284.831,00 R$ 296.951,00 R$ 308.614,00 R$ 320.107,00 R$ 331.816,00 R$ 343.448,00 R$ 355.247,00

Vendas à prazo 30 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Vendas à prazo 60 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de entradas R$ 219.452,00 R$ 233.229,00 R$ 246.650,00 R$ 259.717,00 R$ 272.432,00 R$ 284.831,00 R$ 296.951,00 R$ 308.614,00 R$ 320.107,00 R$ 331.816,00 R$ 343.448,00 R$ 355.247,00

Split Bancário -R$ 7.680,82 -R$ 8.163,02 -R$ 8.632,75 -R$ 9.090,10 -R$ 9.535,12 -R$ 9.969,09 -R$ 10.393,29 -R$ 10.801,49 -R$ 11.203,75 -R$ 11.613,56 -R$ 12.020,68 -R$ 12.433,65

Manutenção Aplicativo -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00

Armazenamento em Nuvem -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00

Salários -R$ 75.631,15 -R$ 75.631,16 -R$ 75.631,17 -R$ 75.631,18 -R$ 75.631,19 -R$ 75.631,20 -R$ 75.631,21 -R$ 75.631,22 -R$ 75.631,23 -R$ 75.631,24 -R$ 75.631,25 -R$ 75.631,26

Marketing -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20 -R$ 43.406,20

Aluguel e condomínio -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00 -R$ 3.138,00

Água e Luz -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00 -R$ 2.948,00

Internet -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00 -R$ 200,00

Limpeza -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00 -R$ 3.600,00

Materiais de consumo -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40 -R$ 2.094,40

Móveis -R$ 1.521,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Máquinas e Euipamentos -R$ 10.285,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Sobre Vendas -R$ 31.271,91 -R$ 33.235,13 -R$ 35.147,63 -R$ 37.009,67 -R$ 38.821,56 -R$ 40.588,42 -R$ 42.315,52 -R$ 43.977,50 -R$ 45.615,25 -R$ 47.283,78 -R$ 48.941,34 -R$ 50.622,70

Imposto de Renda -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76 -R$ 8.274,76

Contribuição Social -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28 -R$ 6.547,28

Total de saídas -R$ 132.606,54 -R$ 123.245,79 -R$ 125.628,02 -R$ 127.947,41 -R$ 130.204,32 -R$ 132.405,14 -R$ 134.556,44 -R$ 136.626,63 -R$ 138.666,63 -R$ 140.744,98 -R$ 142.809,66 -R$ 144.903,98

Resultado do mês R$ 86.845,46 R$ 109.983,21 R$ 121.021,99 R$ 131.769,59 R$ 142.227,68 R$ 152.425,86 R$ 162.394,56 R$ 171.987,38 R$ 181.440,37 R$ 191.071,02 R$ 200.638,34 R$ 210.343,02

Saldo Final R$ 1.006.704,57 R$ 1.116.687,78 R$ 1.237.709,76 R$ 1.369.479,36 R$ 1.511.707,04 R$ 1.664.132,89 R$ 1.826.527,45 R$ 1.998.514,83 R$ 2.179.955,19 R$ 2.371.026,21 R$ 2.571.664,55 R$ 2.782.007,57

Projeção Fluxo de Caixa (Ano 3)
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Tabela 31 - Projeção do fluxo de caixa mensal (ano 4) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 32 - Projeção do fluxo de caixa mensal (ano 5) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Cálculo e análise dos indicadores de viabilidade financeira: Os principais 

indicadores financeiros que foram calculados são: Período de Payback, valor 

presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e ponto de equilíbrio. 

Período de Payback: Considerando as informações do fluxo de caixa, no 

vigésimo mês o saldo final de caixa é de R$ 473.839,60, já ao final do mês seguinte 

o saldo final de caixa é de R$ 571.085,41. Pelo fato de o investimento inicial ter sido 

de R$ R$ 519.882,24, o payback ocorrerá entre os meses 20 e 21. 

Valor Presente Líquido e taxa interna de retorno: Para realizar o cálculo 

do valor presente líquido, foi utilizada uma taxa de atratividade de 17%. Atualmente, 

a taxa SELIC é de 5% e o IPCA é de 3,5%, o que totaliza 8,5%. Devido ao risco do 

Estrutura Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

Saldo Inicial R$ 2.782.007,57 R$ 2.926.673,16 R$ 3.129.200,92 R$ 3.348.754,42 R$ 3.584.778,49 R$ 3.836.836,37 R$ 4.104.522,57 R$ 4.387.287,67 R$ 4.684.699,85 R$ 4.996.592,14 R$ 5.323.110,94 R$ 5.650.041,63

Vendas à vista R$ 369.214,00 R$ 390.415,00 R$ 411.115,00 R$ 431.140,00 R$ 450.634,00 R$ 469.635,00 R$ 487.968,00 R$ 505.776,00 R$ 523.381,00 R$ 541.164,00 R$ 558.691,00 R$ 576.557,00

Vendas à prazo 30 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Vendas à prazo 60 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de entradas R$ 369.214,00 R$ 390.415,00 R$ 411.115,00 R$ 431.140,00 R$ 450.634,00 R$ 469.635,00 R$ 487.968,00 R$ 505.776,00 R$ 523.381,00 R$ 541.164,00 R$ 558.691,00 R$ 576.557,00

Split Bancário -R$ 12.922,49 -R$ 13.664,53 -R$ 14.389,03 -R$ 15.089,90 -R$ 15.772,19 -R$ 16.437,23 -R$ 17.078,88 -R$ 17.702,16 -R$ 18.318,34 -R$ 18.940,74 -R$ 19.554,19 -R$ 20.179,50

Manutenção Aplicativo -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00

Armazenamento em Nuvem -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00

Salários -R$ 202.493,59 -R$ 202.493,60 -R$ 202.493,61 -R$ 202.493,62 -R$ 202.493,63 -R$ 202.493,64 -R$ 202.493,65 -R$ 202.493,66 -R$ 202.493,67 -R$ 202.493,68 -R$ 202.493,69 -R$ 202.493,70

Marketing -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12 -R$ 71.446,12

Aluguel e condomínio -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00

Água e Luz -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00 -R$ 6.590,00

Internet -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00

Limpeza -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00

Materiais de consumo -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 4.670,36 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92

Móveis -R$ 4.563,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Máquinas e Euipamentos -R$ 35.237,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Sobre Vendas -R$ 52.613,00 -R$ 55.634,14 -R$ 58.583,89 -R$ 61.437,45 -R$ 64.215,35 -R$ 66.922,99 -R$ 69.535,44 -R$ 72.073,08 -R$ 74.581,79 -R$ 77.115,87 -R$ 79.613,47 -R$ 82.159,37

Imposto de Renda -R$ 8.274,76 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58 -R$ 7.650,58

Contribuição Social -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 5.985,52 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04

Total de saídas -R$ 224.548,41 -R$ 187.887,25 -R$ 191.561,50 -R$ 195.115,93 -R$ 198.576,12 -R$ 201.948,80 -R$ 205.202,90 -R$ 208.363,82 -R$ 211.488,71 -R$ 214.645,19 -R$ 231.760,31 -R$ 234.931,53

Resultado do mês R$ 144.665,59 R$ 202.527,75 R$ 219.553,50 R$ 236.024,07 R$ 252.057,88 R$ 267.686,20 R$ 282.765,10 R$ 297.412,18 R$ 311.892,29 R$ 326.518,81 R$ 326.930,69 R$ 341.625,48

Saldo Final R$ 2.926.673,16 R$ 3.129.200,92 R$ 3.348.754,42 R$ 3.584.778,49 R$ 3.836.836,37 R$ 4.104.522,57 R$ 4.387.287,67 R$ 4.684.699,85 R$ 4.996.592,14 R$ 5.323.110,94 R$ 5.650.041,63 R$ 5.991.667,11

Projeção Fluxo de Caixa (Ano 4)

Estrutura Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55 Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60

Saldo Inicial R$ 5.991.667,11 R$ 6.289.832,44 R$ 6.616.193,16 R$ 6.963.514,46 R$ 7.331.157,27 R$ 7.718.485,80 R$ 8.124.866,72 R$ 8.549.638,74 R$ 8.992.116,71 R$ 9.451.763,55 R$ 9.927.956,62 R$ 10.420.074,12

Vendas à vista R$ 596.157,00 R$ 622.421,00 R$ 647.905,00 R$ 672.612,00 R$ 696.546,00 R$ 719.710,00 R$ 742.070,00 R$ 763.597,00 R$ 784.471,00 R$ 804.588,00 R$ 823.949,00 R$ 842.560,00

Vendas à prazo 30 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Vendas à prazo 60 dias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de entradas R$ 596.157,00 R$ 622.421,00 R$ 647.905,00 R$ 672.612,00 R$ 696.546,00 R$ 719.710,00 R$ 742.070,00 R$ 763.597,00 R$ 784.471,00 R$ 804.588,00 R$ 823.949,00 R$ 842.560,00

Split Bancário -R$ 20.865,50 -R$ 21.784,74 -R$ 22.676,68 -R$ 23.541,42 -R$ 24.379,11 -R$ 25.189,85 -R$ 25.972,45 -R$ 26.725,90 -R$ 27.456,49 -R$ 28.160,58 -R$ 28.838,22 -R$ 29.489,60

Manutenção Aplicativo -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00 -R$ 11.460,00

Armazenamento em Nuvem -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00 -R$ 179,00

Salários -R$ 221.450,15 -R$ 221.450,16 -R$ 221.450,17 -R$ 221.450,18 -R$ 221.450,19 -R$ 221.450,20 -R$ 221.450,21 -R$ 221.450,22 -R$ 221.450,23 -R$ 221.450,24 -R$ 221.450,25 -R$ 221.450,26

Marketing -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33 -R$ 108.957,33

Aluguel e condomínio -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00 -R$ 4.707,00

Água e Luz -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00 -R$ 7.285,00

Internet -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00 -R$ 500,00

Limpeza -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00 -R$ 5.400,00

Materiais de consumo -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92 -R$ 5.370,92

Móveis -R$ 716,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Máquinas e Euipamentos -R$ 5.877,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Impostos Sobre Vendas -R$ 84.952,37 -R$ 88.694,99 -R$ 92.326,46 -R$ 95.847,21 -R$ 99.257,81 -R$ 102.558,68 -R$ 105.744,98 -R$ 108.812,57 -R$ 111.787,12 -R$ 114.653,79 -R$ 117.412,73 -R$ 120.064,80

Imposto de Renda -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27 -R$ 22.432,27

Contribuição Social -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04 -R$ 19.289,04

Total de saídas -R$ 297.991,67 -R$ 296.060,29 -R$ 300.583,70 -R$ 304.969,19 -R$ 309.217,47 -R$ 313.329,08 -R$ 317.297,98 -R$ 321.119,03 -R$ 324.824,16 -R$ 328.394,93 -R$ 331.831,51 -R$ 335.134,96

Resultado do mês R$ 298.165,34 R$ 326.360,72 R$ 347.321,31 R$ 367.642,81 R$ 387.328,53 R$ 406.380,92 R$ 424.772,02 R$ 442.477,98 R$ 459.646,84 R$ 476.193,07 R$ 492.117,50 R$ 507.425,04

Saldo Final R$ 6.289.832,44 R$ 6.616.193,16 R$ 6.963.514,46 R$ 7.331.157,27 R$ 7.718.485,80 R$ 8.124.866,72 R$ 8.549.638,74 R$ 8.992.116,71 R$ 9.451.763,55 R$ 9.927.956,62 R$ 10.420.074,12 R$ 10.927.499,16

Projeção Fluxo de Caixa (Ano 4)
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negócio, para esse cálculo foi utilizado o dobro de 8,5%, ou seja, 17%. 

Por mais que o investimento do negócio seja de R$ 519.882,24, neste 

exercício foi considerado apenas o valor do capital de giro no momento do início 

das operações, ou seja R$ 237.798,66. 

Tabela 33 - Cálculo do VPL e TIR 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Ponto de equilíbrio: Levando em consideração os números do fluxo de 

caixa, no décimo mês de operação a empresa atinge seu ponto de equilíbrio, 

conforme demonstrado no gráfico 25. 

Gráfico 25 - Receitas e custos para Ponto de Equilíbrio 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Período Valor

Pré-operacional -R$ 282.083,58

Ano 1 -R$ 190.177,14

Ano 2 R$ 872.237,58

Ano 3 R$ 1.862.148,47

Ano 4 R$ 3.209.659,54

Ano 5 R$ 4.935.832,06

VPL R$ 5.319.346,92

TIR 157,82%

TMA 17,00%
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7.2 Análise e diagnóstico da viabilidade financeira 

Ao realizar a análise financeira da empresa para criação do aplicativo Meu 

Trampo, fica constatado que existe uma grande necessidade de capital de giro, pois 

nesse tipo de negócio os custos com manutenção e desenvolvimento do aplicativo 

são elevados no início das operações quando a empresa ainda não possui muitos 

clientes. 

A grande vantagem é que conforme a empresa vai aumentando o seu 

faturamento e o número de clientes, os custos de manutenção e desenvolvimento 

do aplicativo não sofrem alterações significativas. Baseado em conversas com 

especialistas da área, os sócios consideram que os custos de manutenção com 

aplicativo se mantêm constantes no decorrer do tempo, o que é um grande 

benefício, pois com o passar do tempo, naturalmente a empresa terá aumento em 

sua receita, sem que ocorra aumentos nos custos de manutenção e 

desenvolvimento. Outro fato que pesa e já foi citado em capítulos anteriores é a 

escalabilidade, pois para expandir as suas operações, não se mostra necessário 

que a empresa abra escritórios em outras regiões. 

Analisando os números, a empresa terá o seu payback após 21 meses e 

prejuízos somente nos primeiros meses, atingindo seu break even point entre o 

nono e o décimo mês de operação. O valor presente líquido é de R$ 5.319.346,92, 

com uma taxa de retorno de 157,82% no período. Baseado nos números dos 

demonstrativos de resultados, fluxo de caixa e indicadores financeiro, os sócios 

concluem que é viável o investimento para criação da empresa. 
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8. VIABILIDADE DO NEGÓCIO: CONCLUSÃO DO TRABALHO 

8.1 Análise SWOT da empresa 

Para estudar e compreender os ambientes internos e externos da empresa 

e, assim, identificar os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e 

ameaças, os sócios utilizaram a ferramenta SWOT para realizar a análise a seguir. 

Forças: 

• Proximidade com o consumidor; 

• Posicionamento em diferenciação; 

• Segmentação para bares, restaurantes e buffets (início); 

• Oferecer uma solução a necessidade não suprida; 

• Praticidade e sem burocratização; 

• Processo fácil e acessível, pouco complexo, ágil. 

Fraquezas: 

• Marca não é conhecida; 

• Empresa de pequeno porte; 

• Pouca experiência no mercado. 

Ameaças: 

• Meios tradicionais de contratação; 

• Outras formas de ganhar renda extra (Uber, vender bolo, Airbnb); 

• Contratação por indicação; 

• Poder público (Associações e prefeituras); 

• Ambiente de mercado novo. 

Oportunidades: 

• Atual cenário da economia; 

• Desempregados; 

• Poucos concorrentes; 

• População interessada em realizar Bico; 

• Demanda disponível. 
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8.2 Plano de Ação 

No intuito de planejar e melhor acompanhar as principais atividades da 

empresa em seu estado inicial, foi elaborado um plano de ação, contemplando os 

processos iniciais, sintetizados na tabela 34. 

Tabela 34 - Plano de ação 

 

Fonte: Autor, 2019 

8.3 Descoberta de Clientes 

O MVP será entregue até o final deste trabalho. 

8.4 Considerações finais sobre o negócio 

A ideia surgiu através de uma necessidade de mercado identificada pelos 

sócios, a fim de melhorar e aprimorar o serviço de trabalho intermitente que é 

realizado nos dias atuais. A estrutura realizada neste trabalho colaborou para o 

desenvolvimento do negócio considerando diversos aspectos, de maneira 

organizada sendo eles: a análise da viabilidade estratégica, operacional, 

mercadológica e financeira. 

As análises foram baseadas e fundamentadas em dados, das informações 

secundárias e primárias, quando a equipe foi a campo entender no detalhe a opinião 

e conhecer o mercado. Foi através dessa pesquisa de campo, que foi identificado 

uma startup concorrente, que com menos de 12 meses de operações já apareceu 

em diversos meios de comunicação. Com isso, mesmo sendo uma ideia nova, a 

Meu Trampo conseguiu usar este case para fazer um exercício de como poderia 
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oferecer um serviço de melhor qualidade e abordar uma estratégia mercadológica 

mais adequada ao público-alvo. Após isso ficou definido que a estratégia de 

marketing será focada em diferenciação, com o intuito de criar uma identidade de 

aproximação com os consumidores de maneira informal, ágil e empática. Pelo fato 

de ser uma empresa C2C, os sócios entendem como fundamental o sucesso e a 

assertividade na estratégia de marketing, e baseado nas informações de clientes, 

concorrente e mercado, a conclusão é que o posicionamento de marketing 

proporcionará um excelente resultado em termos de captação de clientes e 

engajamento de todos os usuários. 

Considerando a análise de demanda realizada para os primeiros 5 anos, 

fundamentada em pesquisas primárias e secundárias, os sócios conseguiram 

chegar a um número resultado interessante, no qual inicia-se às operações com um 

prejuízo considerado normal para os primeiros meses, porém já em seu nono mês 

de operações a empresa atinge o break even point, e a partir desde período inicia-

se uma fase de rentabilidade exponencial. O que ajuda a explicar esse fato é que 

conforme a empresa adquire novos clientes, não necessariamente os custos fixos 

aumentam na mesma proporção. Por exemplo, o custo de manutenção da 

plataforma, irá se manter constante durante os 5 primeiros anos, outro fator 

relevante é que conforme ocorre a expansão da empresa para outras regiões, será 

necessário o investimento em nova infraestrutura, pois a empresa poderá ser 

administrada em um único escritório durante esse período. 

Após o levantamento dos custos e a estimativa de faturamento, levando 

sempre em consideração as estratégias e as particularidades, o capítulo financeiro 

indicou o payback em 21 meses, um VPL de R$ 7.030.465,80 e a TIR de 117,84%, 

que serviu de embasamento para concluir a viabilidade financeira do negócio. 

Pelo fato de ter sido realizada uma análise completa, levando em 

consideração diversos pontos, como: forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, 

estudo de público-alvo, economia do país e particularidades de uma empresa de 

tecnologia, conclui-se pela viabilidade do negócio. 
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9. RESUMO ESTENDIDO 

Este trabalho teve como objetivo a criação e elaboração de um de plano 

negócio, bem como todas as análise da viabilidade a ele inerentes. Os autores 

optaram pela criação de uma startup de tecnologia que ofereceria uma plataforma 

para que estabelecimentos possam ofertar vagas de trabalhos intermitentes, e que 

candidatos que objetivem obtenção de renda extra possam se inscrever a elas. 

Considerando que dados do país mostram que a renda média per capita no 

é menor que R$ 1.500,00 e que cortes no orçamento do trabalhador brasileiro têm 

se mostrado necessários para equilibrar as contas, evidencia-se há necessidade de 

pessoas realizarem trabalhos eventuais em busca de renda extra. É essa 

necessidade que a empresa visa atender. Unindo a busca das pessoas por 

trabalhos rápidos e que não exijam especialização alguma com a demanda de 

empresas que precisam dessa mão de obra para momentos pontuais. 

Como parte da análise de viabilidade da ideia do negócio, os autores 

utilizaram a metodologia Business Model Canvas, ferramenta exigida pela 

disciplina, para organizar a empresa em blocos estratégicos. O detalhamento de 

cada bloco e a representação ilustrativa sistematizada na figura 17, seguem na 

sequência. 

Proposta de valor: A proposta de valor está dividida em dois pontos de vista: 

do prestador de serviço e da empresa contratante. 

Para o prestador de serviço, a plataforma viabiliza a oportunidade de renda 

extra por meio de serviços que não exigem mão de obra especializada. 

Para a empresa contratante, a plataforma aumenta a confiabilidade na 

contratação de mão de obra sob demanda devido ao sistema de ratings que valoriza 

bons profissionais. 

Segmentos de mercado: O público alvo é segmentado em pessoas que 

precisam de renda extra para cumprir com seus compromissos e atingir seus 

objetivos; e em empresas de pequeno e médio porte com aumentos sazonais de 

demanda e que precisam contratar mão de obra para suprir essa demanda com 

confiança e agilidade. 

Canais de distribuição: Os usuários terão acesso à plataforma por meio do 
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site e aplicativo para smartphones (disponibilizado nas lojas Play Store e App Store). 

Como meios de divulgação, serão utilizados anúncios em redes sociais 

(direcionados para o perfil do consumidor), anúncios em relógios digitais urbanos, 

anúncios em pontos de ônibus, metrô e trem. 

Relacionamento com consumidores: Os prestadores de serviço e as 

empresas contratantes poderão realizar os cadastros e os contatos com os 

respectivos interessados na forma de autosserviço e o sistema será desenvolvido 

para funcionar de maneira prática e intuitiva. Uma vez cadastrados, os prestadores 

de serviço receberão notificações do aplicativo em seu smartphone com novas 

vagas, de acordo com seus interesses, dicas de preenchimento do currículo virtual 

e lembretes de início e das normas do trabalho para que foi contratado. Para as 

empresas, haverá envio de e-mails com resumo de novos perfis que se enquadrem 

no que a empresa busca, dicas de segurança no trabalho, dicas de funcionalidades 

da plataforma que a empresa não está utilizando. Haverá também um canal de 

mediação de conflitos, para solucionar quaisquer desentendimentos que possam vir 

a ocorrer entre as partes. 

Fontes de receita: As receitas serão provenientes de uma porcentagem da 

transação entre o prestador de serviço e a empresa contratante, e da possibilidade 

de impulsionamento do perfil do trabalhador e da vaga da empresa por meio do 

pagamento de uma taxa, cujos valores serão escalonados em diferentes níveis 

proporcionais ao alcance da visualização do perfil ou vaga. 

Recursos principais: Os principais recursos do negócio são sua plataforma 

digital e as empresas contratantes cadastradas. A plataforma digital é justamente o 

que viabiliza a essência do negócio – a união da vaga da empresa com a mão de 

obra do prestador de serviço. As empresas contratantes cadastradas são quem irão 

fornecer as vagas na plataforma, sem as quais o negócio não será viável. A 

construção da base de empresas será realizada por prospecção ativa e indicação 

de outras empresas. 

Atividades principais: As atividades-chave consistem no desenvolvimento 

e manutenção da plataforma, marketing, gerenciamento dos perfis dos prestadores 

de serviço e das empresas para correta categorização e controle de qualidade. 

Parcerias principais: As principais parcerias se darão com empresas de 
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split bancário e de desenvolvimento e manutenção do aplicativo. 

Estrutura de custos: A estrutura de custos será composta pelo salário dos 

colaboradores, infraestrutura e aluguel do escritório, investimentos em marketing e 

pelo custo de manutenção e desenvolvimento da plataforma. 

Figura 17 - Business Model Canvas (resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019 

Dados Gerais do empreendimento 

O nome escolhido para a empresa fictícia foi Meu Trampo. Seu escritório 

central está localizado na Avenida Industrial, nº 1600, Bairro Jardim, Santo André, 

no estado de São Paulo. 

Sua modalidade se resume no intuito de conectar bares, restaurantes e 

buffets às pessoas que buscam oportunidades de trabalho intermitente naqueles 

estabelecimentos. A operação da empresa consiste em fornecer uma plataforma 

em que os ofertantes possam disponibilizar vagas e os demandantes possam se 

candidatar a elas. Sua missão, visão e valores são: 

Missão: Conectar pessoas em busca de trabalho intermitente a empresas 

interessadas nesse tipo de mão de obra de forma rápida, eficiente e digital. 

Visão: Disponibilizar uma plataforma de excelente desempenho que se torne 

referência nos processos de busca e contratação de trabalho intermitente. 
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Valores: Empatia, Flexibilidade, Confiabilidade, Praticidade e Proatividade. 

Em matéria de forma jurídica, a Meu Trampo é designada como Sociedade 

Limitada, pois será formada por seis sócios, responsáveis restritamente ao valor de 

suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social. Seu 

enquadramento tributário se dará por apuração de lucro real por proporcionar maior 

acurácia nos resultados e incidência tributária apenas sobre o lucro efetivo. 

O Capital Social da empresa será composto pelo investimento de capital 

próprio dos seis sócios em quotas iguais de R$ 86.647,04, sendo necessário um 

aporte inicial total de R$ 519.882,24, sendo R$ 282.083,58 em investimento pré-

operacional e R$ 237.798,66 em capital de giro. 

Balanced Scorecard 

Como parte da delimitação da estratégia organizacional, foi desenvolvido o 

mapa estratégico da empresa utilizando a técnica do Balanced Scorecard. O 

conteúdo desenvolvido abaixo será compilado, depois da explanação, na tabela 1. 

Financeiro 

Objetivos: Inicialmente a empresa terá como objetivo elevar ao máximo a 

sua receita financeira. 

Metas: Em seu primeiro ano de operações a empresa terá dois meios de 

prospecção, serão eles campanhas de marketing e vendedores realizando 

prospecção ativa. A meta é que a empresa consiga faturar nos 12 primeiros meses 

a quantia de R$ 484.097,00. 

Indicadores: Faturamento anual. 

Iniciativas: Limitação do trabalho na região metropolitana de São Paulo nos 

primeiros 12 meses, pelo fato ainda estarem sendo realizados alguns testes e 

planos de melhoria do aplicativo. A iniciativa para atingir o valor estipulado será 

melhorar a experiência dos primeiros clientes captados para que eles utilizem a 

plataforma semanalmente. A melhora da experiência do cliente será através de 

serviços já citados neste plano de negócios, como o canal de mediação de conflitos, 

avaliação dos serviços prestados para melhorar a confiabilidade nas contratações 

e a melhoria contínua da plataforma visando ser prática e intuitiva. 

Clientes 
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Objetivos: Ser referência na busca e encontro de empregos eventuais, 

agregando valor a experiência do cliente em várias frentes. 

Metas: Foco na manutenção dos clientes utilizando a plataforma, neste ponto 

a meta é manter o churn voluntário abaixo de 6% ao ano. Pois essa taxa é 

considerada boa e referência no mercado33. 

Dos clientes ativos da plataforma, a meta factível, baseado nas informações 

da pesquisa primária é o uso médio de quatro contratações semanalmente por 

empresa, vale ressaltar que essa métrica será considerada apenas para as 

empresas à partir do segundo mês de uso, considerando que nas contratações em 

seu primeiro mês, pelo fato de ser uma etapa de testes, provavelmente os 

estabelecimentos utilizarão o aplicativo menos de quatro vezes por semana. 

Indicadores: Realizar o controle adequado de churn voluntário, neste caso 

deverá ser considerado empresas que ainda estão abertas e ativas no mercado, 

porém, não utilizando mais o aplicativo para contratações. Ao ter esse número o 

aplicativo deverá considerar o total de empresas em seu banco de dados para 

conseguir avaliar se a meta está sendo atingida ou não. 

Das empresas ativas, com mais de um mês de uso do aplicativo, deverá ser 

realizado o controle de quantas vezes semanalmente cada empresa está 

contratando na média e avaliar se a meta de quatro contratações semanais, está 

sendo atingida. 

Iniciativas: Para reter o percentual estipulado, será proporcionada melhora 

de experiência dos primeiros clientes captados, de forma que utilizem a plataforma 

regular e semanalmente. Isso se dará pelos serviços supramencionados, como 

canais de mediação de conflitos, avaliação dos serviços prestados para melhorar a 

confiabilidade em contratações e a melhoria contínua da plataforma visando ser 

prática e intuitiva. 

Processos internos 

Objetivos: Desenvolvimento e manutenção constante do aplicativo pela 

empresa contratada, detentora do know-how necessário. 

 
33 Disponível em: https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-

importante-para-sua-startup-saas/. Acesso em 24 nov. 2019. 

https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-importante-para-sua-startup-saas/
https://blog.asaas.com/entendendo-o-que-e-churn-rate-e-porque-ele-e-importante-para-sua-startup-saas/
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Metas: Manter o rating do aplicativo acima de 4,5 estrelas. 

Indicadores: Medir mensalmente a variação do rating no aplicativo. 

Iniciativas: Em caso de falhas operacionais do aplicativo, ter pré-definidos 

planos de contingência, de forma estruturada pela equipe para conseguir diminuir 

com agilidade e assertividade os impactos negativos junto aos usuários. 

Aprendizado e Crescimento 

Objetivos: Manter a alta performance da equipe. 

Metas: Realização de 20 a 40 horas de treinamentos anuais em todas as 

áreas. 

Indicadores: O time de Recursos Humanos ficará responsável por 

acompanhar se as metas de treinamento estão sendo cumpridas, conforme as 

metas de horas de treinamentos realizadas. 

Iniciativas: Realizar parcerias com empresas de treinamentos. 

Tabela 35 - Balanced Scorecard (resumo) 

 

Fonte: 2019 

Marketing 

Para a área de Marketing, a Meu Trampo em ferramentas totalmente digitais 

como Facebook e Instagram Ads que nos primeiros seis meses serão adotadas 
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campanhas de consideração para clientes PF e PJ separadamente. 

Para clientes PF: A segmentação da campanha será para pessoas na faixa 

etária de 18 a 28 anos, nas regiões de Santo André e São Bernardo do Campo, com 

escolaridade de ensino médio incompleto a ensino superior incompleto, com 

interesses (keywords) em emprego, profissão, renda, dinheiro, renda extra, vagas 

urgentes, vagas, ABC etc. O investimento será de R$ 25,00 ao dia, totalizando R$ 

750,00 ao mês, gerando um alcance estimado de 3.600 a 11.000 pessoas e cliques 

de 41 a 118 por mês. 

Para clientes PJ: A segmentação será nas regiões de Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, empregadores, donos de pequenas 

empresas, donos de páginas de restaurantes e alimentação, administradores de 

páginas comerciais, com os mesmos interesses já estabelecidos na campanha para 

pessoas físicas. O investimento será de R$ 10,00 ao dia, totalizando R$ 300,00 ao 

mês, gerando um alcance estimado de 1.100 a 3.000 pessoas e cliques de 16 a 45 

por mês. 

Os anúncios voltados a PF serão conforme a figura 18. 

Figura 18 - Search Ads PF (resumo) 

 

Fonte: Google Ads, 2019 

Já os anúncios voltados aos clientes PJ serão conforme a figura 19. 
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Figura 19 - Search Ads PJ (resumo) 

 

Fonte: Ad Preview Tool, 2019. 

Gestão de marca 

O foco da Meu Trampo é conectar pessoas que buscam trabalho eventual 

(bico) e estabelecimentos que precisam dessa mão de obra. Utilizando de forma 

literal a palavra bico, como um bico de pássaro, foi criada a logo, representada pelos 

triângulos na cor laranja. Além disso, a cor laranja representa entusiasmo, sucesso 

e alegria, sentimentos que a marca deseja transmitir. A logo se encontra na figura 

20. 

Figura 20 - Logo Meu Trampo (resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Estrutura e organização 

Considerando as atividades a serem realizadas e que a empresa estará no 

início de seu funcionamento, são propostos seis colaboradores, conforme 

organograma na figura 21. Os seis acumularão algumas funções de áreas que, a 

princípio, não terão demanda de trabalho que justifique a alocação de uma pessoa 

exclusiva. 
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Figura 21 - Organograma da empresa para o primeiro ano de operação (resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Financeiro 

As atividades inerentes ao financeiro e aos recursos humanos serão 

atribuição do Gerente Administrativo, bem como vendas, junto com um vendedor 

externo; e estudos da legislação pertinente. As atividades agrupadas como 

operações na seção anterior serão distribuídas entre os Gerentes Administrativo e 

de Marketing, o Assistente de Marketing, o Estagiário Administrativo e o Vendedor 

Externo. 

A estimativa total dos investimentos pré-operacionais para a criação da 

empresa é de R$ 282.083,58. Além disso, será necessária uma quantia de R$ 

237.798,66 para capital de giro, estimada considerando o que a empresa precisa 

ter em caixa no início das operações para não precisar pegar empréstimos 

bancários em nenhum dos meses subsequentes. O valor seria exato seria de R$ 

214.010,69, porém foi acrescentado 10% como margem de segurança. Desta forma 

o total de investimento no negócio será de R$ 519.882,24. 

Para calcular o faturamento da empresa para os próximos cinco anos, foram 

considerados os números da estimativa de demanda, que gera a quantidade de 

vagas que os estabelecimentos irão anunciar no aplicativo. Considerando que 

essas vagas serão todas preenchidas, com o custo médio do serviço de R$ 88,00 

(que é o ticket médio pago pelos estabelecimento considerando a pesquisa 

primária), o cálculo realizado foi, número de vagas multiplicado pelo ticket médio e 
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do resultado dessa operação o aplicativo tem o seu faturamento cobrando a taxa de 

intermediação de 10%, resultando na tabela 36. 

Tabela 36 - Faturamento anual considerando 10% da taxa de intermediação 
(resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 37 - Demonstrativo de Resultado do Exercício (resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Os principais indicadores financeiros que foram calculados são: Período de 

Payback, valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e ponto de 

equilíbrio. 
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Considerando as informações do fluxo de caixa, no vigésimo mês o saldo 

final de caixa é de R$ 473.839,60, já ao final do mês seguinte o saldo final de caixa 

é de R$ 571.085,41. Pelo fato de o investimento inicial ter sido de R$ R$ 519.882,24, 

o payback ocorrerá entre os meses 20 e 21. 

Para realizar o cálculo do valor presente líquido, foi utilizada uma taxa de 

atratividade de 17%. Atualmente SELIC é de 5% e o IPCA é de 3,5%, o que totaliza 

8,5%. Devido ao risco do negócio, para esse cálculo foi utilizado o dobro de 8,5%, 

ou seja, 17%. 

Por mais que o investimento total do negócio seja de R$ 519.882,24, neste 

exercício foi considerado apenas o valor do investimento pré-operacional sem 

contar o capital de giro necessário no início das operações, ou seja R$ 282.083,58. 

Tabela 38 - Cálculo do VPL e TIR (resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Levando em consideração os números do fluxo de caixa, no décimo mês de 

operação a empresa atinge seu ponto de equilíbrio, conforme demonstrado no 

gráfico 26. 

Período Valor

Pré-operacional -R$ 282.083,58

Ano 1 -R$ 190.177,14

Ano 2 R$ 872.237,58

Ano 3 R$ 1.862.148,47

Ano 4 R$ 3.209.659,54

Ano 5 R$ 4.935.832,06

VPL R$ 5.319.346,92

TIR 157,82%

TMA 17,00%
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Gráfico 26 - Receitas e custos para Ponto de Equilíbrio (resumo) 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Considerações finais 

A ideia surgiu através de uma necessidade de mercado identificada pelos 

sócios, a fim de melhorar e aprimorar o serviço de trabalho intermitente que é 

realizado nos dias atuais. A estrutura realizada neste trabalho colaborou para o 

desenvolvimento do negócio considerando diversos aspectos, de maneira 

organizada sendo eles: a análise da viabilidade estratégica, operacional, 

mercadológica e financeira. 

As análises foram baseadas e fundamentadas em dados primários, quando 

a equipe foi a campo entender no detalhe a opinião e conhecer o mercado, e 

secundários. Foi através da pesquisa de campo, que foi identificada uma startup 

concorrente que, com menos de 12 meses de operação, já foi divulgada em diversos 

meios de comunicação. Com isso, ainda que uma ideia nova, a Meu Trampo 

conseguiu usar este case para fazer um exercício de como poderia oferecer um 

serviço de melhor qualidade e abordar uma estratégia mercadológica mais 

adequada ao público-alvo. Assim, ficou definido que a estratégia de marketing será 

focada em diferenciação, com o intuito de criar uma identidade de aproximação com 

os consumidores de maneira informal, ágil e empática. Pelo fato de ser uma 

empresa B2C, os sócios entendem como fundamental o sucesso e a assertividade 
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na estratégia de marketing, e baseado nas informações de clientes, concorrente e 

mercado, a conclusão é que o posicionamento de marketing proporcionará um 

excelente resultado em termos de captação de clientes e engajamento de todos os 

usuários. 

Considerando a análise de demanda realizada para os primeiros cinco anos, 

fundamentada em dados primários e secundários, os sócios conseguiram chegar a 

um número em que se iniciam as operações com um prejuízo considerado normal 

para os primeiros meses, porém já em seu nono mês de operações a empresa 

atinge o break even point, e a partir desde período inicia-se uma fase de 

rentabilidade exponencial. O que ajuda a explicar esse fato é que conforme a 

empresa adquire novos clientes, os custos fixos não aumentam na mesma 

proporção. Por exemplo, o custo de manutenção da plataforma, irá se manter 

constante durante os cinco primeiros anos. Outro fator relevante é que conforme 

ocorre a expansão da empresa para outras regiões, não será necessário 

investimento em nova infraestrutura, pois a empresa poderá ser administrada 

remotamente em um único escritório durante esse período.  

Após o levantamento dos custos e a estimativa de faturamento, levando 

sempre em consideração as estratégias e as particularidades, o capítulo 7 indicou 

o payback em 21 meses, um VPL de R$ 5.319.346,92 e TIR de 157,82%, que serviu 

de embasamento para concluir a viabilidade financeira do negócio. 

Pelo fato de ter sido realizada uma análise completa, levando em 

consideração pontos como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, estudo de 

público-alvo, economia do país e particularidades de uma empresa de tecnologia, 

conclui-se pela viabilidade do negócio. 

  



112 
 

APÊNDICE A – MERCADO DISPONÍVEL E PARTICIPAÇÃO 

 

Mês PF PJ - vagas PJ 
Crescimento 

PF

Crescimento 

PJ

Crescimento 

empresa

Share de 

mercado - PF

Share de 

mercado - PJ

Mês 1 4.614.190 421.674 25.785 0,000% 0,083% 0,00% 0,00% 0,19%

Mês 2 4.614.190 422.025 25.807 0,000% 0,083% 224,15% 0,00% 0,37%

Mês 3 4.614.190 422.377 25.828 0,000% 0,083% 441,55% 0,00% 0,55%

Mês 4 4.614.190 422.729 25.850 0,000% 0,083% 659,08% 0,00% 0,74%

Mês 5 4.614.190 423.081 25.871 0,000% 0,083% 877,80% 0,01% 0,92%

Mês 6 4.614.190 423.434 25.893 0,000% 0,083% 1099,89% 0,01% 1,11%

Mês 7 4.614.190 423.787 25.914 0,000% 0,083% 1320,65% 0,02% 1,29%

Mês 8 4.614.190 424.140 25.936 0,000% 0,083% 1537,78% 0,02% 1,47%

Mês 9 4.614.190 424.493 25.958 0,000% 0,083% 1754,68% 0,03% 1,65%

Mês 10 4.614.190 424.847 25.979 0,000% 0,083% 1971,26% 0,03% 1,83%

Mês 11 4.614.190 425.201 26.001 0,000% 0,083% 2185,19% 0,04% 2,00%

Mês 12 4.614.190 425.555 26.022 0,000% 0,083% 2322,90% 0,05% 2,02%

Mês 13 4.614.190 426.265 26.066 0,000% 0,167% 0,00% 0,05% 2,35%

Mês 14 4.614.190 426.975 26.109 0,000% 0,167% 15,85% 0,06% 2,68%

Mês 15 4.614.190 427.687 26.153 0,000% 0,167% 31,35% 0,07% 2,99%

Mês 16 4.614.190 428.399 26.196 0,000% 0,167% 46,50% 0,07% 3,30%

Mês 17 4.614.190 429.113 26.240 0,000% 0,167% 61,30% 0,08% 3,60%

Mês 18 4.614.190 429.829 26.284 0,000% 0,167% 75,76% 0,09% 3,89%

Mês 19 4.614.190 430.545 26.328 0,000% 0,167% 89,87% 0,10% 4,17%

Mês 20 4.614.190 431.263 26.371 0,000% 0,167% 104,09% 0,11% 4,48%

Mês 21 4.614.190 431.981 26.415 0,000% 0,167% 119,29% 0,12% 4,79%

Mês 22 4.614.190 432.701 26.459 0,000% 0,167% 134,12% 0,13% 5,08%

Mês 23 4.614.190 433.423 26.504 0,000% 0,167% 148,63% 0,14% 5,37%

Mês 24 4.614.190 434.145 26.548 0,000% 0,167% 162,84% 0,15% 5,65%

Mês 25 4.614.190 435.230 26.614 0,000% 0,250% 0,00% 0,16% 5,99%

Mês 26 4.614.190 436.318 26.681 0,000% 0,250% 6,28% 0,17% 6,33%

Mês 27 4.614.190 437.409 26.747 0,000% 0,250% 12,39% 0,19% 6,66%

Mês 28 4.614.190 438.503 26.814 0,000% 0,250% 18,35% 0,20% 6,97%

Mês 29 4.614.190 439.599 26.881 0,000% 0,250% 24,14% 0,22% 7,28%

Mês 30 4.614.190 440.698 26.948 0,000% 0,250% 29,79% 0,23% 7,57%

Mês 31 4.614.190 441.800 27.016 0,000% 0,250% 35,31% 0,24% 7,86%

Mês 32 4.614.190 442.904 27.083 0,000% 0,250% 40,63% 0,26% 8,13%

Mês 33 4.614.190 444.011 27.151 0,000% 0,250% 45,87% 0,27% 8,41%

Mês 34 4.614.190 445.121 27.219 0,000% 0,250% 51,20% 0,29% 8,69%

Mês 35 4.614.190 446.234 27.287 0,000% 0,250% 56,50% 0,30% 8,97%

Mês 36 4.614.190 447.350 27.355 0,000% 0,250% 61,88% 0,32% 9,24%

Mês 37 4.614.190 448.468 27.424 0,000% 0,250% 0,00% 0,34% 9,75%

Mês 38 4.614.190 449.589 27.492 0,000% 0,250% 5,74% 0,37% 10,26%

Mês 39 4.614.190 450.713 27.561 0,000% 0,250% 11,35% 0,39% 10,74%

Mês 40 4.614.190 451.840 27.630 0,000% 0,250% 16,77% 0,41% 11,21%

Mês 41 4.614.190 452.970 27.699 0,000% 0,250% 22,05% 0,43% 11,66%

Mês 42 4.614.190 454.102 27.768 0,000% 0,250% 27,20% 0,46% 12,09%

Mês 43 4.614.190 455.237 27.837 0,000% 0,250% 32,16% 0,48% 12,51%

Mês 44 4.614.190 456.375 27.907 0,000% 0,250% 36,99% 0,50% 12,91%

Mês 45 4.614.190 457.516 27.977 0,000% 0,250% 41,76% 0,52% 13,33%

Mês 46 4.614.190 458.660 28.047 0,000% 0,250% 46,57% 0,55% 13,72%

Mês 47 4.614.190 459.807 28.117 0,000% 0,250% 51,32% 0,58% 14,14%

Mês 48 4.614.190 460.956 28.187 0,000% 0,250% 56,16% 0,60% 14,53%

Mês 49 4.614.190 462.109 28.258 0,000% 0,250% 0,00% 0,63% 15,14%

Mês 50 4.614.190 463.264 28.328 0,000% 0,250% 4,41% 0,66% 15,73%

Mês 51 4.614.190 464.422 28.399 0,000% 0,250% 8,68% 0,68% 16,30%

Mês 52 4.614.190 465.583 28.470 0,000% 0,250% 12,82% 0,71% 16,85%

Mês 53 4.614.190 466.747 28.541 0,000% 0,250% 16,84% 0,74% 17,38%

Mês 54 4.614.190 467.914 28.613 0,000% 0,250% 20,72% 0,76% 17,88%

Mês 55 4.614.190 469.084 28.684 0,000% 0,250% 24,48% 0,79% 18,36%

Mês 56 4.614.190 470.257 28.756 0,000% 0,250% 28,09% 0,82% 18,83%

Mês 57 4.614.190 471.432 28.828 0,000% 0,250% 31,59% 0,86% 19,27%

Mês 58 4.614.190 472.611 28.900 0,000% 0,250% 34,96% 0,89% 19,69%

Mês 59 4.614.190 473.792 28.972 0,000% 0,250% 38,21% 0,93% 20,09%

Mês 60 4.614.190 474.977 29.045 0,000% 0,250% 41,33% 0,96% 20,48%

MERCADO DADOS EMPRESA/MERCADO
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APÊNDICE B – BASE DE CLIENTES 

 

  

Mês Clientes PF
Aquisição - 

MKT Digital

Aquisição - 

Vendedores

Base Total - 

MKT Digital

Base Total - 

Vendedores

Churn Invol. - 

MKT Digital

Churn Invol. - 

Vendedores

Clientes - 

MKT Digital

Clientes - 

Vendedores

Churn Vol - 

MKT Digital

Churn Vol - 

Vendedores

Mês 1 41 12 38 12 38 0 1 12 37 0 0

Mês 2 83 11 38 23 76 0 1 22 74 0 0

Mês 3 145 12 38 35 114 1 2 34 111 0 1

Mês 4 207 13 38 48 152 1 2 46 146 0 1

Mês 5 362 15 38 63 190 1 3 60 182 0 1

Mês 6 518 16 38 79 228 1 3 75 216 0 1

Mês 7 761 16 38 95 266 1 4 90 250 0 1

Mês 8 1.004 17 38 112 304 2 4 105 284 1 1

Mês 9 1.247 18 38 130 342 2 5 121 317 1 2

Mês 10 1.490 19 38 149 380 2 6 138 349 1 2

Mês 11 1.733 18 38 167 418 2 6 154 381 1 2

Mês 12 2.138 18 185 418 3 6 169 375 1 2

Mês 13 2.462 101 286 418 4 6 266 369 1 2

Mês 14 2.786 101 387 418 6 6 361 363 2 2

Mês 15 3.110 101 488 418 7 6 455 357 2 2

Mês 16 3.434 101 589 418 9 6 547 351 3 2

Mês 17 3.758 101 690 418 10 6 638 345 3 2

Mês 18 4.082 101 791 418 12 6 728 339 4 2

Mês 19 4.520 101 892 418 13 6 816 333 4 2

Mês 20 4.958 111 1.003 418 15 6 912 326 5 2

Mês 21 5.396 111 1.114 418 16 6 1.007 320 5 2

Mês 22 5.834 111 1.225 418 18 6 1.100 314 5 2

Mês 23 6.272 112 1.337 418 20 6 1.192 308 6 2

Mês 24 6.775 111 1.448 418 21 6 1.282 302 6 2

Mês 25 7.378 134 1.582 418 23 6 1.393 296 7 1

Mês 26 7.980 134 1.716 418 25 6 1.502 290 8 1

Mês 27 8.635 134 1.850 418 27 6 1.609 284 8 1

Mês 28 9.290 134 1.984 418 29 6 1.714 278 9 1

Mês 29 9.945 134 2.118 418 31 6 1.817 272 9 1

Mês 30 10.600 135 2.253 418 33 6 1.919 265 10 1

Mês 31 11.255 134 2.387 418 35 6 2.019 259 10 1

Mês 32 11.910 134 2.521 418 37 6 2.116 253 11 1

Mês 33 12.565 139 2.660 418 39 6 2.216 247 11 1

Mês 34 13.220 140 2.800 418 41 6 2.315 241 12 1

Mês 35 13.875 145 2.945 418 43 6 2.417 235 12 1

Mês 36 14.749 145 3.090 418 45 6 2.517 229 13 1

Mês 37 15.797 217 3.307 418 48 6 2.686 223 13 1

Mês 38 16.845 218 3.525 418 51 6 2.852 217 14 1

Mês 39 17.893 217 3.742 418 55 6 3.015 211 15 1

Mês 40 18.941 217 3.959 418 58 6 3.174 204 16 1

Mês 41 19.989 218 4.177 418 61 6 3.331 198 17 1

Mês 42 21.037 217 4.394 418 64 6 3.484 192 17 1

Mês 43 22.085 217 4.611 418 67 6 3.633 186 18 1

Mês 44 23.133 218 4.829 418 71 6 3.781 180 19 1

Mês 45 24.181 225 5.054 418 74 6 3.932 174 20 1

Mês 46 25.403 225 5.279 418 77 6 4.080 168 20 1

Mês 47 26.626 234 5.513 418 80 6 4.233 162 21 1

Mês 48 27.849 233 5.746 418 84 6 4.383 156 22 1

Mês 49 29.071 302 6.048 418 88 6 4.596 149 23 1

Mês 50 30.294 302 6.350 418 93 6 4.805 143 24 1

Mês 51 31.517 302 6.652 418 97 6 5.010 137 25 1

Mês 52 32.739 302 6.954 418 102 6 5.211 131 26 1

Mês 53 33.962 302 7.256 418 106 6 5.407 125 27 1

Mês 54 35.185 302 7.558 418 110 6 5.599 119 28 1

Mês 55 36.407 301 7.859 418 115 6 5.785 113 29 1

Mês 56 38.020 302 8.161 418 119 6 5.968 107 30 1

Mês 57 39.632 302 8.463 418 124 6 6.146 101 31 1

Mês 58 41.244 302 8.765 418 128 6 6.320 95 32 0

Mês 59 42.857 302 9.067 418 132 6 6.490 88 32 0

Mês 60 44.469 302 9.369 418 137 6 6.655 82 33 0

BASE CLIENTES
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APÊNDICE C – TOTAL DE CLIENTES E VAGAS, E RECEITA 

 

RECEITA

Mês
Clientes PJ - 

MKT Digital

Clientes PJ - 

Vendedores

Clientes 

Totais

Vagas 1°Mês - 

MKT Digital

Vagas 1°Mês - 

Vendedores

Vagas Totais - 

MKT Digital

Vagas Totais - 

Vendedores
Vagas/Mês  Faturamento 

Mês 1 12 37 49 48 305 192 609 353 3.104,19R$       

Mês 2 22 74 96 43 299 365 1.206 1.143 10.062,31R$      

Mês 3 34 110 143 46 293 550 1.792 1.910 16.810,83R$      

Mês 4 46 145 190 49 287 747 2.365 2.678 23.563,32R$      

Mês 5 59 179 238 56 281 973 2.926 3.449 30.352,77R$      

Mês 6 74 213 286 59 275 1.209 3.475 4.233 37.246,77R$      

Mês 7 88 245 333 58 269 1.441 4.013 5.011 44.099,85R$      

Mês 8 103 278 380 61 263 1.684 4.538 5.777 50.839,93R$      

Mês 9 118 309 427 63 257 1.937 5.052 6.542 57.572,69R$      

Mês 10 135 340 474 66 251 2.201 5.554 7.306 64.295,92R$      

Mês 11 149 370 519 60 245 2.443 6.045 8.061 70.936,83R$      

Mês 12 164 362 525 59 2.679 5.914 8.547 75.211,49R$      

Mês 13 259 354 613 390 4.241 5.784 8.984 79.058,96R$      

Mês 14 353 346 699 382 5.771 5.655 10.408 91.587,59R$      

Mês 15 444 338 782 374 7.269 5.526 11.800 103.840,06R$    

Mês 16 534 330 864 367 8.735 5.397 13.161 115.817,43R$    

Mês 17 622 322 944 359 10.170 5.269 14.491 127.520,75R$    

Mês 18 708 314 1022 351 11.573 5.142 15.790 138.951,10R$    

Mês 19 792 307 1098 343 12.945 5.015 17.058 150.109,54R$    

Mês 20 883 299 1182 375 14.446 4.888 18.335 161.349,86R$    

Mês 21 973 291 1264 367 15.913 4.762 19.701 173.371,64R$    

Mês 22 1061 284 1344 358 17.346 4.637 21.034 185.096,71R$    

Mês 23 1147 276 1423 354 18.761 4.512 22.337 196.561,52R$    

Mês 24 1231 268 1499 341 20.125 4.387 23.614 207.801,81R$    

Mês 25 1335 261 1595 425 21.825 4.263 24.938 219.452,30R$    

Mês 26 1436 253 1689 415 23.484 4.140 26.503 233.228,62R$    

Mês 27 1535 246 1781 405 25.102 4.017 28.028 246.649,75R$    

Mês 28 1631 238 1870 394 26.680 3.894 29.513 259.717,10R$    

Mês 29 1725 231 1956 384 28.217 3.772 30.958 272.432,07R$    

Mês 30 1818 223 2041 378 29.729 3.651 32.367 284.831,34R$    

Mês 31 1907 216 2123 364 31.186 3.530 33.744 296.950,89R$    

Mês 32 1994 208 2202 354 32.602 3.409 35.070 308.614,37R$    

Mês 33 2083 201 2284 364 34.059 3.289 36.376 320.107,49R$    

Mês 34 2170 194 2364 358 35.491 3.170 37.706 331.816,17R$    

Mês 35 2260 187 2447 368 36.961 3.051 39.028 343.448,45R$    

Mês 36 2347 179 2527 357 38.389 2.932 40.369 355.247,11R$    

Mês 37 2503 172 2675 635 40.928 2.814 41.956 369.213,81R$    

Mês 38 2655 165 2820 623 43.419 2.697 44.365 390.414,53R$    

Mês 39 2802 158 2960 602 45.827 2.580 46.718 411.115,01R$    

Mês 40 2946 151 3096 586 48.171 2.463 48.993 431.139,76R$    

Mês 41 3086 144 3230 574 50.467 2.347 51.208 450.634,25R$    

Mês 42 3221 136 3358 554 52.681 2.232 53.368 469.635,35R$    

Mês 43 3353 129 3482 538 54.832 2.117 55.451 487.967,56R$    

Mês 44 3482 122 3604 526 56.935 2.002 57.475 505.776,37R$    

Mês 45 3613 115 3729 538 59.086 1.888 59.475 523.380,83R$    

Mês 46 3741 109 3849 521 61.172 1.775 61.496 541.164,26R$    

Mês 47 3873 102 3975 541 63.336 1.662 63.488 558.690,95R$    

Mês 48 4000 95 4095 520 65.416 1.549 65.518 576.556,66R$    

Mês 49 4191 88 4279 780 68.535 1.437 67.745 596.156,57R$    

Mês 50 4376 81 4457 757 71.565 1.326 70.730 622.420,69R$    

Mês 51 4556 74 4630 735 74.506 1.215 73.626 647.904,88R$    

Mês 52 4730 68 4798 713 77.358 1.104 76.433 672.612,31R$    

Mês 53 4899 61 4960 691 80.122 994 79.153 696.546,14R$    

Mês 54 5063 54 5117 669 82.798 884 81.785 719.709,56R$    

Mês 55 5220 47 5268 643 85.371 775 84.326 742.070,45R$    

Mês 56 5373 41 5414 626 87.874 667 86.772 763.597,42R$    

Mês 57 5521 34 5555 604 90.289 559 89.144 784.471,41R$    

Mês 58 5664 28 5691 582 92.618 451 91.430 804.587,66R$    

Mês 59 5801 21 5822 561 94.862 344 93.631 823.949,34R$    

Mês 60 5933 15 5947 539 97.019 238 95.745 842.559,63R$    

CLIENTES - TOTAL VAGAS


