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As Micro e pequenas
empresas

As micro e pequenas empresas
são de grande importância no

Brasil
 

Gerou 60% dos empregos em 2021
 

Ajudam pessoas a ingressarem ou
retornarem ao mercado de

trabalho

Desemprego? Pessoas
doentes? Baixa no PIB?

 1 milhão de micro e pequenas empresas
fecharam em 2020

 
Falta de comunicação com e/ou clientes

foram problemas apontados
 

Problemas socioeconômicos estão
surgindo

O Clout como solução

Gama de ferramentas em um só aplicativo
 

Espaço personalizado para as Micro e
pequenas empresas

 
Mais visibilidade para as Micro e pequenas

empresas
 

Mais praticidade para os clientes
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Ajudam a reduzir as desigualdades
sociais 

Contribuem com o crescimento do PIB

As micro e pequenas empresas
correspondem por mais de um quarto do

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

 Em fevereiro de 2021, essa categoria foi
responsável por criar 68,5% dos

empregos no país. . Clout
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Geram empregos

Ajudam pessoas a  ingressarem ou
retornarem ao mercado de trabalho
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1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 anos 6 anos

75% 

50% 

25% 

0% 

Segundo o IBGE a média de sobrevivência
de micro e pequenas empresas é de
apenas 5 anos

Taxa de mortalidade das micro e
pequenas empresas ao longo dos anos

   Segundo dados do Sebrae, um dos
problemas que as empresas apontam é a
falta de clientes.

Péssima comunicação com os clientes

Péssimas estratégias de Marketing

Baixo faturamento

Ineficiência no direcionamento de
público alvo

Falta de Visibilidade por não estar em
um local de alta circulação de pessoas

OUTROS FATORES QUE LEVAM ESSAS
EMPRESAS AO FRACASSO SÃO: 
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Depressão

Transtornos mentais leves

Diminuição da auto estima

Sentimento de frustração
e insatisfação com a vida

Dificuldades cognitivas

Com as micro e pequenasCom as micro e pequenas
empresas empresas fechandofechando, inúmeros, inúmeros
problemasproblemas socioeconômicos vem socioeconômicos vem
surgindosurgindo

Problemas Socioeconômicos

Problemas derivados do
desemprego:

Desemprego
Diminuição significativa do PIB
Crescimento da pobreza

http://http//www.psicologia4u.com/o-que-e-a-depressao/
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Clout - Plataforma digital  
que conecta Micro e

pequenas empresas aos
consumidores
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Estrutura das
empresas cadastradas

Localização das
empresas

Demonstração do
produto/serviço oferecido

Valores dos
produtos/serviços

oferecido

Chat para conversas
diretas entre empresas

e clientes

Cartão fidelidade
digital

Empresas que estiverem alinhadas
com as ODS ou com ESG sigla
inglesa para (Ambiental, Social e
Governança, em tradução) ganhará
um selo, sendo um diferencial
entre as outras.

Espaço para feedback
de usuários

FuncionalidadesFuncionalidades
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Taxas para cadastramentoTaxas para cadastramento

R$ 25,00 a cada trêsR$ 25,00 a cada três
mesesmeses

Totalmente GrátisTotalmente Grátis

Para Micro e PequenasPara Micro e Pequenas
EmpresasEmpresas Para os consumidoresPara os consumidores
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 Oferece a localização1.
  
   2.Opção de feedback

3. Bônus para empresas sustentáveis (17
ODS)

4. Demonstração de Qualidade

5. Estrutura

6. É Prático

7. Ambiente personalizado pela empresa

8. Chat para conversas diretas entre
empresa e cliente.

E na concorrência?E na concorrência?
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Pouca concorrência que possua a complexidade de
ferramentas do clout.

Facilidade de acesso por parte dos usuários

 Autosustentabilidade

Possibilita o contato direto entre empresas e clientes
sem a necessidade de locomoção.

Ampliação dos micro e pequenos negócios

Possibilita a quebra da barreira da localização. 

Expansão do clout a nível Global.

Replicação desse serviço com a mesma excelência em outras
regiões

 Necessidade de recrutamento de um programador

Surgimento de novos concorrentes.

Análise SwotAnálise Swot

T
s w
o
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Impacto CausadoImpacto Causado

Melhor comunicação entre
empresas e  clientes

Valorização de locais (Foco
na qualidade do produto ou

serviço oferecido)

Crescimento Econômico

Geração de renda e
emprego

Satisfação dos
consumidores e empresas

cadastradas

Alto índice de
desenvolvimento das
empresas cadastradas
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Parcerias com Emissoras deParcerias com Emissoras de
TVTV

Impulsionamento em redesImpulsionamento em redes
sociaissociais

Estratégias de crescimentoEstratégias de crescimento

Oferecimento de PalestrasOferecimento de Palestras
para Micro e pequenaspara Micro e pequenas

empresasempresas

Parceria com SebraeParceria com Sebrae

Desconto para consumidoresDesconto para consumidores

*Na parceria o sebrae recomendaria*Na parceria o sebrae recomendaria
o Clout para empresas as quaiso Clout para empresas as quais

recebem seu apoiorecebem seu apoio
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Metas de SucessoMetas de Sucesso

4. Satisfação dos usuáriosExpansão a Nível Nacional1.

5. Média de 40% das empresas
cadastradas se encaminhando
para se tornarem empresas de
grande porte

2. Quebra da barreira da
localização e valorização de
negócios  que não estão
localizados em grandes centros

3. Diminuição dos altos índices
de desemprego

6. Suporte tecnológico paras
micro e pequenas empresas

7. Expansão a nível Global
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RoadmapRoadmap

Em quê? Quando?

O quê?

Por quê?

Para quem? Como?

Um app que visa
diminuir as taxas de

mortalidade de micro
e pequenas
empresas.

As micro e pequenas
empresa tem grande

importância econômica, e o
fechamento das mesmas

traz consequências sociais e
até mesmo psicológicas

Para empresários que desejam
diminuir os riscos de

fechamento de suas empresas,
e consumidores que desejam

mais informações antes de
concluir suas compras

Em uma plataforma
virtual

- Conectando micro e
pequenos empresários aos

consumidores
- Usando Marketing para

divulgação das empresas no
próprio App

- Focando na qualidade do
produto e não na

localização

Lançamento oficial
em Outubro de 2022
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Premissas financeirasPremissas financeiras

Receita

Taxa cobrada para
cadastramento de empresas. 

Acessos diários

Captação de recursos por
meio de investidores

Custo fixo mensal para manter
o servidor no ar
Monitoramento
Custo fixo para correção de
eventuais erros

Custos anuais para
otimização do app e captação
de novos recursos

Hospedagem
 

Atualizações 
 

Lançamento oficial do Clout

Marketing para o alcance
novos usuários.

Desenvolvimento de novas
ferramentas com base nos
feedbacks recebidos.

Custos Investimento
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2023 2024 2025 2026 2027

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

Crescimento estimadoCrescimento estimado

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE CADASTRAMENTOS AO LONGO DOS ANOS

Consumidores

Micro e Pequenas
empresas
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Projeções financeirasProjeções financeiras
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1.1 Busca por parceiros para o projeto1.1 Busca por parceiros para o projeto

1.3 Registro oficial da marca1.3 Registro oficial da marca
1.4 Desenvolvimento do aplicativo1.4 Desenvolvimento do aplicativo
1.5 Lançamento da versão beta1.5 Lançamento da versão beta
1.6 Coleta de feedbacks1.6 Coleta de feedbacks

1.2 Busca por investidores para o projeto1.2 Busca por investidores para o projeto

1.1 Aprimoramento através dos feedbacks1.1 Aprimoramento através dos feedbacks

1.3 Lançamento oficial do Clout1.3 Lançamento oficial do Clout

1.2 Atualização1.2 Atualização

Próximos passosPróximos passos

Lançamento da versãoLançamento da versão
beta do aplicativobeta do aplicativo

Lançamento oficial doLançamento oficial do
aplicativoaplicativo

1.2 Evento de lançamento com a presença1.2 Evento de lançamento com a presença
de parceiros e palestrantesde parceiros e palestrantes

1.4 Campanhas digitais e publicitárias1.4 Campanhas digitais e publicitárias
para atrair usuáriospara atrair usuários

Expanção do projetoExpanção do projeto

1.3 Parceria com empresas de outras1.3 Parceria com empresas de outras
regiões do Brasilregiões do Brasil

1.1 Investimento em pesquisas e1.1 Investimento em pesquisas e
desenvolvimentodesenvolvimento

DezDez JanJan FevFev MarMar AbrAbr MaiMai JunJun JulJul AgoAgo SetSet OutOut NovNov DezDez
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Joice Verissimo, 17 anos
Team Leader

 DESIGN & FINANÇAS.

 Telmiliana da Silva, 17 anos
COMUNICAÇÕES

Experiência com gestão de
pessoas.

Geovanny da Silva, 16 anos
ANALISTA DE

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

 

Equipe CloutEquipe Clout

Vinicius Costa, 17 anos
DESENVOLVEDOR

Experiência com I.A e 
 criação de sites .

Walison da Silva, 17 anos
DESENVOLVEDOR

 

Josileide Monteiro
PROFESSORA MENTORA

Formada em Química,
promove a auto-estima e a

alegria de conviver e cooperar!
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Realização: Apoio:


