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Apresentação:
O Projeto surge do interesse de oferecer um serviço inédito para os setores de
conveniência e convivência social, lazer, cultura, entretenimento, gastronomia, festas,
publicidade, propaganda e marketing fazendo uso das ferramentas tecnológicas de
telecomunicações, disponibilidades de aplicativos em redes de acesso virtual e
plataformas de software monitoramento.
Projeto: A área de telecomunicações oferece a possibilidade de visualização com o
mundo em tempo real. Utilizar um sistema de monitoramento, transmissão de vídeo
em conexão ao vivo, acesso a ambientes internos e externos que ofertem perspectiva
de visão panorâmica a locais particulares, publicamente frequentados, são algumas
das funcionalidades oferecidas e bastante realizadas pelos recursos tecnológicos em
evolução na área de transmissão de dados, sinais e mídias. Porém, atualmente, esses
recursos são, em sua grande aplicação, utilizados para o setor de segurança e serviços
de vigilância da sociedade. Raramente temos um serviço de grande aplicação dessas
ferramentas para fins de lazer, comodidade e entretenimento geral. Exceto em
aplicações individuais, nas redes sociais atualmente emancipadas.
Situação atual e justificativa do projeto
Situação Problema: Considerando o tempo que se desperdiça durante a escolha de um
ambiente local para os momentos de confraternização social, happy hour, lazer, festa,
comemoração entre amigos e familiares, dispor de um serviço-ferramenta de acesso
tecnológico em tempo real que ofereça visualização das opções de estabelecimentos
abertos e em funcionamento, bem como características no momento da verificação
como lotação, atrações, iluminação, espaços e vagas disponíveis, organização, entre
outras, possibilitaria uma economia considerável de tempo, dinheiro e esforço, além
de proporcionar conforto ao usuário, visto que o acesso poderia ser feito em trânsito,
ou antes de chegar aos locais procurados. Ao contratante que oferecer seus espaços na
rede, haveria a vantagem de divulgar seus negócios, serviços e produtos realizando
marketing na plataforma de divulgação e canal de propaganda.

Serviço Proposto: A idéia é disponibilizar na rede um serviço que sirva como um guia
para o setor de bares, restaurantes, casas noturnas, clubes e ambientes sociais dos
centros urbanos. O serviço propõe dar ao usuário a certeza de sua escolha no
momento em que procura um ambiente de diversão. Contratando estabelecimentos
como estes para que ofereçam na rede seus ambientes internos em tempo real e o
usuário da rede possa acessar gratuitamente fazendo a escolha com todo conforto,
comodidade, disponibilidade, evento ou atividade que procura de acordo com o seu

perfil e necessidade. Dada a sua implantação, a priori, o serviço seria único, visto que
a tecnologia ainda não tem sido explorada com a finalidade de fazer divulgação em
tempo real dos ambientes que contratarem e disponibilizarem seus estabelecimentos
ao público conectado. Sendo assim, ao servir para o usuário como guia, serviria ao
cliente contratante, como ferramenta de propaganda e divulgação do seu
estabelecimento local.
Setor Explorado: A Região Metropolitana de Natal possui mais de ___ mil
estabelecimentos de lazer social entre bares, restaurantes, clubes, boates, casas de
festas e shows. Muitos dispõem de ambientes mistos com danceterias, atrações ao
vivo, eventos diversos, estruturas de casas noturnas e conveniências.
Assim verifica-se que o setor é uma boa aposta para investimentos futuros e buscar
novas formas de modernizar os acessos, expandir o mercado e consolidar novas
tecnologias de propagação dos serviços é um desafio bastante viável.
É fundamental, ao fazer o estudo do mercado e do setor, atentar para as
tendências que apontam para onde investir.
Redes Sociais: Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e
objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a
sua abertura, possibilitando relacionamentos entre os participantes. As rede sociais, já
funcionam em um contexto, ao qual os aspectos, por exemplo, de videoconferência já
estão inseridos.
Eis um fenômeno de forte tendência de propagação das relações da sociedade
moderna, em seu caráter virtual. Utilizar as redes sociais atuais como o propursor de
uma novidade, em um aspecto que, tal novidade já esteja inserida no contexto da
rede, parece ser a melhor forma de divulgação do serviço. O novo serviço se
apresenta sob a forma cujas estruturas de redes sociais já coexistem, conexão atravês
de ferramentas visuais, cameras de video, perfis individuais e coletivos, comunidades,
além de diversos aplicativos já implantados no setor, com o uso das tecnologias
virtuais.
Criando uma plataforma de acesso na rede, os usuários ao interagir com os
espaços “ambientados” sentir-se-iam estimulados a experimentar os serviços do
estabelecimento e desfrutar de seus atrativos, além de terem a certeza do que desejam
na hora de marcar presença no devido local.
Dessa certeza, haveria a comodidade ao usuário em evitar o desconforto de
“dar viagem perdida” ou se desapontar com o movimento no estabelecimento
procurado. Além da vantagem de economizar tempo, ao ir direto ao lugar que já foi
anteriormente escolhido graças a ferramenta pessoal que dispõem em sua casa, seu
trabalho, seu aparelho celular, laptop, estando conectado com amigos e familiares.
Qual a sua expectativa em trabalhar com a inPACTA?

Gostaria de ter a oportunidade de produzir tecnologia verdadeiramente útil,
responsável, sustentável e impactante na minha sociedade, colaborando para o
desenvolvimento da minha comunidade acadêmica durante o período em que cursar o
ensino superior na UFRN. Pretendo contribuir para a evolução econômica do meu
estado e a elevação do seu PIB para valores superiores aos atuais.

O que você espera aprender com a inPACTA

Espero da inPACTA obter conhecimento aplicável, enriquecimento moral e ético,
sabedoria para minha formação civil e profissional. Espero aprender sobre
empreendedorismo, inovação, competências cientificas, sociais e tecnológicas,
elaboração e implementação de projetos, negócios e empresas, e principalmente
colaboração, cooperação e corporativismo no
ambiente empresarial.

