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Projeto de aplicativo mobile 
que facilita o usuário que 
precisa encontrar o carreto 
ideal para sua mudança.



O diferencial do aplicativo é poder dividir um 
carreto entre usuários que executem caminhos 
similares, reduzindo o impacto ambiental de 
viagens e economizando dinheiro.



OBJETIVO

Estimular carretos autônomos / pessoas com 
automóvel adaptado para pequenas mudanças a 
encontrarem nova possibilidade de trabalho.

Gerar impacto sócio ambiental pela redução de 
combustíveis fósseis.

Incetivar o impacto social e financeiro de entidades 
filantrópicas que vendem objetos e não fazem a 
entrega, como bazares, feiras, brechós..



PÚBLICO ALVO IMPACTO

Classe C, D e E

18 a 65 anos

Residentes na 
cidade de São 
Paulo.

Ambiental - redução de 
combustível fóssil.

Social - estimulando nova 
forma de pensar o consumo, 
tanto de produto usado 
quanto de transporte 
compartilhado.

Regional - cada região da 
cidade de São Paulo será feita 
um mapeamento dos carretos 
e de suas necessidades.



TECNOLOGIA

Aplicativo Mobile em Java (android) e Swift (ios).
Integração com waze para encontrar melhor caminho.
I.A. para conectar usuários e carretos geologicamente 
próximos e para auxiliar no cálculo de preço, tempo e 
rota.
Servidores para manter banco de dados atualizados.
Segurança da informação para evitar invasão no 
sistema.



MODELO DE RECEITA

% na transação.

A ser estipulado o quanto.

MISSÃO

Garantir segurança e melhor 
experiência de usabilidade 
para nossos clientes.



Pesquisa com usuários
Pesquisa com carretos
Prototipagem
Teste de Prototipagem com usuários /carretos

Relatório de análise de erros e sugestões
Encontrar equipe de especialistas
Melhorar prototipagem
Teste de nova prototipagem

FASE 1 EM ANDAMENTO

FASE 2



Relatório de análise de erros.
Desenvolvimento do aplicativo.
Criação do site e planejamento de marketing
Teste de aplicativo com usuários reais

Marketing em ação
Lançamento da plataforma
Planejamento de equipe para eventuais erros.

FASE 3

FASE 4



Pesquisa de usuárioFASE 1

87%  precisaram de um carreto mais de uma vez

51%  pedem indicação para amigos

49% procuram pela internet 

79%  acharia interessante dividir custo do carreto.

O que as pessoas mais prezam na escolha de um carreto 
e a SEGURANÇA NA TRANSAÇÃO DO PAGAMENTO E DOS 
OBJETOS e PREÇO ACESSÍVEL.

A presquisa foi feita voluntariamente com 25 pessoas de 19 a 46 anos.



CICLO

49% procuram pela internet 
1O CICLO DO PROJETO
- Mapear carretos em nível de zonas: norte, sul, leste e oeste.

2O CICLO DO PROJETO
- Mapear em nível de região metropolitana: Campinas, Soro-
caba, Baixada Santista..

3O CICLO DO PROJETO 
- Mapear em nível estadual.



PROTÓTIPO

Telas iniciais



Escolha para prestadores de serviço



Finalização de cadastro 
para prestadores de serviço



Tela inicial para o usuário



Tela para confirmar pedido e entender as 
necessidades do usuário



Tela final de cadastro 
para opção de usuário 
que escolheu agilidade.



Tela final do usuário que escolheu preço e receber 
notificação de rotas similares a sua.



A páginas se encerram com o 
cadastro simples e convite a 

curtir as mídias sociais.



Equipe

Marina Hungria
Designer / criação / marketing

Eixo de busca

Economia, transporte, mobilidade urbana, 
mercado, autonomia, coletividade.

Modelo de receita

% na transação internas entre as partes.

Impacto Social

- Redução de combustível fóssil
- Nova forma de transporte compartilhado
- Estimulo consumo de usados.

Motivação

Reflexão sobre o impacto global da descarte 
de produtos e novas formas de consumo.

Desafios

1. Equipe    2. Investimento    3.Divulgação


