
São Paulo 

2020 

 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL 

PROFISSIONALIZANTE 

 
 
 
 
 
 
 

AMIGO DA VIZINHANÇA 



São Paulo 

2020 

2 
 

 

 

CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL 

PROFISSIONALIZANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
AMIGO DA VIZINHANÇA 

 
 
 
 
 

Este AMIGO DA VIZINHANÇA pelo Centro 

Educacional Assistencial Profissionalizante 

para apresentação e exposição na Feira de 

Inovação e Ciências de 2020 

 
Participaram deste projeto: 

Daniel Vigano da silva 

Gabriel Rodrigues pereira 

Igor de Souza 

Jefferson Vitorio sodré 

Rafael de souza Bezerra 



São Paulo 

2020 

3 
 

 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................ 4 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO .............................................................................. 5 

2 ANÁLISE DE MERCADO............................................................ 7 
2.1 Quais são as principais ameaças ao seu negócio? ........................................................ 7 

3 LAYOUT E PROPÓTIPOS ......................................................... 8 
3.1 Figuras ........................................................................................................................... 8 

3.2 Funcionalidades ............................................................................................................. 9 

4 PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO .................. 10 
4.1 Estratégia competitiva .................................................................................................. 10 

4.2 Público alvo Mercado ................................................................................................... 11 

5 CONCLUSÃO ........................................................................... 12 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................. 13 
 

 



São Paulo 

2020 

4 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário hoje do Brasil não é dos melhores, muitas pessoas desrespeitando a 

quarentena e passando o vírus para os outros, mas o pior de tudo são quando essas 

pessoas tem alguém do grupo de risco(idosos acima de 60 anos, cardíacos, 

diabéticos, problemas pulmonares, doenças crônicas de respiração e etc. ) em sua 

casa. Essas pessoas da faixa que não podem sair de casa, mas então como eles 

fazem suas compras ? Muitas dessas pessoas principalmente idosos moram  

sozinho isso é o caso muito comum por exemplo : Tem um caso em que os avós 

saem de suas casa para fazerem compras e assim acabam se expondo, por conta 

disso sua família ficou preocupada e por isso começaram a fazer compras para eles, 

mas não é sempre que dá para fazer isso pois eles moram um pouco longe de suas 

casa. Esse caso foi comentado entre a rodinha de amigos, então nosso grupo 

pensou, como ajudá los ? E assim surgiu a ideia do aplicativo. 

o objetivo através dele é ajudar as pessoas da faixa de risco(idosos acima de 60 

anos, cardíacos, diabéticos, problemas pulmonares, doenças crônicas de respiração 

e etc. ) a fazerem suas compras sem sair de casa e sem custo adicionais como  

frete, mais o melhor de tudo é que isso além de ajudá-los, incentiva a solidariedade, 

pois as pessoas terão que fazer isso de graça e o aplicativo não tem fins financeiros, 

pois nessa pandemia temos pensar em ajudar depois quem sabe no futuro lucrar. 

Uma leve introdução do nosso aplicativo que será melhor apresentado ao decorrer, 

ele basicamente funciona como um intermediário entre o cliente, entregador e 

provedor, onde através dele eles se comunicaram e realizaram o pagamento através 

do nosso método, sem contato físico. Daqui em diante vocês verão e, entenderão 

melhor qual é característica do projeto, qual é o cenário atual e as maiores 

dificuldades, concorrentes, para implementar o aplicativo no mercado, como ficará o 

aplicativo e como iremos divulgá los paras as pessoas e convencê los a usá lo. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

 
 

Diante da pandemia de COVID-19, percebemos a dificuldade das pessoas do grupo 

de risco (pessoas com mais de 60 anos, pessoas com problemas pulmonares ou 

cardíacos) a fazerem suas compras por conta própria. Muitas delas, idosos, não 

possuem pessoas para irem em seu lugar. 

 
Pensamos: “por que não fazer algo para ajudá-los?” 

 
Então tivemos a ideia de criar um aplicativo de fácil acesso, que as pessoas 

possam pedir os mais variados tipos de alimento(s) e o mesmo seria separado por 

parceiros ( restaurantes, redes de fast-food e mercados) e entregue por 

entregadores. 

 
Mas com isso, qual o seu objetivo, lucro ? Não, nossos objetivos são : 

 
Gerar solidariedade : os entregadores parceiros teriam uma iniciativa de ajudar os 

outros , assim ajudando os outros a passarem por essa crise da pandemia 

 
evitar aglomeração : Como a entrega é separada dentro do estabelecimento e o 

entregador apenas irá retirar o produto, menos pessoas circularam. 

 
Preservação da vida : Com menos pessoas na rua, menor a probabilidade de 

infecção. Assim teríamos um nível de contágio mas baixo. 

 
Tudo bem, então como irá funcionar esse seu aplicativo ? Então, é bem simples : 

 
Entregador : Após a solicitação do serviço, o entregador mais próximo receberá uma 

notificação, contendo: endereço de retirada e entrega, nome do cliente, valor a ser 

pago ao mercado, atacado, etc,, os entregadores melhores avaliados receberam 

mais pedidos. 
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Parceiro: Receberá uma notificação contendo: Nome do entregador e cliente, o 
alimento a ser separado, o valor da compra. 

 
Cliente: Após a seleção dos produtos, terá em tela contendo: Nome do entregador 

tempo estimado da entrega,valor do pedido. 
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2 ANÁLISE DE MERCADO 
 

O mercado atualmente gira através da entrada e saída de dinheiro, praticamente 

tudo tem que se pagar, por conta disso o aplicativo terá um diferencial, ele não irá 

¨girar¨ dinheiro, mas como assim ? O aplicativo é com o intuito de solidariedade, e 

um ponto foco que todos querem, claro além de não ter contato, ele não irá ter frete, 

uma coisa que encarece a compra, o dinheiro que irá girar é apenas o pagamento  

da compra, entre cliente,entregador e o fornecedor, esse é o nosso diferencial no 

mercado, pois ele só pensa em lucro e não pensamos nisso no momento e sim em 

ajudar, talvez no futuro lucrar, talvez, por exemplo o ifood, ubereats e etc, todos esse 

temos que pagar frete e também os restaurantes, mercados e etc, eles quem que 

pagar para alguém entregar e nós não, pois é algo que vai ter que partir da pessoa 

em ajudar a outra nessas compras e isso é um ponto difícil. 

 
 
 

2.1 Quais são as principais ameaças ao seu negócio? 
 

As principais dificuldades são a honestidade das pessoas e a própria solidariedade 

das pessoas, por que teremos que incentivar muito as pessoas, porque são poucos 

que se prontificaram a ajudar os outros, outra dificuldade é conseguir as parcerias 

do mercados, atacadista e convelos a ajudarmos, outra coisa é a segurança, pois 

teremos que ter cuidado com as pessoas que serão clientes, e outra as pessoas 

podem roubar furtar as compras isso também é outra coisa super importante, e falta 

pensarmos nisso, ou seja a maior dificuldade será a honestidade e a compaixão com 

o próximo. 
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3 LAYOUT E PROPÓTIPOS 

 
3.1 Figuras 
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3.2 Funcionalidades 
 

Esse é um protótipo do aplicativo que se tudo der certo irá ser programado, como 

mostrado nas características, na primeira imagem temos a inicialização do 

aplicativo, após isso o usuário fará seu cadastro dependendo da sua utilização ele 

pode ser tanto cliente, entregador, ou parceiro, após isso ele irá fazer sua compra 

após o término o entregador e o mercado, atacado e etc… também receberá uma 

notificação, depois disso será entregue o pedido o pagamento será feito e assim 

finaliza sua compra. 
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4 PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 

O plano de marketing do aplicativo é bem simples e objetivo, o plano é divulgar para 

todas pessoas e todas redes sociais, atualmente o nosso aplicativo está no 

instagram, no instagram temos praticamente todos os dias storys e na segundas 

como a passada temos live em relação ao aplicativo e de algum outro um projeto, é 

um bate e volta de perguntas e respostas. 

No começo do ano foi realizada uma pesquisa para ver a satisfação das 

pessoas em relação ao aplicativo e as pessoas que falaram que iriam ajudar deu em 

média uma satisfação de 80 % e relação a 53 pessoas entrevistadas 

 

 
4.1 Estratégia competitiva 

 
A estratégia principal é focar em ajudar, mas não ajudar e receber algo em 

troca e sim ajudar e sair de mão vazia e coração cheio, sempre mais sempre 

deixar bem claro que irá ser um aplicativo que ajuda as pessoas e incentiva a 

soliedaderade, isso toca as pessoas o fato de ser algo solidário, mas vamos 

direto ao ponto, a estratégia é fazer parcerias com mercados, atacados e etc, e 

assim neles pedir para eles divulgarem o nosso projeto, sim vai ser muito 

difícil vai, mas que arrisca não petisca e assim o nosso aplicativo ficará 

exposto no mercado para as pessoas utilizarem. 
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4.2 Público alvo Mercado 
 

Como dito nos outros topicos, nossa ideia principal é ajudar os da faixa de risco do 

coronavírus como por exemplo : São considerados grupo de risco para agravamento 

da COVID-19 os portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, 

asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, e indivíduos fumantes (que fazem uso de 

tabaco incluindo narguilé), acima de 60 anos, gestantes, puérperas e crianças 

menores de 5 anos. A ideia é ajudar essas pessoas, excluindo pessoas que usam 

narguilé por conta que é um público muito mais jovem, que na pandemia estará 

incluindo mas após elas não estarão mais. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Nosso objetivo através dele é ajudar as pessoas da faixa de risco(idosos acima de 

60 anos, cardíacos, diabéticos, problemas pulmonares, doenças crônicas de 

respiração e etc. ) a fazerem suas compras sem sair de casa e sem custo adicionais 

como frete, mais o melhor de tudo é que isso além de ajudá-los, incentiva a 

solidariedade, pois as pessoas terão que fazer isso de graça e o aplicativo não tem 

fins financeiros, pois nessa pandemia temos pensar em ajudar depois quem sabe no 

futuro lucrar. 
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