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Rede social de perfis customizáveis para o mercado diverso de serviços
Nos atuais tempos de crise em que a economia brasileira se encontra, o número de pequenos empreendedores cresce no país.
Nos últimos 3,5 anos, mais de 11 milhões de empresas foram criadas por necessidade no Brasil. Há várias dificuldades que as
pessoas podem enfrentar no início de seus empreendimentos. Entre elas, estão a falta de recursos iniciais e desafios
relacionados ao marketing e à divulgação. Atualmente, há poucas soluções para auxiliar a enfrentar estas dificuldades, sendo
que as que existem possuem funcionalidades limitadas. Portanto, há um espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias
para auxiliar os pequenos empreendedores nas principais dificuldades que eles enfrentam.
O objetivo deste trabalho de formatura é a criação de um sistema web em que os usuários podem comprar e vender serviços,
o qual atua como uma ferramenta de divulgação para pequenos empreendedores e pessoas com negócio próprio. As
funcionalidades principais que agregaram valor ao sistema são:
1.
2.
3.
4.

Criação de perfis customizáveis de vendedor para definir um visual mais apropriado para o seu negócio.
Plataforma de Blog com posts e comentários para os vendedores interagirem com compradores.
Utilização de sistema de mensagens para negociação de serviços.
Sistema seguro de pagamentos integrado à plataforma.

A customização de perfis é um diferencial que contribui para a geração de uma identidade visual forte ao usuário vendedor.
Através desse recurso do Perc, cada negócio pode ser representado de forma a ser diferenciado dos demais. Portanto, é uma
funcionalidade chave para agregar valor ao negócio do usuário. A figura 1 apresenta a interface para customizar o perfil de
usuário vendedor e a figura 2 apresenta a interface do perfil customizado.

Figura 1 – Configuração de perfil
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Figura 2 – Perfil Configurado

