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1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto se trata de um amigo virtual que será desenvolvido através de um app, que 

contará com uma interface bem simples e intuitiva para que todos que a use consiga 

interagir com 100% dela. Esse “amigo” será um bot que, por meio de conversas de 

chat, induzirá a pessoa a sair de sua casa e buscar novos amigos. 

 

 

1.1 Objetivo do Projeto 

 

A finalidade do grupo em questão ao desenvolver o aplicativo seria ajudar a diminuir 

os índices de isolamentos sociais procedidos de diversos problemas da psique 

humana, tal como o desenvolvimento de uma depressão, ansiedade etc. O objetivo 

surgiu com a pergunta: quais problemas reais podemos solucionar com os recursos 

que temos (no caso tecnologia, programação)? Então, foi pensado no que estaria 

relacionado a aparelhos smartphones, computadores e problemas socioemocionais, 

logo, surgiu a ideia de um aplicativo e depois o público alvo o qual ele atingiria. 

A princípio, o projeto será construído em torno de uma interface simples e intuitiva 

para que todos que a use consiga interagir com 100% dela, além disso, contará com 

um Bot que através de conversas, induzirá a pessoa a sair de sua casa e buscar novos 

amigos. 

 

1.2 Justificativa 

O projeto foi escolhido pois, de todas as alternativas que analisamos, foi a única mais 

tangível que conseguimos alcançar. Anteriormente, buscávamos por outros 

problemas não tão fáceis de se solucionar, por motivos de exigir tempo demais a longo 

prazo para desenvolver e também, pelo fato de já existir alternativas melhores das 

que poderíamos oferecer.  

O que queremos com este projeto são pessoas felizes com confiança em si e 

dispostas a conhecer um novo mundo, assim então aprimorar suas convivências 

sociais e suas habilidades de comunicação social.     
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1.3 Metodologia 

O aplicativo contará com duas partes: a visual e a interior (back-end e front-end). E 

aqui vamos listar quais são eles e seus focos no aplicativo: 

Pacote Adobe: o papel do pacote Adobe em nosso projeto, será de estabelecer o 

visual do nosso programa. Escolhemos este software em específico pois, acreditamos 

que ele possa tanto nos auxiliar no desenvolvimento do front-end como também, nos 

auxiliará a ter o melhor resultado possível do que queremos para a experiência exterior 

do usuário. 

Python: o Python nos auxiliará a dar os comandos principais que dará funções ao 

aplicativo. E também, será a plataforma principal que usaremos para o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial. Tivemos a iniciativa de escolher este 

software pois, além de estarmos acostumados com sua interface e tudo que o mesmo 

oferece, ele ajudará em fazer o projeto em um tempo curto e suficiente para termos 

um protótipo pronto. 

 

2. ANÁLISE DE MERCADO 

 Com o nosso empreendimento, podemos alcançar novos horizontes através do 

mercado de aplicativos mobile e buscar solucionar novos problemas com a tecnologia. 

Não só isso, mas também, expandir nosso negócio principal e conquistar novos 

públicos para termos presença na vida de milhares de pessoas. 

 

2.1 Quais são as principais ameaças ao seu negócio? 

 

As ameaças também são uma constante e surgem de todas as esferas: do 

desinteresse do mercado consumidor por seu produto à entrada de novos 

concorrentes com importantes diferenciais competitivos, passando pela carência de 

insumos e matérias-primas. Por isso, sua atenção às mudanças, chamadas sinais de 

mercado, deve ser total e contínua, de modo a lhe permitir interagir com previsibilidade 

e consistência.  

https://www.adobe.com/br/products/xd.html
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3. LAYOUT E PROPÓTIPOS E PROJETO  

 3.1 Figuras 
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3.2 Funcionalidades 

Menu: 

  

 

 

Nesta tela será possível acessar a tela de cadastro e a tela de opções. 

Cadastro: 
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 Esta será uma tela onde no primeiro uso do aplicativo o usuário cadastrará sua 

informações, como nome completo, E-mail e senha.  

 

Chat: 

  

 

Essa é a tela  de conversa com o robô, onde você vai poder conversar com o robô e 

ele vai te direcionar para outras pessoas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opções: 
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Aqui você vai poder mudar o estilo do visual, vai poder permitir o microfone para 

áudios ou reconhecimento de voz e uma opção para salvar automaticamente as 

mensagens.   
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4. PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 

  Devida a estrutura a qual estaríamos lidando, que no caso é a tecnologia, optaremos 

pelo marketing digital e anunciaremos em plataformas como o YouTube, Facebook, 

Instagram e Twitter, pois nosso público alvo se concentra majoritariamente nessas 

redes sociais, logo, seria estrategicamente viável investirmos em anúncios nessas 

plataformas. 

4.1 Estratégia competitiva  

 Como nosso projeto será um aplicativo focaremos em marketing digital, para que 

atinja nosso público alvo. Iremos focar bastante em custo benefício para que haja uma 

boa quantidade de lucro mas que não decepcione nossos usuários, continuaremos 

focados em nossas pesquisas para que haja diferenciais e assim chame atenção de 

empresas para nos patrocinar e também de novos usuários.  

 

4.2 Público alvo 

   Enquanto estávamos desenvolvendo o projeto pensamos muito sobre nosso público 

alvo, entre nossas diversas pesquisas definimos que nosso aplicativo seria efetivo em 

pessoas de 18 á 25 anos, pois são as maiores taxas de solidão em nossas pesquisas, 

porém nosso app poderia ser usado por pessoas de diversas idades, sexo e regiões. 

Procuramos atuar em casos onde a pessoa é mais solitária e tem um estilo de vida 

mais sedentário.  

Quando pensamos no lado empresarial queremos que nosso aplicativo seja 

distribuído por uma empresa de grande porte do ramo tecnológico, pois assim ela 

poderia ajudar a desenvolver mais funções com grande desempenho, procuramos 

distribuir-lo por meio de lojas virtuais como playstore e appstore. Pensamos em um 

lucro estável e que nos ajude a dar continuidade a nosso projeto desenvolvendo mais 

funcionalidades e melhorando aquilo que já está feito.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Com tudo, é concluído que, o aplicativo visa trazer impacto no mercado atingindo um 

público dentre jovens e adultos, afim de diminuir os índices de isolamentos sociais 

através da divulgação pelo marketing digital. 

 

6. PESQUISAS CIENTÍFICAS 

Ansiedade e depressão duplicaram em um mês de quarentena no Brasil: 
"A ansiedade está fundamentalmente ligada a uma tentativa de controle. De 
controlar o que não é controlável. A pessoa tenta controlar o futuro. São tentativas 
infrutíferas, porque na realidade nós só temos o agora. O futuro não nos pertence, 
assim como o passado." 
 
O impacto da COVID-19 na saúde mental e uso de substâncias: 
"Após a crise financeira global em 2007-08, por exemplo, muitos países tiveram 
aumento nas taxas de depressão, ansiedade e uso de álcool e drogas. Em 2008, a 
recessão iniciou um aumento de 13% nos suicídios atribuídos ao desemprego, com 
mais de 46.000 vidas perdidas. Além do impacto negativo de uma crise econômica 
tradicional, o COVID-19 apresenta desafios adicionais — medo do próprio vírus, luto 
coletivo, distanciamento físico prolongado e isolamento social — que agravarão o 
impacto em nossa psique coletiva." 
 
Cresce o número de viciados em internet; saiba como se proteger: 
"Uma pesquisa da AT Kearney mostra que os brasileiros são os que mais ficam 
conectados no mundo todo: 51% disseram que ficam online durante todo o dia e 
20% usaram mais de 10 vezes por dia. Além disso, no Brasil, os entrevistados 
gastam 58% do seu tempo online nas redes sociais, uma proporção maior do que 
em qualquer outro país. Porém, são os que menos realizam compras na web. Quem 
mais compra são os japoneses e alemães, enquanto norte-americanos e ingleses 
seguem mais ou menos a média mundial." 
 
OMS alerta para crise global de saúde mental devido à pandemia de Covid-19: 
"Estudos e pesquisas emergentes já estão mostrando o impacto global da Covid-19 
na saúde mental. Psicólogos dizem que as crianças estão ansiosas, e aumentos de 
casos de depressão e ansiedade foram registrados em vários países." 
 
Coronavírus: o impacto da doença na saúde mental de adolescentes e jovens: 
"Para alguém que estava sempre fora de casa, encontrando amigos e trabalhando, 
ela diz que é um desafio ficar presa em um apartamento com quatro pessoas. 
 
"Desde o início do isolamento, minha ansiedade aumentou muito", diz Ligia. "Com 
frequência, ela vem sem que eu espere. Tenho dificuldade em respirar e pensar 
direito. É uma sensação de confusão." 
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O impacto de uma quarentena na saúde mental: 
"Apesar de todos saberem sobre a necessidade de evitar qualquer convívio social 
para conter o novo coronavírus, controlar a vontade de ir para a rua ou encontrar 
outras pessoas é uma tarefa difícil. Enfrentar uma quarentena pode ter impacto na 
saúde mental dos indivíduos. É o que mostra uma revisão de pesquisas, publicada 
este mês na revista científica “The Lancet”, sobre os efeitos psicológicos da 
quarentena durante o período da epidemia de SARS, a síndrome respiratória aguda 
que surgiu em 2002. De acordo com o levantamento, 29% apresentaram sintomas 
de estresse pós-traumático, enquanto 31% tiveram depressão depois do 
isolamento." 
 
Psiquiatras alertam para 'tsunami' de problemas de saúde mental em meio à 
pandemia: 
"Os médicos estão particularmente preocupados com o fato de crianças e idosos 
não receberem o apoio de que precisam devido ao fechamento de escolas, ao 
isolamento social e ao medo de hospitais. Fatores como a solidão, o medo da covid-
19 e incertezas quanto ao futuro agravam doenças mentais pré-existentes e criam 
novos problemas para pessoas até então saudáveis." 
 
Pandemia por Covid-19 e o risco de suicídio: 
"Quanto mais a doença se espalha, mais efeitos de longo prazo podem ser sentidos 
em diversas áreas da vida, gerando um maior impacto sobre populações 
consideradas como vulneráveis e, portanto, podendo afetar os índices de 
comportamento suicida. Por isso, é necessário pensar em medidas de prevenção ao 
suicídio de forma global e ampla." 
 
Casos de estresse, ansiedade e depressão disparam em meio à pandemia: 
"O levantamento aponta que os casos de depressão quase dobraram e os de 
ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Além disso, a pesquisa revelou 
que as mulheres são as mais propensas do que os homens a sofrer com ansiedade 
e estresse durante o período de epidemia." 
 
COVID-19 levou a aumento de transtornos mentais, alerta psicóloga: 
"O novo coronavirus não só tem causado milhares de mortes e impactos na 
economia, mas também provocado o aumento dos transtornos mentais, acarretando 
abalos psicológicos para muitos indivíduos. A tendência é que esses problemas 
persistam na vida “pós-pandemia” e as pessoas devem se preparar para encarar um 
“novo normal”. A avaliação é da psicóloga Aldelúcia de Castro Souza, professora do 
curso de psicologia das Faculdades Unidas Norte de Minas (Funorte), de Montes 
Claros, no Norte de Minas." 
 
Brasil é o 5º mais sedentário do mundo e lidera o ranking na América do Sul. OMS 
quer mudar este quadro: 
"O Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto (CODE) da Fiesp realizou, na última 
segunda-feira (29/4), debate sobre o Plano de Ação Global para Atividades Físicas, 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). O conjunto de estratégias foi criado para 
incentivar as pessoas do mundo a serem mais ativas para um mundo mais saudável. 
A iniciativa tem extrema importância para os brasileiros, uma vez que o país é o 5º 
mais sedentário do mundo e lidera o ranking na América do Sul." 
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Isolamento Social: 
"O isolamento social é o ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com o 
restante da sociedade. Esse isolamento pode ser voluntário ou não. Quando há uma 
força maior, seja imposta pelo governo, seja por uma situação de guerra ou 
pandemia, ou até mesmo um toque de recolher provocado pela violência urbana, o 
isolamento é forçado. Quando o próprio indivíduo ou grupo se isola voluntariamente, 
por questões de saúde mental (em consequência de depressão, por exemplo), por 
questões pessoais ou por questões religiosas, há um isolamento social voluntário." 
 
Por que o isolamento social cresce entre os jovens: 
"Num mundo cada vez mais 'conectado', grande marca desses tempos tecnológicos, 
o isolamento social ainda é uma triste realidade. 
 
Esse fenômeno tem chamado a atenção de autoridades no mundo todo, já que o 
número de pessoas que evita — voluntariamente ou não — qualquer interação 
social tem crescido de maneira significativa, principalmente entre os jovens." 
 
Isolamento social pode trazer consequências ruins para a saúde: 
"Isolamento nunca foi sinônimo de saúde em dia. O problema afeta muitas pessoas, 
principalmente quando param de trabalhar e não se envolvem em outras atividades. 
A principal consequência é a depressão. Uma pesquisa feita pela Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que o isolamento e a solidão aumentam em 
14% as chances de um idoso morrer prematuramente." 
 
O que é que o isolamento social faz ao cérebro?: 
"Conseguimos identificar um neuropeptídeo – uma pequena molécula no cérebro 
que as células usam para comunicar umas com as outras – que controla vários 
comportamentos que estão associados ao isolamento social crónico. Percebemos 
que este componente da família de neuropetídeos da taquiquinina, o Tac2, era 
produzido em excesso no cérebro dos ratinhos. Aumentava em várias regiões do 
cérebro", explica ao PÚBLICO a primeira autora do artigo, Moriel Zelikowsky." 
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