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RESUMO

A Tecnologia da Informação transformou todo o ecossistema empreendedor, e a forma commo nós
empreendedores pensamos e fazemos negócio. Em breve, a tecnologia será parte integrante de
nossas vidas de tal modo que nós não tenhamos ciência de tal, um conceito chamado computação
ubíqua ou pervasiva. Tecnologias emergentes como Realidade Virtual (VR) e Aumentada (AR),
Internet das Coisas (IoT) e Aprendizagem Profunda (Deep Learning) devem abrir o caminho para esse
objetivo, ao passo que soluciona problemas e cria as profissões do futuro. Nesse sentido, o presente
plano de empreendimento apresenta a Displace Tecnologia e Informatica LTDA., ou Displace, uma
startup na modalidade “technology lab”, especializada no desenvolvimento de produtos inovadores
baseados em tecnologias emergentes, além de treinamento e consultoria. Nosso principal produto,
o Situator_VR, é uma solução complete para a captura e reconstrução 3D de ambientes reais,
utilizando técnicas de visão computacional. Atualmente, a solução é utilizada para a reconstrução de
cena de crime. Os cenários mostrados neste trabalho, apontam que a empresa deve ser bem
sucedida nessa área.
Palavras-chave: Plano de Empreendimento; Computação Visual; Empreendedorismo; Reconstrução
3D

5

ABSTRACT

Information Technology has transformed the whole entrepreneurship ecosystem, the way we
entrepeneurs do and think business. Soon enough, technology will be an integral part of our lives, in
such way that we may be not aware of it, a concept called ubiquitous, or pervasive computing.
Emerging technologies, such as VR, AR, IoT, and Deep Learning should pave the way towards this
goal, by solving many problems and shaping future careers. In this sense, the present business plan
introduces Displace Tecnologia e Informatica LTDA., or Displace, a technology lab startup specialized
in the development of innovative products based on emerging technologies, as well training and
consulting. Our flaghip product, Situator_VR is a complete solution for real 3D scenes reconstruction,
by leveraging computer vision techniques. Currently, the solution is being used for crime scene
reconstruction. The scenarios displayed in this work, point that the company should be successful in
this area.

Keywords: Business Plan; Visual Computing; Entrepreneurship; 3D Reconstruction
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Sumário Executivo
Problema
Custos elevados e técnicas ineficientes no campo da
captura de cenas reais em 3D

Solução

Incubadora de Empresas da UFF
Rua Passo da Pátria, 156 – Instituto de Física
3o Andar – Campus Praia Vermelha - Niterói, RJ

Método inovador e eficiente em custos para a captura
de ambientes reais em 3D e geração automática de
A Displace é uma Startup de base tecnológica, na conteúdo.
modalidade Technology Labs, que oferece Mercado Alvo
consultoria, treinamento e serviços com base em “Setor público” – Setores críticos da sociedade.
tecnologias emergentes.
Missão: Gerar valor para nossos stakeholders
através de inovações escaláveis.
Visão: Ser referência no desenvolvimento de
soluções tecnológicas de alto valor agregado, para
áreas críticas da sociedade.
Valores:
• Compromisso e responsabilidade;
• Competência e inovação;
• Interação socioambiental;
• Parceria de respeito com clientes e
colaboradores;

Informações Financeiras
Estágio da Empresa: Formalizada em 16/12/2016.
Capital comprometido: R$ 300.000,00
Queima mensal de caixa: R$ 47.226,80
Valuation sem investimento: R$2,500,000
Necessidade de Capital: R$ 600.000,00

Concorrência

Outros Technology labs (Cientistas); Empresas de
VR/AR; Grandes Players.

Vantagens Competitivas
Nenhum competidor conta com o recurso de captura
3D de baixo custo e flexível (utilização de outros
arranjos).

Estratégia de Mercado
Representantes comerciais e parceiros com contatos
no Governo. Marketing digital. Promover a empresa
através do histórico dos sócios em projetos
internacionais.

Modelo de Receita
O fluxo de receita inclui: 1) Computação Visual como
Serviço, 2) Desenvolvimento de MVPs e Projetos, 3)
Treinamento e Consultoria

Funding

A empresa inícia com uma despesa de R$ 97.500,00,
sendo R$ 50.000,00 de capital semente e o restante de
Time Fundador
Luiz Felipe Ribeiro (CEO) – Diretor Executivo. recursos próprios. Capital social de R$ 10.000,00, de
Especialista
em
computação
visual
e reservas de R$ 300.000,00 dos sócios. A empresa
desenvolvimento de simulações interativas em alcançará o ponto de equilíbrio no mês de Julho/2017.
tempo real.

Estratégia de Saída

Testar mercado-alvo por até 12 meses, pivotar outros
André Luiz Soares (CSMO) – Diretor Comercial. mercados após. Pior cenário: Take-over ou fail-fast,
Especialista em segurança da informação (MOT- com venda da PI.
CN/NCE/UFRJ, 2005). Possui vasta experiência
comercial no setor público, em especial public safety.

Finanças (R$)
Receitas
Despesas
Líquido

2016.2 (Ano 0)
R$ 50.000,00
R$97.500,00
-R$47.500,00

2017
R$ 1.039.784,00
R$980.881,20
R$ 58.902,80

2018
R$ 2.925.176,00
R$ 1.929.928,00
R$ 995.248,00

2019
R$ 3.743.391,00
R$ 2.338.358,25
R$ 1.405.032,75
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Caracterização da Empresa
A Displace é uma Startup de base tecnológica, na modalidade Technology Labs, que
oferece consultoria, treinamento e serviços em computação em nuvem, realidade virtual e
tecnologias emergentes. É especializada no desenvolvimento de plataformas de computação
visual, com forte foco na utilização de tecnologias Realidade Virtual e Aumentada. Atualmente,
tem como produto principal o Situator_VR, plataforma de captura 3D para representação digital
de ambientes reais.
O nome Displace sugere o deslocamento do físico para o virtual, o tangível para o
intangível. É também referência ao nome de uma das técnicas utilizadas em nosso processo de
reconstrução 3D, a técnica de displacement mapping.

Histórico da Empresa
O produto principal ofertado hoje pela empresa, o Situator_VR foi originalmente
concebido em 2012 como um Serious Game de treinamento comportamental e situacional
(Conduct e Situational Awareness) para agentes de segurança privada em um projeto conjunto
com uma empresa Israelense.
O protótipo original do Situator_VR, se chamava ReX VR (Rules of Engagement - VR),
originalmente demonstrado em 2012 para alguns agentes de segurança privada, e utilizava o
middleware comportamental VT-MÄK Humans (anteriormente DI-Guy) para simulação de seres
humanos e situações realísticas. Dados de simulação eram então coletados e tratados em um
motor de inferência em instâncias otimizadas para computação paralela que processava os
dados e atribuía escores de conduta e reação dos agentes de acordo com a ameaça.
Em 2014, fundamos a Aegix, uma empresa focada em soluções para segurança, dentro
do portfólio de produtos, incorporamos o Situator_VR como um simulador de tiro imersivo,
tendo em mente também os HMDs (Head Mounted Displays) de Realidade Virtual tais como
Oculus Rift e HTC Vive.
Em Agosto de 2015, por conta de demandas da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro, o projeto evoluiu para o caso de uso em reconstrução 3D de cena de
crime, e em Novembro do mesmo ano, fomos selecionados com este projeto para o programa
de pré-incubação da Incubadora de Empresas da Universidade Federal Fluminense. O projeto
evoluiu para uma solução de captura, processamento e visualização 3D de cena de crime. Em
Julho de 2016, fomos aprovados para o programa de incubação, e formalizando a empresa em
Dezembro de 2016. A Displace nasceu como uma espécie de “spin-off” de nossa empresa
anterior, a Aegix.
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Perfil e Trajetória dos Empreendedores
Chief Executive Officer e Co-Founder (Diretor Executivo e Cofundador) – Luiz Felipe Ribeiro.
A paixão pela tecnologia começou cedo, aos 5 anos, com computadores como
Commodore 64 e Radio Shack TRS-80. Aos 10 anos já estava vidrado na programação de gráficos
e aos 14 desenvolvia visualizações gráficas conhecidas como demoscene 1 , para o grupo
LiquidFire/STS. Aos 15 iniciou no desenvolvimento de games, tendo colaborado em sites como
newgrounds.com e unidev.com.br. Ao fim do ensino médio, com o desenvolvimento de games
incipiente no Brasil e problemas familiares, teve que trabalhar em inúmeros tipos de “bicos”, e
aprendeu novas habilidades como redes e segurança da informação, vindo a se tornar aluno e
funcionário de uma das maiores universidades do Brasil e mais tarde, consultor de tecnologia
em projetos internacionais na área de “public safety”, junto a empresas Israelenses (Galooli, TriLogical Technologies, entre outras.).
Hoje é empreendedor, pesquisador e tecnologista entusiasta em tecnologias
emergentes. Apesar de ser um profissional generalista, possui alto grau de especialização no
desenvolvimento de simulações interativas em tempo real. Graduando em Processos Gerenciais
pela Universidade Federal Fluminense e Mestrando em Ciência da Computação pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Responsabilidades-chave:
• P&D, Tecnologia e Inovação
• Projetos Especiais
• Tecnologia da Informação e Comunicação
• Desenvolvimento de software, soluções cloud e interfaces mediadoras
Chief Sales and Marketing Officer, Co-Founder e Co-CEO (Diretor Comercial, Cofundador e CoCEO) – André Luiz Soares.
De origem humilde, iniciou cedo no mercado de trabalho, se formou analista de
sistemas, e trabalhou para diversas empresas em inúmeros projetos na área da educação, saúde
e segurança (COPPE/UFRJ, INTO, Modulo Security). Migrou para a área comercial em 2011,
tendo sido responsável por contratos milionários de segurança da informação em instituições
públicas e privadas. Experiência em projetos internacionaisEm 2014 fundou a Aegix, uma
empresa especializada em soluções para a segurança pública, empresa que deu origem à
Displace.
Especialista em segurança da informação com foco em GRC – Governança, riscos e
compliance, auditoria de sistemas e mapeamento de processos e indicadores. Possui vasta
experiência em hospitais, varejo e governo com foco em segurança.
Suas responsabilidades incluem:
• Administração
• Marketing
• Finanças
• Apoio a projetos com consultoria negocial
• Gestão de riscos

1

Demoscene – Uma subcultura da computação gráfica especializada na produção de visualizações
audiovisuais em tempo real.
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Equipe
Hoje a equipe da Displace, além dos sócios fundadores, que também dividem tarefas
administrativas, conta com dois colaboradores na equipe executiva, sendo uma Diretora de
Operações e um consultor sênior em tecnologias de visão computacional, que hoje colabora de
maneira remota, em um papel análogo ao de um CTO, ou Diretor de Tecnologia. Cada um possui
equity de 5% na empresa, participação esta, regida por contrato interno. Além disso, a Displace
mantém em seu quadro de funcionários apenas um colaborador especializado em tecnologias
de computação em nuvem, responsável pela área de DevOps da empresa.
A empresa recentemente iniciou processo seletivo para a contratação de um estagiário
e um profissional de desenvolvimento.
Em projetos especiais e desenvolvimento de outros produtos que não os da própria
empresa (Desenvolvimento de MVPs), são contratados profissionais externos, por regime de
empreitada.

Descrição Legal
A Displace (nome fantasia) foi constituída como Sociedade Empresária Limitada, razão
social DISPLACE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – ME, sob o CNPJ 26.728.213/0001-28.

Figura 1 – Cartão CNPJ
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A empresa foi enquadrada no Simples Nacional, tendo como atividade principal, o CNAE
62.09-1-00 – Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, com
alíquota inicial de 6%, ou seja, Anexo III do Simples Nacional, no entanto, quando das atividades
de cunho intelectual, natureza técnica ou científica, a tributação será de acordo com o Anexo
VI, de 16,93%. Além das atividades secundárias, conforme tabela abaixo:
CNAE

Atividade

Alíquota

62.04-0-00
62.02-3-00

Consultoria em tecnologia da informação
Desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador não-customizáveis
Outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente

16,93%
19,5% (17,5% + 2,00% ISS)

62.03-1-00
85.99-6-99

19,5% (17,5% + 2,00% ISS)
6,00%

Tabela 1 – Atividades secundárias e alíquotas.

Para fins de simplificação dos tributos neste trabalho, na parte financeira é considerada
uma alíquota de 15%, que representa uma aproximação da média das alíquotas as quais a
empresa incorre.
Cada um dos sócios fundadores possui 50% de participação, com o capital social de R$
10.000,00 (Dez mil reais), sendo que, no caso de nosso consultor sênior de visão computacional
e nossa diretora de operações, cada um possui 5% de equity na empresa, firmado em contrato
interno.

Figura 2 – Quadro Societário
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Organização e Governança

Figura 3 – Organograma Funcional da Empresa

Principais Stakeholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Universidade Federal Fluminense;
Departamento de Empreendedorismo e Gestão;
Investidores;
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro;
Amazon Web Services (Technology Partner)
Oculus e HTC (Tecnologias de Realidade Virtual)
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Cadeia de Valor e Macroprocessos

Tabela 2 – Cadeia de Valor e Macroprocessos

Principais tarefas/processos de trabalho e responsabilidades
Grupo Funcional / Processos de CEO
Trabalho

CSMO

COO

Consultor
(CTO)

DEVOPS

Negócios
Finanças
Desenvolvimento
Prospecção
Projeto
Marketing
Suporte

R
R
I
A
R
A
I

I
I
R
C
A
C
I

C
X
I/C
C
I/C
I
C

C
X
I/C
I
I/C
I
R/A

A
A
A
R
I/C
R
I

Tabela 3 – Matriz RACI

Descrição da estrutura física e layout
A Displace tem seu endereço fiscal à Rua Quinze de Novembro, 106, Sala 408 –
Niterói/RJ. Mas sua sede é na Incubadora de Empresas da UFF, que fica no Campus Praia
Vermelha da Universidade Federal Fluminense, no 3º Andar do Instituto de Física.
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A incubadora de empresas provê um ambiente colaborativo e de coworking entre
empresas incubadas, há a previsão de salas exclusivas para cada empresa.

Figura 4 – Incubadora de Empresas da UFF

A Displace conta ainda com escritórios de representação no Rio de Janeiro e Fortaleza,
com previsão de expansão para São Paulo e internacionalização dos negócios.

Marca
As marcas Displace (empresa) e Situator_VR/AR (produtos) ainda não foram registradas
junto ao INPI, no entanto, como estratégia de branding, há essa previsão.
Em consulta efetuada na base de dados do INPI, existe a marca Displace associada a uma
empresa da indústria química.

Figura 5 – Consulta base INPI pelo nome Displace (em 15/06/2017)

Para o produto Situator_VR, houve ocorrência de marca similar registrada, Situator. No
entanto, o nome Situator_VR já havia sido escolhido anteriormente para não conflitar com a
marca Situator®, da empresa NICE Systems.

16

Figura 6 – Consulta base INPI pelo nome Situator (em 15/06/2017)

No entanto, há o entendimento que seja possível registrar a mesma marca para outro
setor de atuação, já que marcas similares em nichos diferentes de mercado não confunde o
consumidor, conforme entendimento da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
quando da sentença que determinou a manutenção junto ao INPI do registro da marca “Dois
Corações”. O pedido em questão, foi impetrado pelo Café Três Corações, líder nacional no
segmento de torrefação.2

Descrição do produto principal
O projeto Situator_VR é uma plataforma de realidade virtual e aumentada, de baixo
custo, voltada para a captura 3D de ambientes reais para posterior visualização em ambiente
imersivo (Realidade Virtual). Como se trata de uma plataforma, é modular e versátil e permite a
configuração em diversos cenários e casos de uso.

Características
A plataforma SituatorVR tem como
característica principal a soma de
diversas tecnologias e técnicas de visão
computacional para representar de
forma fiel uma cena em ambiente 3D
imersivo, podendo ser configurado em
ambiente CAVE (Projeção), ou HMD
(Head Mounted Display) de RV, como
Oculus Rift e HTC Vive.
Em linhas gerais, a tecnologia é
Figura 7 – Ilustração Conceitual do Situator_VR

Captura

2

composta por três módulos, a saber:

Processamento

Visualização

Sentença e acórdão disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-out-24/inpi-aceitarmarcas-semelhantes-diferentes-nichos
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O módulo de captura, consiste em um arranjo de sensores de luz estruturada e câmera,
ou seja, informações tridimensionais através da técnica de nuvem de pontos são capturadas por
luz estruturada que faz a varredura de profundidade espacial, ao passo que a câmera é
responsável por coletar o set de fotografias que darão origem à malha final.
O módulo de processamento, baseado em processamento paralelo, é software
proprietário em processo de elaboração de registro de programa de computador junto ao INPI,
consiste em um software que é executado em ambiente de computação em nuvem com
capacidades de processamento paralelo em processadores gráficos (instâncias GPU - CUDA). O
objetivo do módulo de processamento, é fundir a nuvem de pontos (informações
tridimensionais) com as fotografias, de modo a gerar uma malha fiel ao cenário capturado.
Por fim, o módulo de visualização, consiste em motor gráfico (game engine) dedicada a
visualizar a malha 3D texturizada resultante do processamento, em ambiente de imersão,
aproveitando-se do uso de óculos de realidade virtual de mercado, tais quais Oculus Rift e HTC
Vive.
Adicionalmente, o módulo de captura, é capaz de admitir somente dados fotográficos,
através da técnica de fotogrametria, ou somente nuvem de pontos colorizados ou não, logo,
cenas podem ser reconstruídas, ainda que com menor fidelidade, utilizando equipamentos de
mercado (celulares, câmeras) ou profissionais (scanners laser), ou o conjunto dessas
tecnologias.

Figura 8 – Topologia da solução
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Análise de Mercado
Oportunidade e Inovação
Atualmente, no campo da reconstrução de cena de
crime e acidentes, a técnica geralmente utilizada é a de
reconstrução por nuvem de pontos (Point Cloud).
A técnica consiste na utilização de equipamentos de
escaneamento laser que refletem em superfícies para
gerar dados espaciais e de cor.
Temos como vantagens a melhor aproximação do
espaço 3D.
Mas como problemas, podemos citar o menor nível de
detalhes fotográficos, equipamentos demasiadamente
caros, pontos cegos induzidos por refração e/ou
reflexão e um enorme custo computacional.
Figura 9 – Reconstrução por Laser

Além disso, outra técnica empregada sozinha é a de
visualização foto realista, ou foto esfera, que consiste em um arranjo de câmeras e/ou outro
aparato ótico computadorizado para a captura de uma fotografia panorâmica em 360 graus.
Temos neste caso um melhor nível de detalhes, mas também alguns problemas, como
a distorção em barril e falta de informações espaciais.
Uma técnica auxiliar para a fotografia 360 é a fotogrametria, que consiste na medição
aproximada das distâncias e das dimensões dos objetos através da captura fotográfica. Porém,
temos alguns problemas: oclusão, dispersão vertical e falta de precisão nas medidas.
A proposta da plataforma Situator_VR é utilizar essas e outras tecnologias em conjunto,
de forma inteligente e a baixo custo.
No futuro, é prevista a utilização de equipamentos avançados, como câmera
hiperespectral (capazes de detectar pegadas, manchas de sangue, sêmen, assinaturas de calor,
etc.), nuvem de pontos e captura automática 360 (NCTECH IRIS).
O emprego dessas tecnologias depende de investimento considerável ou parceria com
essas empresas.
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Panorama e dimensionamento do mercado.
A Displace está estrategicamente posicionada dentro de pelo menos um mercado
emergente que mais cresce na atualidade: Realidade Virtual e Aumentada. No âmbito geral
(Total Addressable Market - TAM), por exemplo, estima-se que o mercado de Realidade Virtual
sozinho, movimente cerca de US$ 35 bilhões em 2025, conforme relatório da Goldman Sachs3.

Figura 10 – Estimativas para 2025 para VR/AR, por caso de uso e tipo (AR ou VR), respectivamente. Fonte: extraído do
relatório da Goldman Sachs, disponível em: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-innovationfolder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf

Desses mercados, a Displace atua principalmente no mercado “Military”, que
representa não só aplicações militares, mas “public safety”, defesa e educação, mercados os
quais, conforme relatório, quando somados, representam US$ 2.1 Bilhões. Além disso, pela
experiência de um dos sócios com o setor de saúde, o campo de “Healthcare”, que representa
aqui um mercado total de US$ 5.1 Bilhões, também é considerado, logo, totalizando então US$
7.2 Bilhões, somente nos mercados que podemos servir com o produto Situator_VR, logo, o
“Serviceable Available Market - SAM”. E por fim, levando a consideração o mercado que
podemos obter, ou o “Serviceable Obtainable Market – SOM”, somente para a aplicação de cena
de crime, poderíamos estar ofertando o produto para as divisões de homicídios dos 26 estados,
considerando uma média de 10 módulos de captura e 2 de visualização para cada, considerando
365 cenas processadas ao ano, temos um mercado potencial de R$ 8.219.510,00, somente para
este tipo de aplicação.

Mercado-Alvo
Em virtude de um alto nível de especialização e conhecimento dos sócios no mercado
de Segurança e Defesa, nossa proposta inicial de serviços girou em torno destes mercados, o
que ainda se mostra uma verdade, considerando nosso produto principal, o Situator_VR.
Dada a atual conjuntura nacional, principalmente no que tange ao setor público,
recentemente optamos por explorar outros mercados, e passamos a considerar nosso mercado-

3

Disponível em: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-drivinginnovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
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alvo de “Public Sector”, diferentemente de setor público, não é somente o público propriamente
dito, mas setores críticos da sociedade que tenham problemas que possam vir a ser solucionados
com a utilização de nossas tecnologias. Segurança, saúde, educação, infraestrutura, indústria,
seja no âmbito público ou privado.
A médio prazo, a Displace pretende atuar em todo o território nacional e testar
eventuais mercados que envolvam a utilização de tecnologias emergentes, com grande
demanda. A longo prazo, é previsto dentro do roadmap a internacionalização de negócios da
Displace, através de programas para Startups (Sirius UK, Durham, etc.).

Mercado Fornecedor
Em linhas gerais, estações de trabalho e notebooks, que são insumos importantes para
o desenvolvimento do software, podem ser adquiridos facilmente no mercado nacional, alguns
softwares, como os motores gráficos, Lumberyard e Unity, podem ser adquiridos via download
digital. No entanto, os principais fornecedores de equipamentos e insumos especializados, como
os equipamentos de Realidade Virtual e Imagem, estão sediados no mercado estrangeiro, sendo
a maioria nos EUA.
As dificuldades para a aquisição destes insumos físicos provenientes do exterior são
diversos, primeiro, temos a disponibilidade de alguns produtos, que por conta de grande
demanda, o envio é atrasado por meses, sem contar o tempo de trânsito até o produto chegar
no Brasil. Outra grande dificuldade, são os impostos, frete e taxas de desembaraço que incorrem
esses produtos. E por fim, as variações cambiais a que estão sujeitos.

Realidade Virtual

Dispositivos “HMD – Head
Mounted Display” para
realidade virtual “ancorada”.

Dispositivos “HMD – Head
Mounted Display” para
realidade virtual “full room”.

Dispositivos “HMD –
Head Mounted Display”
para realidade
aumentada.

Motores Gráficos e Middlewares Especializadas

Motor gráfico atualmente
utilizado pelo módulo de
visualização.

Motor gráfico atualmente
utilizado para o
Situator_AR

Plataforma de
computação paralela.
Módulo de
processamento.
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Equipamentos de Imagem

Equipamentos destinados para a Equipamento destinado para
captura fotogramétrica 360 graus a captura de informações
de ambiente.
tridimensionais através de
luz estruturada.

Dispositivo periférico
para o rastreamento de
movimentos com as
mãos.

Computação em Nuvem

Mercado Concorrente
Todos os concorrentes analisados no quadro abaixo são da área de computação visual,
em especial no campo das simulações interativas em tempo real e realidade virtual. Foram
consideradas como concorrentes, as empresas:

Análise de Concorrência
Concorrência
Sede

Niterói/RJ

Rio de Janeiro/RJ

Londrina/PR

São Paulo/SP

Porte

Startup

Médio

Médio

Médio

Mercado/Foco

Segurança e
Defesa. Foco em
treinamento e RV
como ferramenta.

OilGas, Portuário,
Mineração, Papel
e Celulose,
Energia Eólica

Vários setores.
Foco em
treinamento e
engajamento.

Entretenimento e
Mídias Digitais.

Foco
Tecnológico

Reconstrução de
ambientes,
Realidade Virtual
e Interfaces
Assistivas.

Simuladores
baseados em
CAVE.

Simuladores
baseados em
CAVE, Serious
Games.

Produção de
Mídias Interativas
com Realidade
Virtual e Interfaces.

Custo Benefício

Alto

Baixo

Alto

Médio

Concorre
em
mercado
(Segurança
e
Defesa) e no
foco
de
treinamento,
mas
não
concorre
em
nenhum
foco
tecnológico.

Não concorre em
Mercado/Foco,
mas concorre na
utilização
de
interfaces
assistivas.

Diferenciais
/ Reconstrução
Não
concorre
Onde Concorre fotorrealista de nem em mercado,
com a Displace
ambientes, VRaaS nem em foco
(RV como serviço) tecnológico
e
ferramenta.
Utilização
de
Computação em
Nuvem.
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Outros Serviços
Por conta de um novo alinhamento estratégico a partir da análise de demandas
crescentes no mercado, e visando uma capacidade de autofinanciamento de seus projetos,
recentemente a Displace iniciou atividades de technology labs , atuando primariamente como
consultoria CTO-Level e treinamento, auxiliando outros empreendedores e empresas na criação
de novos produtos e centros de inovação, com base em tecnologias emergentes e profissões
do futuro.
Esta nova orientação, para fins deste trabalho, é refletida apenas no plano financeiro,
mas não será detalhada no presente trabalho, de modo a evitar a complexidade.

Plano Estratégico
Missão
Gerar valor para nossos stakeholders através de inovações escaláveis.

Visão
Ser referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas de alto valor agregado, para áreas
críticas da sociedade.

Valores
•
•
•
•

Compromisso e responsabilidade;
Competência e inovação;
Interação socioambiental;
Parceria de respeito com clientes e colaboradores;
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Análise SWOT

Figura 11 – Análise SWOT

Objetivos e Metas
Nosso plano de ação se baseia nas premissas elencadas na metodologia Lean Startup,
principalmente “Customer Development”.
Em relação ao produto, estamos nos seguintes estágios de descoberta/maturidade:
•

Situator_VR
o

Problema validado para a reconstrução de cena de crime;

o

Primeira versão funcional;

o

Próximos passos – Desenvolver módulo de captura unificado, validar mercado
em relação ao preço e orientação para escala.

Algumas premissas:
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•

Descoberta de novos mercados e clientes através de Customer Development

•

Pivotar clientes, não produtos

Estratégias:
•

Identificar potenciais compradores da solução (Customer Discovery);

•

Reuniões internas e externas, parceiros, clientes, stakeholders (Buzz Group)

•

Desenvolver soluções em escala reduzida para determinado mercado ou cliente (Teste
da Solução – PoC)
o

Pivotar ou Perserverar

•

Feedback contínuo

•

Adquirir/Manter/Crescer

•

Estrutura de parceiros

•

Precificação

•

Escala

•

Engajamento do cliente

•

Protótipo

•

Teste no cliente (PoC real)

Verificação do modelo de negócios:
•

Proposição de Valor

•

Segmento de Clientes

•

Relacionamento

•

Canais

•

Receita

Ações Estratégicas Gerais
PLANO
MARKETING

O quê?
Ações mercadológicas; proposição de valor, posicionamento, distribuição,
preços.

TECNOLOGIA

Produtos; serviços; bases tecnológicas; P&D; Interação com a Universidade;
propriedade intelectual; escopo, preço, tecnologia, desempenho, suporte;
produtos concorrentes e/ou substitutos.

ESTRATÉGIA

Oportunidades; ambiente; modelo de negócios; visão, objetivos e metas;
competências e parcerias estratégicas; panorama do mercado; público-alvo;
concorrência.

FINANCEIRO

Plano de investimentos; projeções financeiras; indicadores; roadmap e
horizontes.

OPERAÇÕES

Organograma; cadeia de valor; macroprocessos
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Plano de Ação
Onde?

MERCADO

TECH

O quê?

Por que?

Como?

Identificar potenciais
compradores da plataforma
Situator_VR

Validação do produto e
verificação de novas
oportunidades e
mercados.

Customer discovery

Engajamento inicial com
parceiros, prospectos,
parceiros. Stakeholders.

Relacionamento e
Criação de “Buzz
geração de um
Groups”
ecossistema de parceiros.

Ações de Marketing Digital,
com foco em “targeted
actions”

Geração de leads de
negócio.

Campanhas Facebook,
LinkedIN e Google;
SEO; Newsletter; Cold
Emailing. Utilização de
CRM e métricas
AARRR.

Desenvolvimento de
unidade de geração
automática de malha 3D
(Módulo de Captura)

Hoje o método de
captura 3D se dá através
da união de fotografias e
informações espaciais de
sensores de luz
estruturada,
separadamente.

Captação de recursos
para elaboração de
um protótipo.

Testar viabilidade técnica
de solução em nuvem
utilizando HMDs
“Tethered” (Oculus, Vive)

Reduziria os custos de
Hardware dedicado para
o cliente, abrindo
caminho para a
Realidade Virtual como
Serviço.

Testando latência de
rede e impacto na
latência de
movimento ao fóton
(20 – 25ms)

Aumentar o raio de captura
3D

Limitações de calibração
óptica e do sensor de luz
estruturada que
impedem a captura de
grandes ambientes

Pesquisando, testando
e incorporando novas
técnicas, como SLAM
(Simultaneous
Localization And
Mapping) de caputra
contínua.

Incorporação de outras
tecnologias de suporte ao
Situator_VR no campo da
reconstrução de cena de
crime

A utilização de outras
tecnologias nesta
aplicação, mostra-se
crucial para o
desenvolvimento do
produto no âmbito
forense para garantir
validade em outras
etapas da instrução
criminal.

Visualização
hiperespectral
(fluidos), novas
técnicas de visão
computacional e
aprendizado por
máquina (deep
learning).

Desenvolvimento de
módulo de Realidade

Demandas verificadas
mercado e outras

Em desenvolvimento
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EMPRESA

Aumentada com foco em
treinamento. (Situator_AR)

oportunidades (smart
manufacturing).

Expansão para outros
estados.

Por ser um produto que
pode ser aplicado em
âmbito nacional

Abertura de frentes
comerciais em estados
promissores

Internacionalização de
negócios

Da mesma forma, o
produto Situator_VR
pode ser aplicado no
mercado internacional,
como já foi validado
diversas vezes, inclusive
atraindo a atenção de
regiões de
desenvolvimento
econômico do Canadá.
Além disso, a
internacionalização do
negócio, facilita o acesso
aos investidores de risco
e programas de
aceleração em ambientes
inovadores.

Através da
participação nesses
programas e
oportunidades. (Em
curso)

Outras estratégias:
•

Captação de recursos (vide “Necessidade de recursos e formas de obtenção”

•

Customer Development;
o

Parcerias de cooperação técnica que possibilitem o teste de soluções em
escala reduzida (PoC – Proof of Concept);

o

Feedback contínuo;

o

Adquirir/Manter/Crescer;

•

Estrutura de parceiros;

•

Elaborar estratégias de Precificação;

•

Projeções de Escala;

•

Engajamento do cliente;

•

Desenvolvimento de novos produtos
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Métricas (Indicadores)
Trabalharemos com as chamadas “métricas piratas”, ou seja:

Figura 12 – Fonte: http://159.203.86.57/wp-content/uploads/2016/06/metricas-do-pirata.png

Aquisição: Esta métrica trata da forma com que clientes potenciais são atraídos para nossa
proposta de valor. Indicadores consistem no número de visitantes, taxa de rejeição da landing
page do produto, entre outros.
Ativação: Esta métrica diz respeito ao número de clientes que utilizam a solução de fato.
Indicadores nesse caso são os de usabilidade do sistema e a atitude dessas pessoas para com o
produto.
Retenção: Métrica que consiste na quantidade de clientes que continuam utilizando a solução.
Uma boa taxa de retenção é determinante na validação do produto. No caso da Displace,
trabalharemos principalmente com índices de satisfação do cliente.
Receita: Principal métrica, que lida diretamente com a capacidade em gerar receita. Ela deve
estar em crescimento constante, indicando a viabilidade e capacidade de autofinanciamento
da empresa. A lucratividade e faturamento são os principais indicadores.
Recomendação: A capacidade da empresa de conquistar novos clientes por indicação. Trata da
capacidade de viralização do negócio, no caso da Displace, pode ter impacto direto após um
evento ou divulgação ne mídia. O coeficiente de viralização é um bom indicador.
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Modelo de Negócios (Canvas)
Para a modelagem do negócio, foram utilizadas duas abordagens distintas, o Business Model
Generation (Osterwalder e Pigneur, 2010), bem como a metodologia Lean Startup e o Lean
Canvas.
Para o tipo de modelo de negócios que se deseja, dada a natureza de extrema incerteza e
inovações constantes, o Lean Canvas se mostrou mais apropriado.
A legenda de cores nos canvas faz referência a cada área de atuação da Displace, ou seja:

Amarelo

Computação Visual como Serviço

Laranja

Desenvolvimento de MVPs

Azul

Consultoria e Treinamento

Verde

Comum à todas as atividades

Figura 13 – Cores do Canvas
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Canvas

30

Lean Canvas
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Marketing e Vendas
Principal Produto – Situator_VR
A reconstrução de cena de crime é tarefa essencial para a investigação policial, no
entanto, é um trabalho árduo, já que peritos gastam boa parte do tempo na cena de crime
coletando principalmente fotografias e medidas, vindo a perder ainda mais tempo em seus
computadores recriando croquis de suas cenas manualmente.
A captura e reconstrução de cenas de crime em 3D pode ser feita utilizando técnicas
SLAM (Simultaneous localization and mapping), de várias formas (LIDAR, luz estruturada,
câmeras RGB-D) para o mapeamento de ambientes densos (Pieszala et al., 2016), bem como o
aproveitamento de soluções de mercado, como scanners 3D de alta velocidade, que utilizam
lasers refletidos em superfícies que geram dados espaciais e de cor. Estas técnicas no entanto,
demandam equipamentos demasiadamente caros, na ordem de US$ 100.000,00 ou mais, além
de aberrações ópticas que podem ocorrer naturalmente (refração, reflexão), prejudicando a
malha 3D, além disso, existem limitações quanto ao alcance de captura dessas tecnologias.
O Situator_VR é uma plataforma de realidade virtual e aumentada, de baixo custo,
voltada para a captura 3D de ambientes reais para posterior visualização em ambiente imersivo
(Realidade Virtual. Utiliza a soma de diversas tecnologias e técnicas de computação visual para
representar de forma fiel uma cena em ambiente 3D imersivo.
Em linhas gerais, a tecnologia é composta por três módulos, a saber:

Captura

Processamento

Visualização

Figura 14 – Módulos do Situator_VR

O módulo de captura, consiste em um arranjo de sensores de luz estruturada e câmera,
ou seja, informações tridimensionais através da técnica de nuvem de pontos são capturados por
luz estruturada que faz a varredura de profundidade espacial, ao passo que a câmera é
responsável por coletar o set de fotografias que darão origem à malha final.

32

O módulo de processamento, baseado em processamento paralelo, é software
proprietário, e consiste em código executado em ambiente de computação em nuvem com
capacidades de processamento paralelo em processadores gráficos (instâncias GPU - CUDA). O
objetivo do módulo de processamento, é fundir a nuvem de pontos (informações
tridimensionais) com as fotografias, de modo a gerar uma malha fiel ao cenário capturado.
Por fim, o módulo de visualização, consiste em motor gráfico (game engine) dedicada a
visualizar a malha 3D texturizada resultante do processamento, em ambiente de imersão,
aproveitando-se do uso de óculos de realidade virtual de mercado, tais quais Oculus Rift e HTC
Vive.
Adicionalmente, o módulo de captura, é capaz de admitir somente dados fotográficos,
através da técnica de fotogrametria, ou somente nuvem de pontos colorizados ou não, logo,
cenas podem ser reconstruídas, ainda que com menor fidelidade, utilizando equipamentos de
mercado (celulares, câmeras) ou profissionais (scanners laser), ou o conjunto dessas
tecnologias.

Figura - Exemplo de Captura 3D – Situator_VR
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Ciclo de vida – Desafios da aceitação de tecnologia em equipes heterogêneas.
No contexto das forças de segurança pública, as equipes que trabalham na investigação
de cena de crime, foco no qual o presente produto hoje está inserido, são diversas em quase
todos os aspectos. No tocante ao cargo, temos investigadores, inspetores, oficiais de cartório,
peritos, médicos e delegados, cada qual com suas respectivas atribuições e qualificações, idades,
gêneros, crenças, aptidões e percepções quanto a inovações, em suma, um ambiente desafiador
para a inserção de tecnologias.
Como exemplo de quão desafiador pode ser este ambiente, podemos citar o programa
Delegacia Legal, criado em 1999, na gestão do Governador Anthony Garotinho que visava a
reforma física das unidades policiais, bem como a reformulação dos processos e informatização.
No artigo intitulado “Análise dos Registros de Ocorrência e dos Inquéritos Policiais Referentes
ao Crime de Homicídio Doloso na Baixada Fluminense, (Miranda, 2007)”, os autores narram a
resistência dos policiais em relação à informatização em alguns trechos: “Quando o policial nos
fala que pula alguns “quadradinhos”, isto significa que informações consideradas relevantes pelo
Programa não estão sendo coletadas, e demonstra a descrença deste no processo de produção
da informação.”

Figura 15 - UTAUT - Fonte: http://www.scielo.mec.pt/img/revistas/egg/v17n1/17n1a03f1.jpg

Para isso, torna-se indispensável a mensuração constante de indicadores de aceitação e
utilização, bem como uma análise conjunta entre os dados e informações gerados através da
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utilização da plataforma, visando avaliar o conhecimento e atitude dos agentes envolvidos no
processo da instrução criminal e com isto, a verificação dos focos de inovadores e adotantes
precoces nesse momento, ou seja, influenciadores chave no processo de adoção do produto.

Propriedade intelectual como estratégia de negócio
No estágio atual, o Situator_VR consiste em um conjunto de equipamentos de mercado
com software customizado (Módulo de Processamento e Visualização). Inicialmente, foi
cogitado o registro de programa de computador como forma de proteção intelectual, no
entanto, segundo a LPI (Lei da Propriedade Industrial 9.279/20164:
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo
de utilidade:
V - programas de computador em si;

E sendo o software se tratar de matéria não patenteável, não consideramos o registro
de programa de computador um meio eficaz de proteger a propriedade intelectual, e por isso,
esperamos que, com a evolução do produto, seja possível efetuar o a patente do método
associado ao software, o que será possível caso consigamos desenvolver o módulo de captura
com capacidade de pré-processamento, um hardware unificado, com software embarcado.
No caso de projetos futuros, quando na ocasião do desenvolvimento de invenções para
terceiros, caso a caso, poderá a PI ser 100% da Displace, ou negociada a transferência de
tecnologia ou cocriação.

Roadmap – Evolução prevista do produto
Limitações atuais da tecnologia utilizada na captura de cenas, torna impossível a captura
realista em uma (01) passada de determinado cenário, externo ou interno que possua
dimensões superiores a 20m². Atualmente, estamos pesquisando técnicas de captura contínua,
fotogrametria aérea e SLAM, para o endereçamento dessas limitações.
Além disso, estamos trabalhando em um equipamento unificado de captura,
incorporação de novas tecnologias avançadas e processamento 100% em ambiente de
computação em nuvem, incluindo a visualização em RV.
Não menos importante, recentes demandas de negócio levaram-nos a iniciar o
desenvolvimento de um módulo em Realidade Aumentada para treinamento.

4

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
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Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes
Matterport

Google Project Tango

+ Baixo custo
+ Unidade portátil

+ Baixíssimo custo
(Consumer)
+ Utilização de técnica SLAM
(Simultaneous Localization
and Mapping)
- Poder de processamento
limitado para reconstrução
de malha

- Utiliza somente sensores de
luz estruturada
- Menor fidelidade em texturas
- Software proprietário

FARO

+ Geração de nuvem de
pontos densa
+ Alta fidelidade e
precisão métrica
- Alto custo (US$ 100k)
- Refração e reflexão
geram gaps na malha 3D

Estratégia de entrada no mercado
Boa parte de nossa estratégia de entrada no mercado passa por estabelecer
relacionamentos com nossos clientes e uma vez dentro do negócio, trabalhar em cooperação
técnica, a exemplo do que fazemos com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Espera-se ainda, que, a aceleração do negócio internacionalmente, bem como a
evolução no desenvolvimento do produto através de aportes financeiros, retroalimente um
processo de melhoria contínua junto ao cliente. Uma vez que, ao passo que novos
desenvolvimentos tomem forma, essas melhorias sejam imediatamente aplicadas ao cliente.
Com isto, teremos um produto comercializável no médio prazo, e um grande case de
demonstração midiática, neste caso, a utilização do produto no âmbito da PCERJ. A partir daí,
comercializaremos o produto para outras divisões de homicídios e especializadas no Brasil e no
mundo, bem como abrir e adaptar a utilização do produto em outros segmentos do mercado.
Um ponto que pode ser diferencial e determinante para a entrada no mercado, podendo
ser uma barreira para outros concorrentes, é a questão da tecnologia como “hot topic” no
âmbito da segurança pública, podendo assim gerar oportunidades de atendimento e
conformidade (compliance) a novas normas, o que seria vantajoso para empresas que atuem
mais focadas nesse setor.
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Formação de preço – Computação Visual como Serviço
Para o produto Situator_VR, inicialmente o modelo de pricing é o baseado em
relacionamento, isto é, estratégias de precificação baseadas no relacionamento, que objetivam
atrair, manter e aprimorar o relacionamento com os clientes, mediante a oferta de um pacote
de serviços e o estabelecimento de contratos de médio a longo prazo.
Uma vez a solução ótima atingida (ver Roadmap), o serviço será comoditizado, sendo
ofertado na modalidade VRaaS (Virtual Reality as a Service), com a precificação baseada no
processamento das cenas e utilizadores do módulo de visualização. Os módulos de geração
automática de cena serão ofertados à parte.
Considerando os equipamentos já existentes, os custos atuais para o processamento de
dez cenas internas de aproximadamente 20m² é de US$ 7.2, referente a 1 hora de
processamento em instância p2.8xlarge, otimizada para processamento paralelo utilizando GPU
(placa gráfica).
Com o devido escalonamento da solução e a aquisição de instâncias reservadas, esse
custo pode chegar a US$ 4.91.
Considerando a oferta de Realidade Virtual e Realidade Aumentada como Serviço em
um futuro próximo (1 ano), a tabela abaixo mostra a precificação prevista:

VRaaS – Situator_VR
Produto/Serviço

Descrição

Preço

Geração Automática de Cena
(Módulo de Captura)

Fornecimento de unidade de captura e préprocessamento.

R$ 18.000,00

Processamento de Malha 3D
(Módulo de Processamento)

Processamento de cena de até 50m²

R$ 99,00

Visualização Imersiva
“Inlocus” (Módulo de
Visualização On-Premises)

Kit de visualização (Hardware + HMD +
Sensores posicionais + Licença perpétua do
software de visualização)

R$ 50.000,00

Visualização Imersiva
“Insight” (Módulo de
Visualização Cloud)

Licenciamento mensal de software mobile,
para utilização em dispositivos habilitados
Daydream.

R$ 99,00/user

Tabela 4 – Pricing Situator_VR
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ARaaS – Situator_AR (Roadmap)
Produto/Serviço

Descrição

Preço

Situator_AR

Suite de autoração, coleção de dados
e desenvolvimento de apps de
Realidade Aumentada para
treinamento. Acompanha 1 módulo
de captura.

R$ 80.000,00/ano
por usuário, com
revenue share de
20% em casos de
utilização comercial.

Situator_AR Remote

Software colaborativo de assistência
remota, utilizando Realidade
Aumentada.

R$ 9.000,00/ano

Aplicativo Mobile

App pode ser publicado e utilizado
gratuitamente em plataforma
mobile.

Visualização Imersiva
“Inlocus” (Módulo de
Visualização On-Premises
para AR)

Kit composto por: Hardware portátil,
plataforma Intel NUC, HMD Hololens
e licença de aplicativo.

•

Gratuito

R$ 50.000,00

No caso do Situator_AR e Remote, o processamento de malha 3D para tal finalidade
está incluso no modelo de negócio, dentro da política “fair use”.

Distribuição
Os clientes contratarão nossos serviços diretamente ou por meio de escritórios de
representação comercial que poderão ser parceiros Displace. Hoje a Displace possui sede em
Niterói, na incubadora de empresas da UFF, além de escritórios de representação comercial em
São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Além disso, é prevista a internacionalização da empresa
para a região de desenvolvimento econômico de Durham/ON – Canada.

Promoção (Plano de Ativação)
A estratégia de promoção da Displace consiste nas seguintes ações:
•

Web/Online
o

Ampla utilização de marketing digital para geração de Leads com ferramentas
de mercado – Analytics, Salesforce ExactTarget Cloud.

•

o

Newsletter e Mailing List – Portfolio

o

“Cold Emailing”

Pessoalmente
o

Contato direto com prospectos (Get out of the Building)

o

Material promocional impresso
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Relacionamento com o cliente (Ciclo comercial)
Nosso ciclo comercial atual, consiste em prospecção direta, sendo os assistentes (neste
caso, representantes e sistemas) e diretoria comercial, responsáveis diretos por esta tarefa.
Propostas especiais, tais como novos projetos, são diretamente tratadas pelos sócios e
o Diretor de Tecnologia.
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Plano Financeiro
Este plano financeiro tem duas etapas distintas, o que foi feito até aqui, considerando um
investimento inicial e o que de fato já teve de retorno, ou seja, a realidade da empresa até aqui.
Depois, uma nova planilha de investimentos e viabilidade de negócio será feita, com base em
um cenário projetado e a reorientação da empresa para um technology labs e expansão do
produto Situator_VR para outros mercados.
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Despesas de Abertura

Budget – Investimentos pré-operacionais e despesas recorrentes
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Despesas Recorrentes
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Premissas
As projeções a seguir, acompanham a partir do início das atividades da Displace, ou seja,
o mês 1 corresponde a Janeiro de 2017, o mês seguinte à formalização da empresa.
Até o mês 6, temos o cenário histórico, a partir do mês 7, o cenário projetado, com uma
projeção mais precisa até o mês 9, reflexo de ações comerciais e projetos com estimativa de
início.
A primeira venda do Situator_VR foi considerada para o mês 11, que representa o mês
seguinte ao XXIV Congresso Nacional de Crminalística, que ocorrerá em 2 de outubro de 2017 e
além disso, o mês de outubro está dentro de nossa previsão de finalização do desenvolvimento
do módulo de captura unificado. Seguiu-se a mesma tendência para outras vendas, em
proximidade a outros eventos de relevância no setor (LAAD Security, LAAD Defense, ISC²).
A primeira venda do Situator_AR foi considerada para o mês 15, também seguindo
lógica similar, ou seja, a do término do desenvolvimento, seguido de um evento relevante do
setor, nesse caso, indústria.
Como a Displace oferece serviços de technology labs, consultoria e treinamento para
terceiros, foi considerada a unidade de serviço, ou ticket médio, ou hora técnica no valor de R$
300,00, além de uma unidade de desenvolvimento, medida por sprint semanal, no valor de R$
8.000,00
Nas projeções de custos, foram considerados custos mais consolidados, e não
detalhados. No caso do Sprint de Desenvolvimento, ele faz referência aos serviços de
desenvolvimento para terceiros (unidade de desenvolvimento), não sendo parte do pipeline de
desenvolvimento de produtos próprios Displace, que são executados por equipe própria, custos
os quais já foram considerados como folha de pagamento ou pró-labore (no caso dos sócios).
Por se tratar de uma empresa optante do Simples Nacional, a folha de pagamento de
pessoal considerou 40% de encargos para CLT. Para os sócios, considerou-se 0%, pois neste
regime de tributação, os impostos ficam a cargo dos sócios, e não da empresa, além disso, a
distribuição de lucros é uma forma alternativa de remuneração que não onera os sócios com
encargos até o limite de R$ 40.000,00 anuais.
No mês 16, foi considerado um aporte de R$ 120.000,00, caso a Displace vença o edital
BrazilLab de 2018, que contará com uma chamada para segurança pública.
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Projeção de Vendas

44

Projeções de custos e despesas

45

46

Projeções de Custos com Pessoal

Impostos e contribuições

Tabela 5- Anexo III do Simples Nacional
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Tabela 6 – Anexo V do Simples Nacional

Tabela 7 – Anexo VI do Simples Nacional
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Resultados

Fluxo de Caixa e Análise de Viabilidade do Negócio
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50

Valuation (Em cenário similar)
Premissas gerais
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Demonstrativo

52

Indicadores
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Necessidade de recursos e formas de obtenção
Para o fim do desenvolvimento da suíte Situator_VR, em especial o módulo de captura,
há a necessidade de capital de R$ 600.000,00, o que seria possível através de subvenção
econômica e agências de fomento. Outra opção seria captar recursos de investidores-anjo, mas
por experiência da própria empresa, que já participou de algumas rodadas de investimento, no
Brasil os investidores-anjo tendem a comprometer o equity de forma desproporcional,
normalmente pedindo participações superiores a 30%.
Ainda que a Lei Complementar 155 de 2016, tenha incluído a figura do investidor-anjo
e o conceito de mútuo conversível, ainda é triste realidade do Brasil a escassez do capital e
investidor de risco.
E justamente por esses motivos, somados à criticidade do momento histórico nacional,
em especial do Estado do Rio de Janeiro, a Displace optou por uma abordagem diversificada,
oferecendo consultoria e treinamento, de modo a atingir uma capacidade de autofinanciamento
que possa vir a sustentar o desenvolvimento do produto.
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