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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação (ISI-
TICs) é um espaço para geração de tecnologia de ponta para a Indústria, onde são 
realizadas pesquisas aplicadas em TICs, com infraestrutura e equipamentos 
avançados, além de um corpo de pesquisadores de alto nível e uma ampla rede de 
parceiros. 

Os Institutos SENAI de Inovação são uma rede de 26 Instituições de Ciência e 
Tecnologia com focos temáticos que aproveitam as competências industriais regionais 
com o objetivo de atuar em rede para aumentar a produtividade e trazer soluções de 
mais competitividade à indústria nacional. Os projetos são articulados entre os 26 
Institutos de Inovação, os 58 Institutos SENAI de Tecnologia e as demais unidades 
SENAI, as quais possuem a maior rede de laboratórios industriais acreditados do Brasil.  

Além da rede SENAI, é comum trazer a academia e demais empresas da cadeia de 
fornecimento da solução para desenvolver um projeto em parceria – com no caso do 
ISI-TICs que possui parceria com universidades de renome nacional como UFPE, UPE, 
UFRPE, UFRJ, e internacionais, como a Radford University (Virginia, EUA). Os Institutos 
de Inovação do SENAI também possuem um canal aberto com o Instituto Fraunhofer 
(Alemanha) e o Massachussetts Institute of Technology (EUA). 

O ISI-TICs tem como objetivo promover as Tecnologias da Informação e Comunicação 
como principal fator para a competitividade e sustentabilidade da indústria brasileira. 
Atualmente, a equipe conta com um corpo multidisciplinar de pesquisadores, atuando 
em áreas como processamento de imagens, aprendizagem de máquina, inteligência 
artificial, big data e data analytics. Tirando proveito dessas competências, o ISI-TICs 
tem participado das discussões e definições de Indústria 4.0 no âmbito do SENAI – 
maior parceiro da indústria nacional. 

O Instituto SENAI de Inovação para TICs também integra o Porto Digital (Recife), 
ecossistema de bastante relevância em inovação. Também, graças ao Edital de 
Inovação para a Indústria, conduzido pelo SENAI, o Instituto possui grande proximidade 
com startups, com suas necessidades e desafios. Em projetos anteriores, o ISI-TICs 
atuou em parceria com empresas de tecnologia para finanças (finetechs), plataformas 
de pagamento, de publicidade e o mercado da criatividade em geral, competências que 
poderão ser aproveitadas para as atividades desta proposta. 

 

2. OBJETIVO DO PROJETO 

Um dos desafios levantados pelo SEBRAE PE na encomenda tecnológica em questão 

passa por encurtar a distância crescente entre os pequenos negócios 

(predominantemente analógicos) e o mercado consumidor, formado por pessoas cada 

vez mais conectadas em redes digitais de negócios. 

Neste ínterim, se um produto ou serviço oferecido por uma pequena ou microempresa 

é fornecido ao varejo (ou através de terceiros) que por sua vez adiciona margens de 

ganho sobre o valor, perde-se a oportunidade de monetizar mais devido à cadeia 

formada para levar o produto ao consumidor final. No entanto, plataformas digitais 

viabilizam a possibilidade do criador/produtor realizar a oferta diretamente ao 

consumidor final, ligando sua oferta a uma cadeia de valor relevante (plataformas de 

pagamento, publicidade e entrega, por exemplo) e gerando possibilidade de uma receita 
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mais direta. Uma vantagem adicional de pequenas e micro empresas com processos 

digitalizados é conseguirem - através do canal direto com o consumidor final - projetar 

melhor produção versus demanda e customizar a produção, respondendo diretamente 

e mais rapidamente ao seu público-alvo. 

De acordo com a pesquisa Transformação Digital das MPEs, feita em 2018 pelo 
SEBRAE Nacional, 76% dos empresários pernambucanos acessam a internet, mas 
apenas 19% das empresas possuem site na internet e 43% vendem por meio de algum 
canal digital. Esse mesmo percentual é apresentado no estudo Feira Digital, realizado 
pela CDL (Câmara de Dirigentes dos Lojistas), da Cidade de Santa Cruz do Capibaribe, 
no Estado de Pernambuco, que identificou que 40% das vendas são feitas via 
WhatsApp, 30% via Instagram, 24% via Facebook, 5% através de loja online e apenas 
1% pelo Mercado Livre. Tais ferramentas são utilizadas por pessoas de todas as 
camadas sociais (tendo em vista que o smartphone hoje é visto como uma ferramenta 
de complemento às funções humanas) e tem crescido em abrangência de faixas etárias. 

Os resultados da pesquisa só reforçam a mudança de cultura de consumo que agora 
está intrínseca a ferramentas digitais e redes sociais – tendência que precisa ser 
entendida e acompanhada por empresas que busquem continuar ativas no mercado. 

Apesar de existirem plataformas para comércio de produtos e serviços via smartphone, 

ou as intervenções precisam de um usuário experiente para tratar e integrar todas as 

nuances da plataforma, ou a solução possui um custo de serviço elevado e impeditivo 

para os microempreendedores testando um negócio ainda sem muitos recursos. 

Sendo assim, o objetivo geral desse projeto é estudar e propor um meio de gerar uma 

plataforma de vendas de forma automática e que funcione sobre redes sociais 

como o Instagram e o WhatsApp para facilitar a oferta de produtos e serviços 

direto do fornecedor para os usuários finais, simplificando os mecanismos de 

publicidade e interação com consumidores e eliminando a necessidade de 

intermediários. Ainda como parte desse estudo, a plataforma será moldada na forma 

de um serviço que o SEBRAE possa oferecer a sua clientela por meio da conquista 

do mindshare dos futuros empreendedores que passarão a enxergar no SEBRAE 

de hoje uma referência para estruturação dos negócios do amanhã. De forma 

análoga ao que acontece com o Minha Indústria Avançada (www.mina.com.br)1, onde a 

plataforma oferece digitalização e painéis às indústrias que procuram o SENAI com esse 

objetivo, a plataforma de geração de vendas digitais sobre redes sociais pode se tornar 

um serviço de referência do SEBRAE, e seu modelo de oferta aos novos entrantes e 

empreendedores pode ser alvo da investigação do projeto, de forma a projetar um 

modelo de oferta e definir alternativas de subsídio e cobrança para o serviço (um piloto 

de um ano, por exemplo). 

Como objetivos específicos, pode-se elencar: 

 Agilizar a criação de uma conta nas redes sociais correspondentes como espaço 

virtual de oferta de produtos e serviços; 

 Simplificar o vínculo do espaço virtual a pelo menos duas plataformas de 

pagamento digital de grande utilização; 

                                                           
1 https://senai40.com.br/cases/demonstrador-minha-industria-avancada-mina-my-advanced-industry-

demonstrator/ 

http://www.mina.com.br/
https://senai40.com.br/cases/demonstrador-minha-industria-avancada-mina-my-advanced-industry-demonstrator/
https://senai40.com.br/cases/demonstrador-minha-industria-avancada-mina-my-advanced-industry-demonstrator/
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 Ter uma abordagem para facilitar a descoberta do serviço/produto oferecido em 

mecanismos de busca; 

 Gestão de conteúdo para acompanhamento e edição simplificada de 

produtos/serviços oferecidos; 

 Disponibilizar ferramentas de suporte ao comércio como gestão de 

relacionamento com consumidores e gráficos de desempenho; 

 Um robô auxiliar no atendimento que suporte de forma autônoma o 

direcionamento dos consumidores às seções específicas do espaço virtual; 

 Estruturar a solução pensada na forma de uma plataforma online que possa ser 

oferecida e acompanhada a empreendedores de diversos setores e com grande 

espalhamento geográfico. 

A Seção 5 adiante detalha quais as funcionalidades esperadas para cada objetivo e a 

Seção 6 aborda os benefícios da proposta ao seu público-alvo. 

3. METODOLOGIA 

Os estudos que nortearão o desenvolvimento da plataforma serão conduzidos 

envolvendo atores e colaboradores cujas expertises venham a somar na definição dos 

requisitos. Para a fase de investigação, o ISI-TICs terá na equipe designers, além de 

pesquisadores e desenvolvedores com conhecimentos em dinâmicas de levantamento 

de desafios e demandas. Abordagens como design thinking e world café deverão ser 

utilizadas de forma a extrair do público presente (potenciais usuários da solução) quais 

funcionalidades e quais fluxos de utilização são os ideais para este tipo de solução. 

Para simplificar o entendimento do projeto por todas as partes, o Project Model Canvas 

(José Finocchio Jr.) será utilizado e revisitado a cada possível mudança de direção 

durante a execução do estudo. O PMCanvas permite que em apenas uma ‘tela’ todas 

as informações relevantes e críticas de um projeto sejam expostas, e é o método 

utilizado pelo ISI-TICs para nortear o kickoff dos projetos além de servir como artefato 

para o acompanhamento do andamento das atividades. 

O desenvolvimento das atividades seguirá a metodologia Scrum e será dividido em 

Sprints semanais ou quinzenais. O objetivo é definir um conjunto de atividades ao início 

de toda Sprint e de forma incremental, realizar o desenvolvimento de atividades, onde 

o conjunto delas formará o pacote de entrega. Nos planejamentos de sprint é comum 

que pontos focais de todas as equipes envolvidas estejam presentes a fim de favorecer 

o acompanhamento e a ciência de todas as atividades relacionadas ao projeto. Esta 

abordagem irá garantir que eventuais contratempos no desenvolvimento sejam 

rapidamente notificados e que ações corretivas sejam tomadas de forma efetiva. 

Atividades de teste compõem todos os módulos garantem que as integrações de 

módulos e entregas parciais estejam sempre compatíveis com o grau de qualidade 

promovido pelo Instituto SENAI de Inovação para TICs. 

Visando alcançar maior impacto do projeto, assim como uma maior exploração de áreas 

multidisciplinares, o ISI-TICs lança mão da participação no ecossistema do Porto Digital 

e seu bom relacionamento com a Academia para criar uma solução que explore toda a 

potencialidade de uma solução desenvolvida com inovação aberta. Para tal mérito, 
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serão integrados ao processo de concepção da solução parceiros presentes no Porto 

Digital e sua ampla gama de empreendedores (que vai de tecnologias digitais ao 

mercado da criatividade) e pesquisadores de logística e processos das universidades 

parceiras do instituto.  

Sendo uma solução voltada para um público diverso, que vai de micro indústrias a 

pequenos produtores rurais, passando por comerciantes e prestadores de serviços, o 

estudo vai contar com atores de: setores de mercado do SENAI, consultores do setor 

rural (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), além de sindicatos de pequenos 

produtores, comerciantes e prestadores de serviço, estes conduzidos pela capaz mão 

do SEBRAE. 

O auxílio dos parceiros será imprescindível ante a necessidade de atingir diferentes 

setores de empresas que não apenas industriais. Serão promovidas rodadas de 

discussão e ideação nas fases iniciais do projeto com a presença de consultores do 

Sebrae, professores da Universidade, consultores do Senar, representantes de 

sindicatos de micro e pequenos empresários em processo de digitalização, entre outros. 

As contribuições ajudarão a construir uma solução centrada no usuário, com as 

experiências e vivências de todos os parceiros somadas.  

4. PREMISSAS 

As seguintes hipóteses foram consideradas verdadeiras para a elaboração deste Plano 
de Trabalho assim como para o sucesso do Projeto: 

 Os ambientes de instalação do protótipo possuem acesso à internet por 
quaisquer vias que um smartphone convencional possa acessar; 

 O SEBRAE PE irá disponibilizar um coordenador de projeto como contraparte 
para acompanhamento e orientação sobre o projeto e para fornecimento de 
background técnico-teórico sobre o alvo do estudo; 

 O SEBRAE PE irá envolver na pesquisa e desenvolvimento do projeto atores 
cujas necessidades e conhecimentos tácitos venham a contribuir com a definição 
de direções da execução; 

 Treinamentos acontecerão na estrutura do SEBRAE PE em Recife/PE; 

 Os profissionais das equipes de pesquisa têm como pré-requisito o 
conhecimento técnico para realização do escopo dos serviços descritos nesta 
solicitação de proposta; 

 Serão utilizados recursos como Skype for Business da Microsoft, ou qualquer 
outra ferramenta de comunicação similar, para alinhamento das funcionalidades 
e reuniões de acompanhamento da execução do projeto quando as reuniões 
presenciais não puderem ser realizadas; 

 As despesas operacionais decorrentes da utilização de serviços de terceiros 
serão assimiladas pelo modelo de cobrança do serviço após sua entrega. 

 

5. ESCOPO DO ESTUDO  

A realização do estudo está condicionada diretamente ao escopo abaixo relacionado, a 
fim de garantir o alinhamento das expectativas e a comunicação com os parceiros 
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envolvidos, ficando assim determinadas claramente sua abrangência e limitações. O 
escopo é propositalmente vago visto que os detalhamentos de cada pacote de 
atividades serão definidos após as entregas e definições do pacote de serviços de 
investigação do problema. 

Por se tratar de uma prova de conceito, os módulos deverão ser estudados e validados 
com as tecnologias mais adequadas à cada tarefa. As seções a seguir, demonstram as 
tecnologias a serem estudadas e validadas durante a construção do protótipo. 

5.1 Geração de espaço online para oferta de produtos/serviços 

A partir de uma interface única, na forma de um aplicativo para smartphone, o protótipo 

irá criar o chamado “Espaço virtual de vendas”, que corresponde e uma vitrine para 

exposição dos produtos/serviços ofertados, um espaço para atendimento, a integração 

a formas de pagamento e a integração a formas de envio (no caso de produto) ou de 

agendamento de horário (no caso de serviço). 

A proposta do protótipo é usar a rede social Instagram, bastante recorrida para esse tipo 

de interação, como vitrine, e o Whatsapp como ferramenta de comunicação entre 

fornecedor e consumidor. 

Visto que essa interação seria manual e bastante trabalhosa, o protótipo vai possuir um 

gerenciador de conteúdo, cujas principais funcionalidades serão, a partir de cada 

registro de novo item: 

 Geração de um código único de produto (SKU) ou serviço; 

 Formatação de texto descritivo do produto/serviço; 

 Link automático para pagamento do produto ou serviço; 

 Criação de entradas no banco de dados para agregação de mais informações; 

 Vínculo a plataformas de envio/agendamento (Seções 5.2 e 5.3); 

 Interação com robô de suporte ao atendimento (Seção 5.6). 

O gerenciador também poderá ser capaz de alertar sobre itens que venham a estar 

desatualizados (devido ao longo tempo sem atualização) além de agregar funções de 

e-commerce que não estão disponíveis em redes sociais, como notificação de 

disponibilidade de um produto aos consumidores e notificação de comentários dignos 

de atenção. A partir da base de dados estendida, o gerenciador poderá “postar” 

comentários positivos e atualizações das avalições de forma automática, para que a 

abordagem tenha em si uma plataforma de e-commerce abstraída. 

Ao se tratar de dados de usuários, nenhuma informação será divulgada ou utilizada sem 

respeitar o que rege a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa diretiva é 

importante para que todas as partes envolvidas fortaleçam a relação de confiança. 

No protótipo não funcional resultante, a arquitetura, plano de operação como serviço, 

proposta visual da solução e proposta de fluxo de interação com as ferramentas sociais 
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supracitadas serão apresentados como validação da entrega, juntamente com um 

wireframe de alta fidelidade da plataforma. 

5.2 Integração a plataformas de pagamento online 

A tendência de usar redes sociais para comércio de produtos ou serviços já foi percebida 

quando o Facebook criou espaços para vendas e quando ferramentas como o Whatsapp 

disponibilizaram (em alguns países) funcionalidades de pagamento através do app. 

Após o estudo de definição de requisitos, as melhores abordagens para pagamento, 

entre cartões de crédito e débito, plataformas de pagamento (ex.: PayPal, 

MercadoPago, Alipay, PagSeguro) e fintechs de pagamento (PicPay, Troco Simples). A 

entrega desse módulo será a opção por uma das abordagens de pagamento, como a 

solução deve interagir programaticamente com a modalidade e como que essa interação 

deverá ser fluida ao usuário da plataforma (e dos seus clientes, os usuários finais do 

espaço gerado pela plataforma). 

5.3 Integração a plataformas de envio e agendamento 

A “uberização” dos serviços é uma tendência que não pode ser ignorada. Os grandes 
centros urbanos possuem uma diversidade de aplicativos para envio de itens de um 
ponto a outro, de forma dinâmica, célere e rastreável, como Rappi, Loggi e James. A 
proposta desta solução busca terceirizar a dinâmica da logística, deixando-a com 
soluções robustas voltadas para este fim. Ao se tratar de envios em longas distâncias 
ou áreas não cobertas pelos aplicativos de envio, os Correios continuam sendo o serviço 
mais confiável. 

Quando se trata de serviços a serem prestados pelo fornecedor usuário da solução, um 
agendamento (mantido pelo gerenciador de conteúdo) poderá ser feito para o 
atendimento e a prestação do serviço esperado. 

O resultado desse módulo será entregue na forma de fluxos de interação com uma 
plataforma de envio de mercadorias (ex.: Rappi, Loggi, Correios) e com uma plataforma 
de agendamento (ex.: Google Calendar), com dependências programáticas levantadas 
e um wireframe de alta fidelidade. 

5.4 Ferramentas de suporte à gestão de comércio 

Visando entender e capturar mais consumidores, a plataforma proposta deverá ter uma 

forma simples de listar e categorizar os consumidores, e com o intuito de gerar uma 

fidelização e uma relação mais duradoura entre fornecedor e consumidor um Customer 

Relationship Manager (CRM) simplificado irá constar na solução. O CRM também 

permitirá o envio de notificações aos consumidores, além de facilitar a rastreabilidade 

dos feedbacks. 

Ainda, o suporte a gestão de comércio envolve entender o que gerou mais resultados 

de venda, seja para um público específico, um horário onde as vendas aumentam, 

produtos mais aquecidos, etc. Uma pesquisa de quais variáveis acompanhar será 

conduzido na etapa de investigação e um painel de desempenho de vendas será 

construído respeitando essas definições. 

A entrega desse módulo será validada através de uma arquitetura e um wireframe em 

alta fidelidade de uma ferramenta CRM e um gerador de relatórios, ambos integrados à 

proposta visual idealizada para a plataforma proposta. 
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5.5 Divulgação de produtos/serviços 

Muitas redes sociais possuem restrições sobre o que do seu conteúdo pode ser tornado 

público. Visando trazer visibilidade ao fornecedor, a proposta vai buscar abordagens de 

deixar “buscável” em ferramentas como o Google tudo o que for inserido como produto 

ou serviço na rede social. Entende-se que a divulgação e a descoberta do que o 

empreendedor tem a oferecer é uma das etapas mais importantes para que as 

expectativas de venda sejam atendidas. 

Além disso, redes sociais com o Facebook, Youtube e o próprio Instagram possuem 

recursos de alavancagem de publicidade aos quais é válido recorrer para potencializar 

a geração de oportunidades de venda. 

Além da interação com ferramentas de publicação de produtos, prototipada num 

wireframe de alta fidelidade da plataforma com mockups das ferramentas citadas, uma 

abordagem de divulgação em ferramentas de busca (isto é, conteúdo indexável em 

crawlers de buscadores) será apresentada como resultado proposto. 

5.6 Robô autônomo de atendimento 

O projeto pretende desenvolver um assistente virtual inteligente, que atuará como uma 

solução integrada ao atendimento via Whatsapp. Para agregar ainda mais valor à 

proposta do protótipo descrito, um robô para suporte ao atendimento aos consumidores 

irá: 

 Resolver dúvidas de utilização do espaço virtual; 

 Agregar informações passadas pelo consumidor para direcionar o atendimento 

feito pelo fornecedor; 

 Acompanhar o processo de compra por parte do consumidor, tomando ações 

corretivas e de suporte de forma autônoma. Por exemplo, notificando quando um 

produto estiver em falta e perguntando se o consumidor deseja ser notificado 

sobre a disponibilidade do produto; 

 A partir de critérios definidos pelo fornecedor de um serviço, suportar o 

agendamento de serviços solicitados pelo consumidor, gerenciando a agenda 

do fornecedor e notificando como um resumo do calendário. 

Como pode ser notado, além de livrar tempo de atendimento para rotinas básicas ou 

automáticas, o robô do protótipo também poderá fazer as vezes de assistente pessoal. 

O robô é um ponto de partida para que recursos de inteligência computacional (não 

escopo) sejam agregados mais facilmente à proposta. 

Um mockup do chatbot, integrado à proposta visual completa da solução (resultante dos 

módulos acima) será apresentado com fluxos de diálogo simples que trarão bastante 

valor e economia de tempo e pessoal ao microempreendedor que tirar proveito da 

plataforma. 
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6. CARACTERÍSTICAS INOVADORAS DO ESTUDO 

As principais características que determinam atividades de inovação ligadas ao estudo 
são:  

 Verificação de abordagem para simplificação da geração de plataformas de e-
commerce baseadas em redes sociais de uso extenso e pulverizado entre 
diversas faixas de consumidores, tais como Instagram e WhatsApp, ligadas à 
ambientes de divulgação (a loja virtual aparecer em mecanismos de busca, por 
exemplo, ou a oferta) e pagamento (ligação a sistemas de pagamento online, 
cartão e/ou fintechs); 

 Agregar um gerenciador de conteúdo à plataforma de venda sobre rede social, 
permitindo a gestão de produtos/serviços tanto em relação à disponibilidade 
quanto em relação às condições de oferta (preços, prazos de entrega). 
Atualmente a atualização desses dados é manual e erros poderiam causar 
grande desgaste na relação comercial que estaria se formando. A gestão de 
conteúdo também passa por sugestões de atualizar produtos há muito tempo 
disponibilizados na plataforma ou refazer a precificação periodicamente, 
acompanhando fatores como, por exemplo, a inflação ou grandes mudanças na 
procura pelo produto; 

 Levantamento de dados de relacionamento com clientes, com agregação de 
feedbacks sobre o produto/serviço oferecido, ou seja, uma identificação de 
devolutivas mais frequentes ou comuns para cada item ofertado;  

 Dashboard para medição de desempenho de vendas, com filtros para avaliar os 
melhores produtos, melhores consumidores, melhores períodos de venda e 
outros levantados em pesquisa voltada para atender da melhor forma o público 
alvo.; 

 Auxílio às atividades de venda através de robô com funções simples de interação 
com os consumidores. Isto é, um mecanismo que adiante parte das funções de 
relacionamento com os clientes 

Ainda que existam ambientes de venda em redes sociais com resultados bem-
sucedidos, conforme levantado em pesquisa citada anteriormente, a gestão da 
plataforma continua sendo manual e desassistida, podendo incorrer em inconsistências 
que venham a causar problemas na interação com os consumidores. O suporte à venda, 
através de CRM e medidas de desempenho vem a somar à plataforma sem adicionar 
custo de uso de soluções de terceiros. Por fim, um chatbot já programado para atender 
a uma série de finalidades substitui o empreendedor numa gama de ações, permitindo 
uma atuação de mais alto nível com a plataforma e seus consumidores. 

A tabela a seguir resume os riscos associados aos desafios inerentes ao projeto: 

DESAFIO 

COMPLE

- 

XIDADE 

(1 a 5) 

SOLUÇÃO RISCOS 

Chatbot para 

suporte no 

atendimento de 

consumidores 

5 

Desenvolver um robô baseado em 

tecnologias reconhecidas (como 

Google Assistant) para interagir 

com consumidores no caso de 

dúvidas e direcioná-los a soluções 

possíveis, além de adiantar parte 

das interações de uma compra 

Mudança nos custos 

de uso das 

abordagens, interação 

insuficiente, interação 

deficiente com 

públicos alvo 
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Integração a 

plataformas de 

pagamento e envio 

3 

Configuração de contas de 

pagamento do espaço virtual a 

contas de plataformas de 

pagamento virtuais conhecidas 

(bancos, cartões e fintechs) e 

plataformas de envio (ex.: Rappi, 

Loggi, Correios) 

Alteração nas 

políticas e custos de 

utilização, pouca 

compatibilidade das 

formas de pagamento 

com os públicos alvo, 

abrangência 

insuficiente das 

plataformas de 

expedição de 

produtos 

Suporte ao 

comércio com 

CRM e 

indicadores de 

desempenho 

3 

Pesquisa e desenvolvimento de 

uma ferramenta para registro de 

consumidores que geraram leads e 

que compraram dentro do espaço 

virtual; pesquisa e 

desenvolvimento de uma 

ferramenta que levante dados de 

desempenho de vendas (ex.: 

melhores produtos/serviços, 

região com mais compradores, 

horário de mais movimentação) 

Dificuldade em 

coletar e usar dados 

relevantes de 

consumidores, 

dificuldade em 

desenvolver fluxo 

usável em dispositivo 

reduzido 

(smartphone) 

Geração de espaço 

online para 

comércio em redes 

sociais 

4 

A partir da interface do protótipo, 

interagir com APIs de Instagram e 

Whatsapp a fim de fazer os 

vínculos necessários par ao espaço 

virtual, com geração e 

configuração automáticos de 

dependências como bancos de 

dados e contas para pagamento 

Problemas de 

integração, restrições 

de API, necessidade 

de muitas interações 

humanas (ex.: 

captchas, SMS de 

validação) 

Publicação de 

conteúdo para 

descoberta em 

mecanismos de 

busca 

3 

Publicação dos conteúdos do 

espaço virtual de forma que 

possam ser encontrados em 

mecanismos de busca; integração 

a ferramentas online de 

publicação de marcas (ex.: 

Facebook, Youtube) 

Restrições de acesso 

por parte das redes 

sociais, dificuldade 

em reverter anúncios 

em virtude de poucas 

informações do 

produto/serviço par 

oferta 

 

7. EQUIPE DO PROJETO  

Para a execução do Projeto, no âmbito do SENAI-PE, será necessária uma equipe 
formada por 7 (sete) pessoas, conforme descrita a seguir: 

 Gestor do Projeto e Pesquisador Principal (1): 

Responsável pela garantia das entregas acordadas no escopo do projeto, pelo bom 
andamento das atividades (no nível macro e mirco), orientação da equipe, definição 
das diretrizes técnicas e consultoria durante todo o Projeto, bem como o 
cumprimento das metas acordadas entre os partícipes. Também realiza atividades 
de pesquisa e desenvolvimento para realização dos requisitos técnicos das 
atividades listadas. O gestor do projeto também será o responsável pela execução 



 

 
12 

das atividades de ordem administrativo-financeiras, auxiliando no fornecimento de 
dados financeiros para o Relatório Anual do MCTIC e de prestação de contas à 
Empresa. 

 Designer UX/UI (1): 

Responsável pelo levantamento mais detalhado dos requisitos e fluxos voltado para 
o atendimento das demandas de todos os envolvidos com a proposta. Responsável 
também pelo desenvolvimento de projeto de design e arquitetura de informação da 
interface gráfica da solução, incluindo atividades de UX (User Experience) e UI (User 
Interface); 

 Corpo técnico de desenvolvimento (2): 

Responsáveis pelas atividades de pesquisa e identificação de tecnologias, 

ferramentas e algoritmos a serem utilizados na construção de sistemas em 

hardware, comunicação, serviços de retaguarda e interface gráfica mobile para 

visualização e interação dos usuários finais. Além disso, esta equipe será a 

responsável pelo desenvolvimento de primeira versão da solução (protótipo 

funcional). Esta equipe contará com um desenvolvedor sênior (com pelo menos 5 

anos de experiência), dois desenvolvedores pleno (com especialidade em 

desenvolvimento Front-End e Mobile) e um desenvolvedor júnior; 

 Analistas de qualidade (1): 

Responsáveis pela garantia da qualidade do projeto. Equipe formada por um 
desenvolvedor com perfil de tester. Todos as features devem estar funcionando de 
acordo com a descrição dos requisitos e esta é uma das principais funções desta 
equipe; 

 

8. ETAPAS DE EXECUCAO 

O Projeto será executado de acordo com as fases e atividades descritas a seguir.  

 FASE 1 - Investigação do problema 
o Visitas técnicas e reuniões com stakeholders 

 Envolvimento de equipes de startups, do SEBRAE PE 

o Reuniões de imersão  
 Foco em expansão do processo de ideação 

 Presença de consultores, sindicatos, representantes do porto digital 
e universidades;  

o Dinâmicas para levantamento de requisitos  
 Design thinking para levantamento de problemáticas enfrentadas 

 World Café para priorização de requisitos 

o Pesquisa de estado da arte em tecnologias, ferramentas e métodos  
 Ferramentas de desenvolvimento 

 Frameworks e bibliotecas para desenvolvimento 

 Softwares es serviços para desenvolvimento 

o Proposta de fluxo e interação de baixa fidelidade  
 Projeto de Interação de Usuário e Experiência de Usuário 

o Confecção do PMCanvas 
 Kickoff com definição conjunto de trilhas principais e prioridades 

o Definição de aquisições e serviços de terceiros 

 Concretização do levantamento realizado 
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 FASE 2 - Projeto e prototipação da plataforma   
o Pesquisa e desenvolvimento de modelo de dados e informações 

 Definição de modelo de banco de dados 

 Modelo de interação 

o Proposta de fluxo e interação de média fidelidade  
 Projeto de Interação de Usuário e Experiência de Usuário 

o Reuniões de imersão 

 Foco em validação das ideias desenvolvidas na fase 1 

 Validação do protótipo 
o Protótipo de Alta Fidelidade 

 Mockup da solução 

 
 

 FASE 3 - Prototipação de ferramentas de suporte às vendas 
o Verificação de conformidade com a LGPD 

 Estudo de atinência do modelo de dados e dos fluxos à Lei Geral da 
Proteção de Dados Pessoais 

o Estudo de Integração com redes sociais (Instagram, Whatsapp, Facebook) 
para criação de conta 

 Uso de APIs e métodos relacionados para geração de perfil que 
sustentará o espaço virtual 

o Estudo das plataformas de pagamento 
 Uso de APIs e métodos para recebimento de pagamentos 

o Estudo de plataformas de expedição 

 Uso de APIs e métodos para envio do produto ao consumidor 
o Implementação do protótipo de alta fidelidade; 

 Telas e níveis de acesso  
 Testes de integração e escalabilidade 

 

 FASE 4 – Prototipação de chatbot para suporte à operação 
o Pesquisa de fluxos de uso automatizáveis no espaço virtual de vendas 

 Estudo e prototipação de ações nas quais o robô pode interagir de 
imediato com o consumidor 

o Pesquisa e desenvolvimento de robô de conversação para resolução de 
dúvidas 

o Pesquisa e desenvolvimento de robô para automatização de rotinas de 

compra 

 Estudo e prototipação de ações nas quais o robô dá suporte na venda 

o Pesquisa de novas features e escalabilidade; 

 

9. ORÇAMENTO 

A tabela a seguir detalha o orçamento em função das fases, assim como os respectivos 
prazos para cada uma das entregas em questão. O total de investimento no projeto, 
incluindo despesas com horas técnicas, aquisição de softwares e licenças, 
deslocamentos para reuniões e visitas além dos custos de organização das imersões 
de validação e ideação é de R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais). 
 

Atividade/Item Meses Valor 

FASE 1 - Investigação do problema 

 Rodadas de Ideação 
01 Mês R$ 79.000,00 
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 Horas Técnicas 

 Deslocamentos 

 Entrevistas e Consultoria 

 Criação do mockup de baixa fidelidade 
 

FASE 2 – Desenvolvimento e prototipação da 

plataforma  

 Entrevistas  

 Horas técnicas 

 Desenvolvimento do protótipo de média fidelidade 
 

02 Meses R$ 100.000,00 

FASE 3 – Desenvolvimento, e Validação de 
protótipos 

 Horas técnicas 

 Entrevistas e consultoria 

 Implementação de Protótipo de alta fidelidade 
 

02 Meses R$ 90.000,00 

FASE 4 – Testes e Validações 

 Horas técnicas 

 Desenvolvimento de relatório de finalização 
 

01 mês R$ 70.000,00 

TOTAL R$ 339.000,00 
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10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DIAGRAMA DE GANTT) 

Atividade  

Mês 

  1  2   3   4   5   6  

FASE 1  

 Rodadas de Ideação                            

Visitas e entrevistas                            

Criação do PMCanvas                            

Criação do protótipo de baixa fidelidade                            

FASE 2 

Pesquisa e desenvolvimento de modelo de 
dados e informações 

                          

Validação dos protótipos                             

Criação do protótipo de média fidelidade                            

Modelagem do banco de dados                   

Levantamento de tecnologias e frameworks                   

Definição de relatórios                             

Pesquisa de fluxos de uso automatizáveis no 
espaço virtual de vendas 

                  

FASE 3 

Pesquisa e desenvolvimento de dashboard de 
desempenho de vendas 

                           

Pesquisa de mecanismo de divulgação em 
mecanismos de busca 

                           

Pesquisa e proposta de mecanismo de 
alavancagem de divulgação  
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Implementação do protótipo                       

FASE 4 

Testes e validação da solução                        

Pesquisa e desenvolvimento de robô para 
automatização de rotinas de venda 
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