
Olá, Somos a equipe 12 e
estamos represento o
New Ways, uma solução
para o novo normal de
abertura do isolamento



A pandemia gerou sérios
impactos na sociedade,
principalmente para as
empresas de micro a
médio porte, e
profissionais autônomos.

O início do abertura do
isolamento, visando
atingir um nível
normalidade, terá de ser
feito de forma dinâmica,
rápida e segura.



Mesmo após o COVID ser erradicado, a
sociedade jamais voltará ao normal que
conhecemos. Hábitos precisarão mudar.
Novos caminhos irão surgir. Pensando
nisso criamos o New Ways, o aplicativo
que veio desbravar esses novos
caminhos e permitir uma mais fácil e
gerenciada recuperação dos danos
causados socioeconomicamente.



Através do App, será possível encontrar empresas dentro de um espaço
geográfico, onde serão fornecidas informações como lotação em tempo real além
de funções como realizar uma pré compra dos produtos, agendar visita e coleta
dos produtos comprados ou solicitar delivery, se inscrever na fila para entrada no
estabelecimento, ofertar e demandar vagas de empregos, apoiar ações sociais
daquele estabelecimento, além de dados atualizados sobre a pandemia e
qualidade do ar.



Tudo isso será vinculado a um
sistema de inteligência artificial
que analisará o histórico de
trânsito de pessoas, gerando
gráficos e prevendo
aglomerações futuras passando
mais segurança aos usuários.



O New Ways vai buscar parcerias com
empresas como a Google e a InLoco para
obter os dados de trânsito de pessoas que
ainda não utilizam o New Ways, dando ao
New Ways uma maior precisão e
confiabilidade nas informações ofertadas.



Em nosso modelo de negócio, não haverá custo para credenciamento dos
estabelecimentos, nem para o consumidor. Nossa receita vai se compor da venda de
licenças premium, para dar impulso e maior visibilidade aos estabelecimentos e
publicidade dentro do app.



Então, escolham o nosso projeto e nos ajudem a 
ajudar pessoas. Nos ajudem a mostrá-las os novos 

caminhos. 




