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RESUMO 

 

Os investidores têm diferentes níveis de tolerância ao risco, possuem quantidades 

diferentes de valores monetários disponíveis para investimentos, estilos de vida, preferências e 

prazos variados. Com a queda expressiva da taxa de juros e com o aumento do interesse dos 

investidores por produtos cada vez mais sofisticados nos investimentos, observa-se a 

necessidade de unir os investidores e os analistas do mercado financeiro pois, por um lado os 

primeiros têm demandado mais informações e análises sobre o mercado financeiro e por outro 

lado tem-se a oferta de profissionais capacitados, treinados e certificados para oferecer 

atendimento a essa demanda. As informações sobre produtos financeiros estão dispersas 

criando complexidade para o investidor iniciar os investimentos de forma consistente e por 

existir vários níveis de conhecimento e consequentemente diferentes tipos de necessidades, 

propiciando, assim, a oportunidade de se idealizar uma aplicação, pela qual os analistas 

financeiros possam enviar informações sobre o comportamento e a previsão dos mercados, 

perspectivas da economia, assessoria sobre ações e responder e apoiar os investidores em seus 

questionamentos. Para viabilizar a sua aplicabilidade, propõe-se, como inovação, o 

desenvolvimento de uma aplicação distribuída, com um conjunto de contratos inteligentes que 

armazenem os dados em registros dentro do blockchain. Com isso o investidor não precisa se 

cadastrar em várias plataformas, uma vez que a cada uma que ele se cadastra tem que pagar um 

valor monetário ou para receber uma análise do perfil ou para obter conteúdo exclusivo sobre 

investimentos. 

Palavras-chaves: investimento, blockchain, plataforma, investidor, inovação 

 

ABSTRACT 

Investors have different levels of risk tolerance; have different amounts of monetary 

values available for investments, lifestyles, preferences and varying terms. With the sharp de-

cline in the interest rate and increased investor interest in increasingly sophisticated investment 

products, there is a need to unite investors and financial market analysts because, on the one 

hand, have demanded more information and analysis on the financial market and on the other 

hand we have the offer of trained, trained and certified professionals to meet this demand. In-

formation on financial products is dispersed, creating a way for the investor to initiate invest-

ments consistently and because there are several levels of knowledge and consequently differ-

ent types of needs, thus providing the opportunity to idealize an application, by which analysts 



financial institutions can send information on market behavior and forecasting, economic pro-

spects, stock advice and respond to and support investors in their inquiries. In order to make it 

feasible, it is proposed, as innovation, the development of a distributed application, with a set 

of intelligent contracts that store the data in records within the blockchain. With this, the inves-

tor does not need to register in several plataforms, since each one that he registers has to pay a 

monetary value or to receive a profile analysis or to obtain exclusive content on investments. 

  

Keywords: investment, blockchain, platform, investor, innovation 
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1. INTRODUÇÃO 

Um investidor é qualquer pessoa que aplica com a expectativa de retornos financeiros, 

para que assim possa aumentar o seu dinheiro e ou fornecer uma renda durante a aposentadoria. 

Os investidores possuem diferentes níveis de tolerância ao risco, valores monetários, estilos, 

preferências e prazos. Muitos investidores preferem investimentos com baixo risco e que trazem 

um retorno mais conservador, outros preferem investimentos com um nível de risco maior 

visando um lucro maior. 

Segundo Bona (2012), o investidor no Brasil se enquadra em um dos três segmentos: 1) 

varejo, 2) varejo alta renda e, 3) private. No segmento varejo são agrupados os clientes com 

renda inferior a R$ 10 mil, limite que varia entre as instituições financeiras e com volume de 

investimentos inferior a R$ 100 mil. No segmento de varejo alta renda os clientes, dependendo 

da instituição financeira, são agrupados por possuírem uma renda superior a 10 mil reais e 

volume de investimentos superior a R$ 100 mil. E, finalmente, o private banking ė o segmento 

das instituições financeiras destinado a atender clientes que possuem uma disponibilidade 

mínima de investimentos, definida por cada instituição, sendo que, raramente, esse valor é 

inferior a R$ 1 milhão, sendo geralmente acima de R$ 10 milhões. Na figura 1 pode-se observar 

como as principais instituições financeiras diferenciam o tratamento aos clientes. 

 

 
Figura 1 – Classificação dos correntistas conforme perfil. 
Fonte: Adaptado de Bona (2018) 
 

Para José Rocha, presidente do Comitê de Varejo da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), as oportunidades e as necessidades 

que os investidores vêm procurando, são por produtos mais sofisticados, com mais riscos 

envolvidos, principalmente entre o varejo alta renda, como efeito da queda dos juros. 
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Dessa forma, pode-se observar que a Selic, por ser a taxa básica de juros da economia 

brasileira, é definida pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e mais alguns dirigentes, no 

chamado Comitê de Política Monetária (COPOM). Esta influencia os investimentos, 

especialmente os de renda fixa. Isto porque a maioria dos investimentos possuem um 

rendimento atrelado a esse valor, que funciona como um indicador. 

Alterar essa taxa faz com que os investimentos fiquem mais ou menos atraentes. No 

caso do Tesouro Direto que segundo o BTG Pactual (2018a) se trata de um programa do 

Tesouro Nacional em parceria com a B3 (Bolsa de Valores) que existe desde 2002, ao investir 

no Tesouro Direto a pessoa está emprestando dinheiro para o governo ao comprar títulos da 

dívida pública federal, com o objetivo de ter o valor que foi emprestado para o governo de volta 

acrescido do valor dos juros ,só que o rendimento deste investimento é baseado na taxa Selic, 

à exceção dos títulos de Índice de Preços ao Consumidor (IPCA+) e dos de renda prefixada. 

O certificado de depósito bancário (CDB) que, de acordo com o BACEN (2018b), é um 

título que os bancos emitem para conseguir financiar suas atividades de crédito, e dentre eles o 

tipo mais comum é o pós-fixado onde a rentabilidade deste investimento é baseado em alguma 

taxa de referência e a principal delas é o certificado de depósito interbancário (CDI) que está 

sempre muito próximo da Selic ou seja são diretamente afetados pela alteração da taxa. 

A letra de crédito imobiliário (LCI) e a letra de crédito do agronegócio (LCA) que, 

segundo Molyna (2016), são dois investimentos em renda fixa e isentos de imposto de renda, 

quando estes são pós-fixados, o investidor receberá uma parte do certificado de depósito 

interbancário (CDI) sendo assim estes tipos investimentos também são afetados pela alteração 

da taxa. 

As reuniões para discussão sobre esse indicador acontecem a cada 45 dias, determinando 

se o valor será aumentado, diminuído ou mantido como está. Em 2015 a Selic estava em 

14,25%. Desde então seu valor vem diminuindo consecutivamente e já foi a décima segunda 

vez que isso aconteceu, no momento atual ela está em 6,5% o que demonstra uma queda 

expressiva conforme pode-se observar na figura 2 emitida pelo BACEN (2018a). 
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Figura 2 - Taxa Selic no decorrer dos anos  

Fonte: BACEN (2018a) 

 

Com a queda expressiva e o aumento do interesse dos investidores por produtos cada 

vez mais sofisticados surge a necessidade destes por mais informações sobre produtos 

financeiros, e segundo Graham (2017) os investidores em sua grande maioria possuem outras 

atividades profissionais e naturalmente sentem que podem se beneficiar de uma orientação 

profissional na área de investimentos. 

Dessa forma, observa-se a necessidade de unir os investidores e os analistas do mercado 

financeiro, pois de um lado os investidores têm demandando mais informações e análises sobre 

o mercado financeiro e do outro lado tem-se a oferta de profissionais capacitados treinados e 

certificados para oferecer atendimento a esta demanda.  

Sendo assim, surge a oportunidade de se idealizar uma aplicação distribuída, com 

interface elegante, amigável e intuitiva para os clientes, na qual os analistas financeiros podem 

enviar informações sobre o comportamento e a previsão dos mercados, perspectivas da 

economia, assessoria sobre ações individuais, responder e apoiar os investidores em seus 

questionamentos. 

Nessa aplicação distribuída as pontuações tanto pelo atendimento dos analistas quanto 

dos investidores devem ser armazenadas para que seja criada uma classificação, dessa forma as 
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decisões podem ser tomadas baseadas em dados e com isso os analistas e os clientes com 

pontuações mais elevadas podem receber descontos e bonificações no uso da plataforma. 

A oferta de valor da plataforma é, portanto, apoiar as pessoas que possuem as suas 

tarefas diárias e não são ligadas ao mundo dos investimentos, a investirem melhor com metas 

bem definidas, com confiança no que estão investindo e com um apoio pessoal oferecido pelos 

assessores de investimentos. 
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2. DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

Segundo a Anbima (2018), no final de 2017 o total de recursos alocados nos segmentos 

private e varejo, desconsiderando as aplicações em previdência alcançaram R$ 2,6 trilhões um 

crescimento de 11,2 % em relação à posição final de 2016. O segmento de varejo tradicional 

ainda concentra a maior parte dos recursos, com volume de R$ 916,1 bilhões e um crescimento 

de 7,4% em comparação ao ano anterior. Os segmentos de varejo alta renda e private 

alcançaram R$ 778,1 bilhões e R$ 868 bilhões, respectivamente, com crescimentos mais 

expressivos em 2017, de 12,1% e 14,8%. Esse movimento justifica-se pela maior diversificação 

dos investimentos desses dois segmentos, frente a um cenário de menores taxas de juros, em 

comparação ao varejo tradicional, que ainda mantém expressivo volume de recursos alocados 

em aplicações mais conservadoras, como a caderneta de poupança. 

O gráfico da figura 3 demonstra a evolução da distribuição do volume financeiro de 

investimento de 2014 até 2017 em cada segmento. Observa-se que a maior parte do volume 

está concentrada no Varejo tradicional, depois no Private e por último no Varejo Alta Renda. 

 
Figura 3 – Distribuição do volume financeiros – R$ bilhões  

Fonte: Anbima (2018) 

 

Segundo a Anbima (2018), a fatia do mercado que mais está necessitando de apoio é 

principalmente o varejo alta renda, pois está buscando por produtos mais sofisticados e com 

mais risco para obter retornos superiores ao que vem recebendo. 

Existe uma parcela de pessoas, como se pode observar no gráfico da figura 4, com 

valores alocados em poupança, esta parcela responde pela maior parte dos recursos (39,2%) e 

principalmente pelo maior número de clientes (85%) sendo este um reflexo do segmento varejo 

pois neste segmento a maior parte do volume está alocado nesta aplicação. 
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Figura 4 – Varejo – Evolução do volume – R$ bilhões 
Fonte: Anbima (2018) 

 

Segundo dados da Anbima (2018), no fim de 2017 foram registradas pouco mais de 6 

milhões de pessoas no segmento de varejo alta renda. Sendo que desses 6 milhões, cerca de 1,8 

milhões de pessoas investem em fundos de investimentos, 55 mil investem em fundos 

estruturados, 2 milhões investem em títulos e valores mobiliários e 2,3 milhões investem em 

poupança. 

A quantidade de valor monetário que se deixa de ganhar na poupança nem sempre fica 

muito claro para o investidor, principalmente para os que unicamente conhecem esse tipo de 

investimento e para os que estão iniciando seus estudos em investimentos. Segundo Goeking 

(2018) para demonstrar essa afirmação baseado em dados a Associação Nacional de Executivos 

de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) fez uma simulação de diferentes tipos de 

investimentos. Em uma aplicação financeira no valor de R$ 10 mil pelo prazo de 12 meses, 

considerando que a Taxa Selic continue estável em 6,75 % ao ano, a poupança teria acumulado 

rendimento no valor de R$ 473,00 (4,73% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 

10473,00. 

No entanto, outros investimentos conservadores em renda fixa, como o CDB e o 

Tesouro Direto, são capazes de proporcionar ganhos maiores em um ano. 

Um CDB que pague 100% do CDI alcançaria, em 12 meses, um total líquido (já 

descontado os impostos) de R$ 10556,88. Com um CDB com uma rentabilidade maior, de 

110% do CDI, o investidor terminaria o ano com R$ 10612,98. Aplicando R$ 10 mil no Tesouro 

Selic que segundo o BTG Pactual (2018b) se trata de um título oferecido pelo Tesouro Direto 

que é atrelado a taxa básica de juros da economia (Selic), o investidor terminaria o ano com R$ 



13 

10554,23, já descontado os impostos e a taxa de custódia que segundo o Tesouro Direto (2018) 

são as taxas cobradas pelo próprio Tesouro Direto e as taxas cobradas pela B3 e em algumas 

instituições financeiras também são cobradas taxas, são referentes aos serviços de guarda dos 

títulos e às informações e movimentações dos saldos. 

Como pode-se observar na tabela 1, nas quatro comparações com aplicações 

conservadoras, o investidor obtem um retorno financeiro superior ao que a poupança oferece. 

 

Tabela 1 – Aplicações de R$ 10 mil por 12 meses 

Aplicação Resultado 

Poupança R$ 10473,00 

CDB de 100% do CDI R$ 10556,88 

CDB de 110% do CDI  R$ 10612,98 

Tesouro Selic R$ 10554,23 

Fonte: o autor 
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3. DEMANDAS ESPECÍFICAS QUE NÃO ESTÃO SENDO ATENDIDAS 

3.1. Perfil de investimentos 

Álvaro Taiar, sócio e líder de assuntos financeiros da PwC Brasil, em entrevista ao site 

Broadcast (2017) considera natural que, neste momento, o esforço maior dos bancos seja na 

área de assessoria de investimentos. Isso porque muitos serviços que antes eram oferecidos para 

agradar os clientes, hoje já foram digitalizados e padronizados, como o internet banking que, 

de acordo com o Techopedia (2018), são serviços bancários onde o cliente consegue gerenciar 

e executar vários serviços das suas contas pela Internet, sem precisar contactar o gerente, ligar 

ou ir até a agência. 

Para Taiar, na mesma entrevista, lidar com pessoas é mais difícil do que com a 

tecnologia, porque exige capacitação. Para que seja possível obter uma retenção maior dos 

clientes de alta renda depende-se muito da habilidade dos analistas de realizarem um 

diagnóstico preciso do perfil de investimento de cada pessoa. 

3.2. Busca por produtos mais sofisticados 

Os investidores que já possuem uma grande familiarização com o mercado financeiro 

tendem a diversificar mais seus investimentos e pesquisar por novos tipos de aplicações para 

aumentar seu portfólio, nesses casos uma orientação profissional com um assessor de 

investimentos se torna importante pois quando o investidor não conhece e não sabe como 

funciona o tipo de aplicação que ele está interessado, pode acontecer dele não gostar do 

resultado obtido ou ganhar muito mais do que imaginava e perder a racionalidade.  

3.3. Conflito de interesse 

A instituição financeira recebe um valor maior com a venda de determinado produto, 

porém, por outro lado, este pode não ser a melhor opção para o investidor. 

Segundo D'Agosto (2011), as atividades exercidas por instituições financeiras são 

sujeitas a conflitos de interesses e o mesmo pode acontecer quando os analistas de mercado 

alteram a carteira recomendada de ações, excluindo os papéis de uma empresa por outra, pois 

as corretoras lucram com a corretagem. E quando o analista financeiro motivado a alcançar a 

meta de vendas, direciona os recursos dos clientes para alternativas que remuneram melhor a 

instituição financeira do que o cliente, então aparece este conflito. 

Para D'Agosto (2011), as instituições financeiras têm a necessidade de construir uma 

boa reputação pois as grandes instituições financeiras possuem a capacidade para analisar 

informações importantes sobre o mercado e podem manter o cliente oferecendo análises de 
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qualidade, e manter um grande número de clientes satisfeitos torna-se fundamental para a 

construção da reputação, pois quando os clientes percebem que existem outras instituições 

financeiras com produtos mais rentáveis eles acabam buscando outras alternativas, então a 

instituição financeira percebe que ela deve sempre se manter oferecendo produtos de qualidade. 

3.4. Orientação profissional 

Quando o investidor, seja ele iniciante, ou mais experiente, depara-se com o mercado 

financeiro e percebe que existe uma quantidade muito grande de formas de alocar o dinheiro e, 

além disso, percebe que existem várias oportunidades para aquele determinado momento, ele 

sente a necessidade de ter mais segurança e conhecimento nas suas escolhas de investimentos, 

no entanto, para obter essa tranquilidade ele deve recorrer a uma ajuda profissional. 

O investidor deve primeiramente saber o que esperar de um auxílio profissional, 

segundo Graham (2017), se presumir-se que há resultados de receita normais ou padrões a 

serem obtidos com o investimento de dinheiro em valores mobiliários, então o papel do assessor 

pode ser mais facilmente determinado. Ele usará seu treinamento e sua experiência para 

proteger seus clientes de erros e para se certificar de que obterão os resultados esperados. 

Neste momento, deve existir um alinhamento entre a necessidade do investidor e a 

pessoa que estiver fazendo a orientação profissional, pois se por um lado o investidor deve 

demandar um retorno superior para seus investimentos, porém dentro de padrões aceitáveis, por 

outro o orientador deve se comprometer a obter resultados positivos aceitáveis nada muito além 

do esperado.  

3.5. Atendimento por perfil 

Existem três grandes agrupamentos: 1) Varejo tradicional, 2) Varejo Alta Renda e, 3) 

Private) e, de acordo com Bona (2012), muitas instituições financeiras ainda adicionam 

subgrupos dentro desses agrupamentos para atender os seus clientes de uma forma mais 

padronizada e personalizada para que assim possam entregar uma oferta de produtos e serviços 

em conformidade com a necessidade. 

Nos três grandes agrupamentos os clientes possuem as mesmas opções de utilizar o 

internet banking, os aplicativos para celular e serviços que são padrão para todos os 

investidores. Evidenciando assim que a diferenciação não está nesses pontos que já foram 

automatizados. 

De acordo com Bona (2012) no caso do varejo tradicional os clientes também podem 

optar por ir na rede de agências, onde serão tratados de forma massificada, normalmente não 
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possuem um gerente de contas e são atendidos por funcionários que estiverem disponíveis. Para 

este segmento um gerente pode ter até 600 clientes, com este número podendo variar de acordo 

com cada instituição financeira.  

Para o varejo alta renda segundo Bona (2012), os clientes podem optar por ir em uma 

rede de agências diferenciadas. Para esse perfil o foco dos analistas ou gerentes é relacionar-se 

cada vez mais com seus clientes analisando perfil de investimento deste momento de vida. 

Normalmente um gerente deste perfil possui em sua carteira 400 clientes. 

Segundo Bona (2012) os clientes no nível private podem optar por ser atendidos em 

escritórios private, em casa ou no escritório do cliente, normalmente um gerente private possui 

de 50 a 150 clientes variando para cada instituição financeira. Neste nível, o cliente é tratado 

pelo grupo familiar. Se um cliente entra nesse nível, seus filhos e cônjuges também se tornam 

parte desse segmento. 

3.6. Vendas de produtos por perfil 

Para o segmento varejo tradicional de acordo com Bona (2012) o foco baseia-se na 

oferta e venda de produtos financeiros. Não existe uma oferta muito qualificada baseada no 

perfil do cliente, momento de vida, objetivos, é uma forma mais padronizada de venda. 

Segundo Bona (2012) no varejo alta renda a venda já é abordada de uma forma mais 

consultiva, onde identifica-se o perfil do cliente, as necessidades de cada investidor e os 

produtos são oferecidos de uma forma que combine mais com o investidor e seu momento de 

vida. Além da diferença da análise do perfil o varejo tradicional e o varejo alta renda possuem 

outras diferenças como taxas de administração menores, juros menores, dessa forma o 

investidor que se encontra nessa categoria muitas vezes recebe as ofertas dos mesmos produtos 

que são ofertados para o varejo tradicional, porém com mais vantagens. 

No segmento private segundo Bona (2012) o foco está na consultoria financeira. Sendo 

assim o investidor pode inclusive ser orientado a investir em outras instituições financeiras que 

estejam oferecendo produtos com uma qualidade superior. 

3.7. Ciclo da vida financeira  

De acordo com Dana e Pimenta (2017), saber quanto poupar e quanto gastar é algo 

importante não apenas para cada pessoa, mas também para a política econômica de um país. 

Esses autores consideram o trabalho do economista e professor do MIT, Franco Modigliani, 

sobre poupança e mercados financeiros fundamental para esta discussão. 
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Segundo Ando e Modigliani (1963) as pessoas seguem um padrão de certa forma 

definido de acumulação de patrimônio e de consumo como pode ser observado na figura 5. 

 

 
Figura 5 - Ciclo da vida financeira  

Fonte: adaptado de Ando e Modigliani (1963) 
 

Segundo o modelo, as pessoas começam suas vidas profissionais, geralmente, por volta 

de 20 anos de idade e ganhando pouco, mas com uma tendência maior a poupar dinheiro para 

que assim possam garantir recursos para o futuro. Por volta dos 30 anos, as pessoas entram 

numa etapa da vida em que conseguem acelerar a construção do patrimônio e tomam a decisão 

de poupar recursos para usufruírem no futuro e manterem o padrão de consumo. Quando 

chegam à faixa de idade entre 40 e 50 anos, as pessoas começam a ficar um pouco mais 

conservadoras, com foco maior na preservação do patrimônio já acumulado. Com isso, a curva 

de crescimento começa a cair. E assim segue, até chegar na idade da aposentadoria em que as 

pessoas param de acumular patrimônio e começam a usar o que foi acumulado para sua 

subsistência.  

Na época em que a teoria de Ando e Modigliani (1963) foi formulada, a expectativa de 

vida era diferente, como pode-se ver na figura 6. Segundo a ONU (2018), a expectativa de vida 

no Mundo entre 1960 e 1965 era de aproximadamente 51 anos, no Brasil era de 

aproximadamente 58 anos e nos Estados Unidos de aproximadamente 70 anos.  
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Figura 6 – Evolução da expectativa de vida no Brasil, Estados Unidos e no mundo. 
Fonte: o autor 

 
Dessa época em diante a expectativa de vida aumentou com o Mundo, saindo de 51 anos 

entre 1960 e 1965 e indo para aproximadamente 71 anos entre 2010 e 2015, o Brasil que antes 

tinha a expectativa de 58 anos foi para aproximadamente 79 anos e nos Estados Unidos que 

antes eram de aproximadamente 70 anos passou para aproximadamente 79 anos. 

Mesmo com a expectativa de vida aumentando, para os países analisados e para o 

mundo, a teoria auxilia com os padrões apresentados mesmo que as faixas de idade tenham 

mudado, o conceito não foi alterado. 

Segundo Dana e Pimenta (2017) as pessoas mais jovens possuem uma tendência maior 

a poupar dinheiro para garantir recursos a serem utilizados no futuro, enquanto os mais idosos 

possuem tendência oposta: tendem consumir mais em relação aos que poupam. Para esses 

autores, o conceito de Modigliani também é “extremamente” relevante para a formulação de 

políticas públicas e do sistema previdenciário pois ajuda a compreender e a evitar 

consequências econômicas devido ao envelhecimento da população. 

3.8. Fases da vida do investidor 

Para cada uma das fases da vida do investidor, existe uma estratégia de investimento 

adequada e com o passar do tempo o perfil de risco, o horizonte de investimento e as 

necessidades mudam, sendo assim a estratégia deve acompanhar as fases. O melhor 

investimento depende do perfil do investidor, porém esse perfil muda com o tempo. 

As fases da vida do investidor podem ser resumidas em três: acumulação, multiplicação 

e preservação. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Brasil

Estados Unidos

Mundo



19 

O objetivo, na fase de acumulação, é reunir o máximo de recursos possível. Para isso, o 

investidor define o seu planejamento financeiro adequado à sua realidade.  

Geralmente jovem, o investidor nessa fase tem boa tolerância ao risco e conta com um 

horizonte de investimento longo. Com isso, o perfil de suas aplicações pode ser moderado-

agressivo ou agressivo. Ao assumir um risco maior, o investidor tem expectativa de um maior 

retorno. 

Na fase de multiplicação, o investidor já possui um volume considerável de 

investimentos e uma boa renda. O seu objetivo de patrimônio, porém, ainda não foi atingido. 

Para alcançá-lo, o investidor precisa focar na multiplicação das suas economias. Para 

isso, deve buscar aplicações de maior rentabilidade. O perfil de risco de suas aplicações deve 

ser moderado, pois o seu horizonte de investimento ainda é longo, porém a sua aversão ao risco 

aumenta. 

Na fase de preservação o investidor atingiu seu objetivo patrimonial. Por isso pode ter 

uma postura mais conservadora, com objetivo apenas de proteger seu capital. Os rendimentos 

de suas aplicações já lhe garantem uma renda confortável, permitindo-o usufruir da sua 

independência financeira conquistada. 

Assim, como em cada fase o objetivo do investidor é diferente, também deve ser 

diferente a forma que ele irá investir. 
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4. PROPOSTA INICIAL DE APROVEITAMENTO DA OPORTUNIDADE 

Para o aproveitamento da oportunidade e a para a sua aplicabilidade, pretende-se como 

inovação desenvolver uma aplicação distribuída, com um conjunto de contratos inteligentes que 

armazenam dados em registros dentro do blockchain que, segundo Ovenden (2018), é uma 

tecnologia totalmente transparente, distribuída, e permite transações diretamente entre os 

diferentes participantes sem um intermediário. É uma cadeia de blocos de dados, onde cada 

transação está conectada com outros blocos. O blockchain é carregado na máquina de cada 

pessoa conectada a rede. Todos têm acesso aos blocos e ele funciona baseado em protocolos 

que precisam de muita força computacional para serem quebrados. 

De acordo com Tapscott e Tapscott (2017) a tecnologia blockchain também reduz os 

custos de transação. Para Coase (1937) a empresa não possui apenas custos de produção, 

também possui custos de coleta de informação, negociação, definição de contratos. Com a 

utilização desta tecnologia os custos são reduzidos pois a prospecção, verificação e os custos 

burocráticos tornam-se mais transparentes, de modo que as companhias podem desagregar-se 

em redes mais efetivas. Sendo assim, a confiança nos negócios é a expectativa de que a outra 

parte vai se comportar com integridade, honestidade, transparência e responsabilidade. 

Para facilitar a visualização do modelo de negócios utilizou-se o Canvas (figura 7) pois 

trata-se de uma ferramenta visual que possibilita as pessoas a cocriarem modelos de negócios 

analisando nove elementos que toda empresa ou organização possuem, seriam eles proposta de 

valor, parcerias chaves, atividades chaves, recursos chaves, relacionamento com clientes, 

segmentos de clientes, canais de distribuição, estrutura de custos e fluxo de receitas segundo 

HSM (2017). 

No elemento “canais de distribuição” ou “canais de vendas” Osterwalder e Pigneur 

(2010) descrevem os melhores meios para comunicar-se com os clientes, distribuir e vender 

produtos e serviços, Vendas pela Internet, varejos locais e atacadistas exemplificam canais que 

permitem aos clientes experimentar, avaliar e comprar o que está sendo vendido, pode-se 

descrever também outras etapas do processo como o pós-venda e o serviço de atendimento ao 

consumidor. 
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Figura 7 – Canvas do Invest-in-data 

Fonte: o autor 

 
Para os canais de vendas, as opções escolhidas foram pela criação de um site e de um 

aplicativo, para que, tanto os analistas, quanto os investidores, possam se cadastrar na 

plataforma, e ter mais praticidade na utilização, maior mobilidade para acessar as informações 

de qualquer lugar, agilidade nas respostas e uma plataforma que seja mais personalizada para 

cada cliente. Com isso as análises de dados, e as tomadas de decisão podem ser tomadas 

baseadas em fatos. 

Para o elemento “relacionamento com clientes” Osterwalder e Pigneur (2010) 

apresentam como a empresa relaciona-se com os clientes, para estabelecer sua proposta de valor 

e como estabelecer maneiras diferentes de auxiliar mercados de diferentes segmentos. 

A escolha do sistema de ranqueamento para esta plataforma tem como objetivo manter 

o padrão de qualidade para todos que usam a plataforma, porque cada vez que o analista avalia 

uma análise, um relatório ou uma assessoria, está contribuindo para que as experiências 

continuem boas ou melhorem, os analistas também avaliam os investidores, em ambos os casos, 

investidores ou analistas com notas muito abaixo do permitido, podem ser impedidos de usar a 

plataforma.  

As notas podem ser definidas a partir da média das últimas 50 avaliações, além da 

avaliação também pode ser deixado um comentário, elogio ou crítica para o serviço prestado. 

Estes servem para reforçar as qualidades dos analistas e, também, para auxiliar os investidores 

em seus estudos, já que os analistas podem indicar cursos para melhorar o entendimento deste 

sobre os mais variados tipos de investimentos e, também, sobre assuntos relacionados.  
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No “fluxo de receitas” ou “fonte de receitas” Osterwalder e Pigneur (2010) demonstram 

como a partir de um modelo de negócios a renda é gerada, e que esta pode ser obtida por vendas, 

alugueis, licenças ou assinaturas. E cada tipo de receitas pode exigir mecanismos de preços 

diferentes, estes podem ser preços fixos ou dinâmicos. 

A mensalidade para a utilização da plataforma será cobrada do analista e do investidor, 

ambos podem assistir alguns cursos oferecidos pela própria plataforma, ou pagar um valor a 

mais por outros cursos que não fazem parte do pacote, e os serviços de análise, assessoria 

financeira, relatórios, ou cursos produzidos pelos analistas seriam acordados e pagos pelo 

investidor diretamente para o analista sem intermediários. 

No elemento “recursos chaves” Osterwalder e Pigneur (2010) definem os ativos mais 

importantes e que estes podem ter várias formas como físico, financeiro, intelectual ou humano, 

dependendo das atividades executadas pela empresa. 

Uma plataforma tecnológica, bem construída, sempre atualizada e que esteja de acordo 

com as necessidades dos usuários, auxilia na construção de uma marca forte, assim como uma 

rede de analistas profissionais que ao se manter motivada e atuante tanto para o 

desenvolvimento da plataforma, quanto na prospecção de novos investidores.      

Para as “atividades chaves” Osterwalder e Pigneur (2010) descrevem como as atividades 

que são executadas para engajar os clientes e gerar lucros. 

Manter a plataforma atualizada e com uma opção para que os próprios usuários possam 

enviar sugestões, e a partir disso avaliar junto com a equipe de desenvolvimento e a equipe de 

negócio o que será feito, definir as priorizações, colocar prazos e manter de forma transparente 

para os usuários o que está sendo feito, esse processo auxilia na percepção dos usuários de que 

a startup está em constante desenvolvimento e com vontade de se adequar as mudanças 

tecnológicas. Construir um sistema de indicação onde os próprios uuários podem convidar mais 

pessoas para participar da rede e especificar em quais sites e plataformas faremos os anúncios. 

Para as “parcerias chaves” Osterwalder e Pigneur (2010) descrevem que juntar-se a 

outras entidades pode expandir ou proteger a participação de mercado em uma indústria 

altamente competitiva, podendo diminuir os riscos, reduzir custos ou obter acesso a recursos 

importantes. 

Para diminuir o processo de aprendizado da tecnologia Blockchain é importante ter 

como parceiros chave empresas que já atuam com esta tecnologia, investidores institucionais e 

empresas de análise de investimento, porque estas podem auxiliar na construção do negócio, 

com insights e com as necessidades diárias dos clientes.   
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Na “estrutura de custos” Osterwalder e Pigneur (2010) descrevem que toda a etapa de 

processo de uma empresa tem seus custos de produção e manutenção das atividades e que estes 

devem ser descritos na estrutura de custos. Nesta etapa são definidos se o negócio é voltado 

para o custo baixo ou para a proposta de valor. 

O desenvolvimento da plataforma seria um custo de produção que depois de pronto se 

transformaria num custo de manutenção tanto na questão da plataforma, quanto na parte da 

estrutura de TI mesmo com os servidores estando na nuvem existe os custos mensais destes 

recursos, e com Marketing a startup deve estar sempre atenta e fortalecendo a marca. 

Após a definição do modelo de negócios, para obter vantagem competitiva as 

organizações devem alinhar os objetivos estratégicos da área de Tecnologia da Informação (TI) 

com os objetivos da área de Negócio, mesmo que essas áreas ainda sejam representadas por 

poucas pessoas em uma empresa que esteja sendo criada, pois este alinhamento trata-se de um 

processo contínuo de melhorias e ajustes. Saber como a empresa ou o projeto está sendo 

iniciado torna-se importante pois fica claro de que tipo de estratégia ela está partindo, pois pode 

tratar-se de uma estratégia de TI ou de Negócio e quais outras partes da estratégia devem ser 

agregados para a continuidade do projeto. 

Os projetos começam com uma ideia e, para seguir com a ideia para a parte de execução 

do projeto deve se perceber como este projeto está se iniciando e de qual parte do alinhamento 

estratégico ele está partindo pois, segundo Henderson e Venkatraman (1993), os projetos de TI 

devem estar diretamente relacionados aos objetivos estratégicos, de forma que possam 

implementar os sistemas e soluções que viabilizem o alcance desses objetivos. Para isso 

desenvolveram um modelo com quatro blocos onde cada um representa um domínio da escolha 

estratégica, como apresentado na figura 8. 
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Figura 8 – Modelo de alinhamento estratégico entre Negócio e TI 

Fonte: adaptado de Henderson e Venkatraman (1993) 

 

O par de blocos superiores, que são representados pela Estratégia de negócio e a 

Estratégia de TI estão localizados nos domínios externos e representam a parte estratégica da 

tomada de decisão. Os blocos inferiores representados pelos blocos de Infraestruturas e 

processos organizacionais e Infraestruturas e processos de TI representam a parte da 

infraestrutura tanto do negócio quanto da Tecnologia da informação. Ao olhar para os blocos à 

esquerda pode-se observar que eles se focam no negócio e os da direita na tecnologia da 

informação. 

Segundo Henderson e Venkatraman (1993) o conceito de alinhamento estratégico é 

baseado em duas suposições fundamentais, a primeira trata-se do desempenho econômico que 

é diretamente relacionado com a capacidade de gerenciamento da empresa de criar uma 

estratégia que combine um produto competitivo para o mercado com a estrutura administrativa 

apropriada para proporcionar a execução deste produto. 

As escolhas feitas por uma empresa podem ser imitadas sendo assim esta tem que se 

adaptar e precisa responder rapidamente. Dessa forma observa-se que o alinhamento estratégico 

não se trata apenas de um evento, mas de um processo contínuo de adaptação e mudanças. 

Sendo assim, propõe-se que, a partir da Estratégia de Negócio que descreve a união 

entre os investidores com os analistas profissionais, utilize-se a tecnologia blockchain e, para o 

armazenamento da plataforma, indica-se que seja armazenado na nuvem. Segundo o Gartner 

(2018), computação em nuvem ou cloud computing em inglês é uma forma de obter 

processamento, armazenamento, e outros recursos computacionais em nuvem. Pode ser 

gerenciada pelo departamento de TI ou por empresas externas. E além de outros benefícios esse 
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tipo de armazenamento pode ser escalonável para melhor adaptar as necessidades da 

plataforma, o que permite ser aumentada ou reduzida de acordo com a necessidade, possibilita 

também a diminuição dos custos de compra e manutenção de muitos servidores que ficariam 

sem uso ou com uso baixo na maior parte do tempo e com a utilização do armazenamento em 

nuvem a plataforma pode ser acessado de qualquer local e de qualquer dispositivo no mundo. 

A capacidade de acesso remoto possibilita à plataforma ter uma maior versatilidade, 

principalmente quando se trata de um investidor em um país e um analista de mercado em outro, 

fazendo com que o processo como um todo seja mais flexível e também possibilita a integração 

de diferentes áreas da empresa e o aumento da eficácia dos projetos. 

E para o bloco inferior representado pela Infraestruturas e processos organizacionais 

propõe-se um ambiente de melhoria contínua e ágil, assim como descrito por Ries (2012) na 

metodologia de Lean Startup onde define-se o produto mínimo viável (MVP, minimum viable 

product), que é uma entrega com as funcionalidades mais simples, onde deve-se construir o 

menor produto possível de forma coesa e útil, no menor tempo possível,  mas com um proposta 

de valor bem construída para que o cliente possa utilizar esse produto e gerar receita (figura 9). 

 
 

Figura 9 – Modelo de alinhamento estratégico da Invest-in-Data 
Fonte: adaptado de Henderson e Venkatraman (1993) 

 

Para o funcionamento da proposta torna-se necessário manter conexões com empresas 

que atuam com blockchain pois estas podem auxiliar no desenvolvimento do projeto. Os 

investidores institucionais que, segundo Nunes (2016), são grandes instituições financeiras que 
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investem no mercado de capitais e pelos grandes volumes de títulos que movimentam nos 

mercados financeiros, os investidores institucionais são considerados como os mais importantes 

agentes do mercado de capitais, atuando com uma perspectiva de longo prazo. Por serem 

investidores com conhecimento sobre o mercado de capitais, assim como as empresas de análise 

de investimento se tornam importantes para o desenvolvimento da plataforma. 

Na aplicação o investidor poderá definir por filtros qual ou quais empresas ele gostaria 

de receber relatórios, pela classificação o investidor pode ver o nível de estrelas do analista, a 

data em que o relatório foi construído e toda sua comunicação na rede é realizada ponto a ponto 

(peer-to-peer), por meio de mensagens codificadas e assinadas criptograficamente e não são 

armazenadas em um banco de dados pois deve-se utilizar o blockchain. 

Dessa forma o investidor e o analista são as únicas pessoas que podem ler essas 

mensagens. Entretanto pode surgir o questionamento se eles podem conversar entre eles e serão 

os únicos a saber o conteúdo da conversa qual seria a necessidade de completarem a transação 

por meio da plataforma, pois estes poderiam completar a transação inteiramente por fora dela, 

porém, a plataforma mostra ganhos para ambos, baseada em alguns benefícios pode-se perceber 

que é melhor completar a transação por ela. 

O primeiro desses benefícios é a classificação de ambas as partes, esta pode ser 

representada por estrelas e para manter o nível de estrelas alto eles necessitam de avaliações 

positivas, pois dessa forma melhoram seus respectivos níveis. O risco de uma avaliação 

negativa faz com que cada parte interessada tenha a motivação para continuar agindo de forma 

honesta. 

Este foi um dos problemas que o blockchain resolveu e se chama “O problema dos 

generais bizantinos” que foi proposto por Lamport, Robert e Pease (1982) que demonstram uma 

situação hipotética onde várias divisões do exército bizantino estão acampadas em uma cidade 

inimiga e cada divisão é comandada por seu próprio general, e só podem se comunicar entre si 

por meio do mensageiro. Só que eles precisam decidir sobre um plano de ação em comum, só 

que alguns dos generais podem ser traidores tentando impedir que os generais leais cheguem a 

um acordo. Desta forma, os generais devem ter um algoritmo para garantir que todos os generais 

que são leais tomem a mesma decisão. E evitar que os generais traidores influenciem os leais a 

tomar uma decisão ruim. 

O segundo benefício é a verificação da identidade, por não se tratar de um sistema 

centralizado, cada uma das partes precisa verificar e confirmar a identidade do outro. Sendo 

assim, não existe a necessidade de uma autoridade centralizadora para garantir e confirmar a 

veracidade de cada uma das partes. 
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O terceiro benefício trata-se da proteção da privacidade as transações não são rastreadas 

nem armazenadas num banco de dados. Existe uma separação entre a identidade das pessoas e 

as atividades que essas pessoas estão fazendo dentro do aplicativo. 

O quarto benefício é a redução do risco de vazamentos de dados, no blockchain não 

existe a necessidade de armazenar os dados em um banco de dados central. Sendo assim, as 

transações são resguardadas por pseudônimos. Os clientes não correm os riscos de terem seus 

dados utilizados por outras empresas pois, esses são de uso apenas do investidor e do analista 

profissional. 

Segundo Tapscott e Tapscott (2017), na era digital, grandes empresas se consolidaram, 

criando, processando e controlando ou adquirindo aplicações em suas próprias e grandes 

instalações. Empresas centralizadoras geraram arquiteturas centralizadas de computação que 

possuem, por sua vez, poder tecnológico e econômico centralizado. Com pontos únicos de 

controle, sendo assim as próprias empresas são vulneráveis a acidentes catastróficos, fraudes e 

falhas de segurança. 

O quinto benefício trata-se do seguro pois investidores com boa reputação possuem 

taxas menores de seguros e dessa forma podem obter relatórios por um preço mais baixo. 

O sexto benefício é o pagamento pois este é feito em segundos e não precisa de um 

intermediário pois conecta diretamente a oferta e a demanda de maneira mais eficiente.  

Segundo Tapscott e Tapscott (2017, p. 89):  

Considere o banco que oferece serviços bancários pela internet, mas ainda emite 

cheques de papel executados em computadores mainframes desde 1970. Quando um de 

seus clientes insere seu cartão de crédito em um leitor de cartões para comprar um Latte 

grande da Starbucks, seu dinheiro passa por não menos de cinco intermediários antes de 

chegar à conta bancária da Starbucks. A transação leva segundos para acontecer, mas 

dias para ser compensada. 

Para Tapscott e Taspcott (2017) na Economia de valor compartilhado, ambos, 

consumidores e prestadores de serviço saem ganhando. E a união do blockchain com a 

Economia de valor compartilhado vai transformar a economia e criar valor para as pessoas e as 

empresas.  

Porter e Kramer (2011), entendem que a solução está no princípio do valor 

compartilhado, que envolve a geração de valor econômico de forma a criar também valor para 

a sociedade, com o enfrentamento de suas necessidades e desafios. Reconectando o sucesso da 

empresa ao progresso social. Valor compartilhado não é responsabilidade social, filantropia ou 

mesmo sustentabilidade e, sim, uma nova forma de obter sucesso econômico. Segundo Smith 

(2017) o mercador ou comerciante movido pelo seu próprio interesse é levado por uma mão 
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invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele que seria o bem-estar da 

sociedade. Não é algo na periferia daquilo que a empresa faz, mas no seu centro e, segundo os 

autores, pode desencadear a próxima grande transformação no pensamento administrativo. 

O propósito da empresa deve ser redefinido como o da geração de valor compartilhado, 

não só o do lucro por si só. Isso alimentará a próxima onda de inovação e crescimento da 

produtividade na economia global. Também irá redefinir o capitalismo e sua relação com a 

sociedade. E aprender a gerar valor compartilhado talvez seja a melhor oportunidade a nosso 

dispor para legitimar de novo a atividade empresarial. 

Uma empresa pode criar valor econômico com a criação de valor social. Há três saídas 

distintas para tal: 1) recriar produtos e mercados, 2) redefinir a produtividade na cadeia de valor 

e, 3) montar agrupamentos (clusters) setoriais de apoio nas localidades da empresa. Cada uma 

delas é parte do círculo virtuoso do valor compartilhado; melhorar o valor em uma área abre 

oportunidades nas outras. 

O conceito de valor compartilhado redefine as fronteiras do capitalismo. Ao conectar 

melhor o sucesso da empresa com o progresso da sociedade, abre muitas maneiras de atender a 

novas necessidades, ganhar eficiência, criar diferenciação e expandir mercados. 

A capacidade de gerar valor compartilhado existe tanto em economias avançadas como 

em países em desenvolvimento, embora as oportunidades específicas sejam distintas. 

Para a empresa, o ponto de partida para a geração desse tipo de valor compartilhado é 

identificar todas as necessidades, benefícios e mazelas sociais que estão ou poderiam estar 

associados aos produtos da empresa. Oportunidades não são estáticas; mudam constantemente 

conforme a tecnologia evolui, as economias se desenvolvem e as prioridades da sociedade 

mudam. Uma exploração contínua das necessidades da sociedade levará a empresa a descobrir 

novas oportunidades de diferenciação e reposicionamento em mercados tradicionais e a 

reconhecer o potencial de mercados novos anteriormente ignorados. 

Embora nenhuma empresa seja autossuficiente, o sucesso de qualquer empresa é afetado 

por negócios de apoio e pela infraestrutura que as cerca. A produtividade e a inovação são 

fortemente influenciadas por clusters, ou concentrações geográficas de empresas, negócios 

correlatos, fornecedores, prestadores de serviços e infraestrutura logística numa determinada 

arena. 

Sendo assim, trata-se de um comportamento que, ditado pelo interesse próprio, busca 

gerar valor econômico pela geração de valor social. Se toda empresa buscasse individualmente 

o valor compartilhado ligado a suas atividades específicas, o interesse maior da sociedade seria 

atendido.  
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Para que o aplicativo e o site sejam desenvolvidos propõe-se o cronograma apresentado 

na figura 10, para isso torna-se necessário contratar desenvolvedores que tenham conhecimento 

sobre o blockchain para auxiliarem na construção da plataforma e também para que possam 

auxiliar no desenvolvimento do site e do aplicativo. 
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Figura 10 – Proposta de cronograma de implementação da startup 

Fonte: o autor 
 

Espera-se que nos três primeiros meses já exista um modelo resumido da plataforma 

com as principais funcionalidades, e que no início do quarto mês iniciem-se os testes. Para isso, 

os potenciais clientes devem ser convidados para utilizar o sistema, pois assim estes podem 

retornar informações e dicas para a equipe de negócios que junto com a equipe de 

desenvolvimento e a equipe de testes podem atuar para criar mais valor para o cliente, porque 

dessa forma o potencial cliente esta sempre participando do processo de desenvolvimento 

passando informações importantes para a equipe de negócios e com a visão do cliente utilizando 

o sistema. 

No sexto mês deve-se lançar para o público a utilização da plataforma com as principais 

funcionalidades do sistema prontas para uso, uma vez que, como dito anteriormente imagina se 

que já passaram pela primeira fase de testes. No período de seis meses a um ano todas as ideias 

e dicas retornadas pelos clientes devem ser analisadas e novas funcionalidades devem ser 

lançadas neste período, sempre com o ciclo de desenvolvimento, análise do negócio e testes 

sendo respeitados. 

Após o período de um ano espera-se que a plataforma já esteja mais estável e com novas 

atualizações e funcionalidades sendo lançadas. Nesse momento torna-se necessário a criação 

de uma equipe de sustentação para atuar na manutenção do sistema, para que assim qualquer 

problema que possa vir a ocorrer seja resolvido de uma maneira mais rápida e estruturada, sem 

impactar a equipe de desenvolvimento, pois dessa forma a equipe de desenvolvimento fica mais 

focada no desenvolvimento de novas funcionalidades e em possíveis melhorias. 

Após o período de dois anos espera-se que a plataforma já esteja em pleno 

funcionamento e que o foco fique um pouco maior na parte de prospecção de novos clientes, 

para que assim seja possível expandir a quantidade de pessoas que utilizam a plataforma, na 
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parte de pesquisa de mercado para analisar quais medidas os concorrentes tomaram e para estar 

alinhado com as expectativas do mercado.  

5. CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

As informações sobre produtos financeiros estão dispersas criando complexidade para 

o investidor iniciar os investimentos de forma consistente e por existir vários níveis de 

conhecimento e consequentemente diferentes tipos de necessidades, surge a necessidade de unir 

o investidor com o analista profissional.  

O analista profissional pode auxiliar o investidor a iniciar seus investimentos em outros 

tipos de produtos financeiros, diferente dos que eles já estão acostumados, sendo assim o 

investidor precisa ter mais conhecimento e com isso terá mais confiança para entender os 

produtos oferecidos por seus orientadores profissionais. 

Pretende-se, que a partir deste trabalho, seja possível criar uma startup que, segundo 

Bicudo (2016), é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável, e para 

um negócio ser repetível significa que ele é capaz de entregar o mesmo produto em escala 

potencialmente ilimitada. Sendo assim, não são viáveis muitas customizações ou adaptações, 

pois, o objetivo principal é multiplicar. Para ser escalável significa crescer cada vez mais sem 

que isso influencie no modelo de negócios. 

Uma startup difere de uma empresa tradicional no modelo de negócios pois o desafio é 

criar algo inovador ou adaptar um modelo de negócios para uma área onde não é comumente 

aplicado, ou criar algo totalmente novo. 

Esta proposta é inovadora por proporcionar o contato direto entre o analista de mercado 

e o investidor, sem que isso dependa do valor investido ou de uma faixa de renda. O analista 

buscará identificar as melhores oportunidades para o investidor baseado no perfil, faixa etária, 

e outros indicadores de uma forma personalizada, e com a utilização da plataforma a tendência 

é que o conflito de interesse entre vender produtos mais rentáveis para o analista do que para o 

investidor diminua, já que agindo dessa maneira o analista ficará com uma pontuação muito 

baixa pela avaliação do investidor, e consequentemente terá que desempenhar muito bem nas 

próximas consultorias para melhorar sua análise. 

O nível de exigência para uma plataforma como essa é alto, pela sua complexidade, pelo 

seu nível de exigência, pela necessidade de se manter uma empresa em que a pessoa sinta a 

vontade de se tornar cliente, e de que outras empresas queiram participar do sistema de valor, 

mesmo com as atuais turbulências, com o aumento da concorrência, necessidade de melhorar a 

gestão e a governança corporativa. 
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Com a utilização da plataforma o investidor não precisa mais se cadastrar em múltiplas 

casas de análise melhorando assim a aplicabilidade para este, pois para cada casa de análise que 

ele se cadastra, tem que pagar para receber as informações sobre investimentos e para receber 

informações personalizadas e exclusivas sobre investimentos ou ele tem que ter bastante 

dinheiro investido ou tem que pagar um pouco mais, na plataforma proposta a inovação consiste 

no tratamento com o cliente pois este é individualizado e personalizado. 

Este projeto tem um grande potencial de sucesso pela forma como os clientes serão 

tratados, pelo modelo de negócio, pela utilização da tecnologia Blockchain e as empresas de 

grande porte que já atuam nesse segmento poderiam fazer algo parecido o que seria um 

potencial risco, mas para que estas mudem seus processos não se trata de algo rápido e simples.  
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