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Coronathon

1. Introdução
O Coronathon tem como foco o desenvolvimento
de projetos reais e viáveis os quais possam ajudar
a reduzir os impactos que a COVID 19 vem
trazendo ao nosso país.
Foram 3 dias de uma longa jornada, mas
incomparavelmente menor do que o percurso a
desenvolver para combater a COVID-19.
Os projetos têm como avaliação 5 critérios:
● Impacto
● Produto
● Viabilidade de Implementação
● Criatividade
● Apresentação
A submissão deverá conter uma apresentação de 10
slides, um vídeo do produto de até 3 minutos, o
protótipo navegável e a codificação do projeto e esta
documentação.

2. A Pesquisa

2. Pesquisa
A pesquisa é uma das partes mais fundamentais durante um
processo de Design Thinking. Nela conseguimos entender o real
cenário do desafio, no caso do enfrentamento da pandemia.
Essa pesquisa foi feita utilizando meios digitais, ou seja, busca de
informações através da coleta de dados estatísticos sobre os
impactos.

1.

Exploratória

A pandemia tem uma complexidade muito relevante para descobrirmos
qual a necessidade de como acompanhar os impactos na economia que
estão sendo causados..

"...expectativa é de que a taxa de juros
Selic seja reduzida novamente em maio
e termine o ano a 3,50%..."
"...BACEN divulgou nesta segunda-feira,
a expectativa agora é de uma contração
de 0,48% do PIB em 2020 (antes
1,48%)."
https://exame.com/economia/mercado-preveque-pib-do-brasil-deve-cair-048-em-2020/

Perguntas realizadas
1.

Como divulgar o trabalhador informal?

2.

Como manter a recorrência de pagamento para
esses trabalhadores?

3.

Como auxiliar na transformação digital desses
profissionais?

Produto
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4.1 NoPV
Seja para encontrar profissionais de confiança que atendam
remotamente ou para agendar aquele atendimento, é só conversar
com o nosso chatbot via Whatsapp que ele resolve para você.

Disponível para Android, iOS e web, o NoPV é uma plataforma para
contratação de serviços, pois a Covid-19 está acelerando a
transformação digital mais do que o Coach Agil 2.0. Com a
quarentena, muitas profissões estão precisando se adaptar ao
agendamento, videoconferência e pagamento online.

Universo
Americanas

4.2 Solução Técnica
Para este projeto não existe uma receita, mas sim algumas
tecnologias que juntas, podem viabilizar este produto, mais isso
será concebido de cada equipe de desenvolvimento irá escolher.
Nesse MVP escolhemos usar o React JS para ser o frontend,
usamos o método de SPA - Simple Page Appication, que consiste
em ser uma página única para a aplicação ser bem rápida do que
uma aplicação normal.
Nós usamos o https://whatz.me/ para poder integrar o Bot do
Whats em nossa SPA, para poder conversar com o cliente e
empreendedor na plataforma.

Fontes:
SPA: https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplicativo_de_p%C3%A1gina_%C3%BAnica
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2.1 O roteiro do pitch
Roteiro - Pitch

O Brasil 41% da população economicamente ativa trabalha como profissional
autônomo, isto é, profissionais que não possuem carteira assinadas. Desses 24
milhões exercem atividades que podem ser realizadas através de atendimentos
online. Como advogados, psicólogos, nutricionistas, contadores, profissionais de t.i,
corretores entre outros. Esses profissionais foram impactados com a pandemia do
Covid-19. Precisando se adaptarem ao universo digital. Luiz, uma profissional liberal,
advogado. Está sofrendo com os danos causados pela pandemia. Ele não sabe
como se comunicar e se apresentar através dos meios digitais. Olhando para esse
cenário, pensamos como oferecer a melhor orientação para Luiz? Criamos o NoPV,
um chatbot com inteligência artificial atrelado ao Whatsapp. Luiz consegue interagir
sem precisar instalar outras aplicações. Através de bancos de dados, retirados da
lista dos seus sindicatos ou associações profissionais.
Enviaremos uma notificação através do whatsapp, apresentando e solicitando a
escolha de participar nos cadastros do NoPv. Luiz aceita. adiciona as informações
solicitadas, como: confirmação de dados cadastrais e currículo. Pronto! Ele está
inserido na plataforma. Carlos, vê anúncios sobre o NoPv, e está precisando
encontrar um advogado com uma certa urgência. Ele adiciona o número do bot em
seu whatsapp Quando inicia a conversa, o bot sugere algumas opções de busca. Ele
procura sobre advogados. E tem como resposta que existem alguns listados, dentre
eles, Luiz Então Carlos, se interessa pelo currículo do advogado E já logo recebe os
horários de disponibilidade de Luiz Escolhendo o melhor para ambos, uma reunião
digital feita por meio do Hangout, link gerado para ambos. Desse contato, se torna
um contrato, gerando conforto para o autônomo e cliente. Um contrato que estará
atrelado com a plataforma, e auxiliará no sistema de pagamento durante a prestação
de serviços. NoPV Uma forma facilitada Robotizada e amigável De gerar novos
caminhos para os autônomos.
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