
Por que ter um APP 
pro meu negócio?



Quem sou eu?

Vinícius Buranello

Formado em Administração pela UMESP

Especialização em Finanças e Gestão de Negócios pela SAINT PAUL

Atualmente Gerencio 3 negócios próprios (Corretora de Seguros, 
Consultoria Financeira, Agência de Marketing Digital).

Sou Líder GV no ABC.
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Alguns dados 
do mercado

Fonte: Brazil Digital Report – Brazil at
silicone valley
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Acima de 9h dia na internet
Esse é o tempo médio diário que o brasileiro gasta na internet.

67% tem acesso internet
Este é o percentual da população brasileira que tem acesso a rede mundial (cerca de 140 

milhões de pessoas).

44% via Smartphones
Os dispositivos móveis representam uma grande parcela(cerca de 4hs).
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71% acessam via mobile
99.9 milhões de pessoas.
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Uso de 
Smartphone 

Global
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Video
streaming
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Mobilidade
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Delivery



Uso de APPs no Brasil 

▫ Mais de 6 bilhões de downloads por ano.

▫ 4o. Colocado no mundo em downloads.

▫ O brasileiro tem em média, 83 apps 
instalados no Smartphone e usa 12 destes 
apps diáriamente.
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Vendas no mercado de Comércio Eletrônico
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Atualmente,  32% das compras no comércio 
eletrônico ocorrem via Smartphones.
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Por que ter um APP 
pro meu negócio?



7 RAZÕES PARA 
SEU NEGÓCIO 
TER UM APP
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Mobile é o canal 
mais utilizado.
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#1 Olhe a sua volta. 

Quantas 

pessoas estão 

utilizando 

Smartphone?



Aproximar seu 
negócio de seus 
clientes.

Os apps 

permitem que os 

clientes fiquem 

mais próximos 

das empresas, 

pois eles podem 

acessar as 

informações a 

qualquer hora e 

lugar a um dedo 

de distância.
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#2



Fidelizar os seus 
clientes.

1. Proporcione uma maior interação com seus 
usuários de modo que ele veja o app como 
uma ferramenta que facilite seu dia a dia.

2. Os apps de maior acesso são aqueles que 
estão em constante atualização. Os clientes 
ficam mais interessados com bons 
conteúdos e as vantagens que estes tem a 
oferecer.

3. Grande parte dos usuários que fazem o 
download de um aplicativo tem origem de 
um editorial, da busca ou mesmo da 
presença no ranking das lojas de apps. 
Invista em meios para manter seu app
sempre no topo desse ranking, 

4. Essa funcionalidade é de suma importância 
em apps pois, ao utilizá-la da forma correta 
e segmentada, seus clientes ficarão mais 
motivados e engajados ao seu app, sem 
contar que as notificações agregarão um 
valor a mais aos serviços existentes no seu 
aplicativo.
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#3
1. INTERAJA

2. ATUALIZE

3. OTIMIZE

4. ENGAJE



Aumentar as vendas
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#4
Propicie a seus 

clientes, acesso ao 

maior número de 

informações sobre 

sua empresa,  

produtos e serviços.

Possibilite também 

que o seu cliente, 

compre diretamente 

pelo app. 



Melhorar a imagem 
de sua empresa.
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#5
Um app para o seu negócio pode 

contribuir muito para o 

reconhecimento da sua marca.

Brand: Um aplicativo móvel é 

como um outdoor. Você pode 

fazê-lo tradicional, funcional, 

chocante, ou informativo. Mas o 

ideal é criar um aplicativo que 

tenha características que seus 

clientes vão adorar.

Reconhecimento: Quanto mais 

você tiver clientes envolvidos 

com o seu aplicativo, mais cedo 

eles estarão inclinados a comprar 

o seu produto e/ou serviço. 



Ter um diferencial 
perante a 
concorrência.
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#6
Até o presente momento, 

são raras as pequenas 

empresas que investem 

em aplicativos e este é o 

motivo onde você pode 

dar um grande salto à 

frente dos seus 

concorrentes.

Seja o primeiro em sua 

vizinhança a oferecer um 

aplicativo móvel aos seus 

clientes.



Conhecer mais o 
perfil do seu cliente.
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#7
Através de um app você pode 

conhecer ainda mais o seu cliente, 

entender os gostos dele, saber o 

que mais o atrai. 

Com outras ações de marketing, 

você pode obter uma base de 

cliente com um potencial de 

alcance enorme, conseguindo 

enxergar o que os consumidores 

esperam da sua marca e o que 

você pode proporcionar a eles 

através de uma experiência de 

usuário.



http://www.atitudemidia.com.br

@atitude_mídia

atitudemidia
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Obrigado!
Dúvidas?

vinicius@atitudemidia.com.br

(11) 94422-7904


