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Resumo da apresentação 
A economia colaborativa (compartilhada ou em rede, como também é conhecida) é um movimento 
que vem crescendo globalmente, como resultado de concretização de uma nova percepção de 
mundo. É uma força que impacta a forma como vivemos e, principalmente, fazemos negócios, 
permitindo que a população global assuma um “poder social” como jamais havia acontecido antes. 
Graças aos avanços tecnológicos e à força da colaboração, transformações importantes vêm 
ocorrendo no mundo e a sociedade, cada vez mais conectada, pode fazer transações, se geolocalizar,
se encontrar e usar esses recursos da melhor forma, em seu benefício. Os aplicativos colaborativos 
fazem parte desta nova realidade, que não tem mais volta. Waze, Reclame Aqui, TripAdvisor são 
alguns exemplos de aplicativos amplamente utilizados pelas pessoas, que compartilham 
informações relevantes para todos, empoderando os cidadãos para sua tomada de decisões. Nesta 
esteira, os celulares se tornaram parte fundamental da vida das pessoas e, consequentemente, um 
crescente número de usuários de smartphones têm usado aplicativos móveis em busca de 
oportunidades para economizar e fazer o melhor negócio. O PINNGO se insere nesta nova 
realidade, ajudando o consumidor a economizar tempo e dinheiro, e contribuindo para a cidadania. 
Trata-se de um aplicativo colaborativo de comparação de preços no varejo, de grande interesse 
público, que ajuda as pessoas os consumidores a economizarem nas compras de supermercados, 
farmácias e outros estabelecimentos varejistas. O app utiliza tecnologia inovadora e disruptiva, que 
engaja consumidores usando o conceito de crowdsourcing, aliado a tecnologias de big data. Por 
meio do PINNGO, milhares de preços são coletados diariamente pelos próprios consumidores, por 
meio de seus smartphones, escaneando as notas fiscais de compras realizadas em diversos locais do 
varejo. A captura dos dados utiliza o que há de mais moderno nas TICs, tanto do ponto de vista dos 
dispositivos de captura, acesso e transmissão dos dados, quanto das tecnologias do armazenamento 
de grandes volumes de dados de forma centralizada, conhecido como “Cloud Computing” ou 
armazenamento na nuvem. Com o Pinngo, o consumidor tem acesso a milhares de preços de 
produtos de supermercados e farmácias, em poucos segundos, na palma de sua mão, de forma bem 
prática e rápida! Os consumidores do Rio foram os primeiros a serem beneficiados com este 
aplicativo, gratuitamente. É possível pesquisar o produto desejado pelo nome ou pelo código de 
barras, e ainda criar suas listas de compras personalizadas, sabendo imediatamente quais lojas da 
sua região tem os melhores preços. O PINNGO pega carona nos novos caminhos que as forças de 
mercado vêm traçando, nos moldes da Economia Colaborativa, tornando este conceito cada vez 
mais atrativo a partir da evolução crescente do uso da tecnologia disponível em plataformas móveis 
em uma sociedade cada vez mais conectada. 


