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1. Qual a demanda que o projeto irá atender? 

 

Percebendo uma grande utilização de meios não formais para a obtenção 

de informações em nosso setor, além da dificuldade de localizar esses 

conteúdos e a dispersão dos dados, o projeto CentralTRC visa de maneira 

objetiva e simples criar um portal de colaboração e compartilhamento, 

assemelhando-se em alguns pontos ao “Wikipédia”. A grande revolução neste 

projeto é se tornar uma plataforma de centralização de consultas sobre tudo que 

envolve o Transporte Rodoviário de Cargas com segurança, assertividade e 

validação, reduzindo assim o tempo para a solução de problemas.   

Realizamos uma pesquisa a fim de validar se o sentimento que tínhamos 

em relação a essa dificuldade da descentralização e dispersão das informações 

seria também de mais pessoas. Em uma das perguntas, com resposta livre, 69% 

dos respondentes comentaram sobre algum tipo de dificuldade em relação as 

informações do setor, sendo que 58% do total informou utilizar algum meio 

tecnológico (buscadores, Whats App ou aplicativos) para encontrar informações 

e tirar dúvidas sobre o seu trabalho ou do setor. Outro ponto relevante é que 

nessa pesquisa 81% são pessoas com cargo de diretoria ou gerência das 

empresas.  

Esses dados nos alertaram que mesmo pessoas com maior 

desenvolvimento e acesso ainda perdem tempo ao buscar dados, informações 

e tirar dúvidas dos negócios pelos quais são responsáveis. Sendo assim surge 

a ideia da criação do CentralTRC. 

Abaixo alguns números da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Qual o benefício ganho com o projeto? 

 

Nos apoiamos em 5 pilares de ganhos no desenvolvimento deste projeto, 

entendendo que outros ganhos poderão emergir conforme a condução, 

construção e uso do portal.  

Tempo: com a centralização e validação das informações os usuários 

reduzem o tempo de busca da sua demanda. Quando falamos em tempo 

estamos diretamente ligados a produtividade.  

Colaboração: sendo um portal colaborativo o nosso setor ganhará a 

oportunidade de adquirir o costume, a confiança e experimentará um jeito 

diferente de compartilhar dados. Abriremos um tão ansioso espaço para que 

possamos “dar e receber” com ganhos em todas as vias. 

Interação: a criação do portal possibilitará uma grande interação entre os 

usuários, empresas, fornecedores e sociedade. Além da necessidade de 

colaboração, outras ferramentas farão com que existam diversas formas dos 

stakeholders interagirem.  

Desenvolvimento: nosso setor ainda caminha na necessidade de se 

desenvolver e fortalecer. O CentralTRC será uma ferramenta que pode e deve 

ser explorada para que isso ocorra, é uma vitrine para os novos tempos que 

precisamos.  

Economia: os 4 pilares anteriores desencadeiam justamente este último, 

com a otimização do tempo, interação, colaboração e desenvolvimento 

possibilitaremos ganhos financeiros para todos os envolvidos, direta ou 

indiretamente.  

Por mais longo que pareçam o retorno desses benefícios, uma das 

características implícitas na realização deste projeto é a possibilidade de 

mudança do mindset. Por isso o ideal é começar, dar o primeiro passo e abrir o 

caminho da transformação.  
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3. Metodologia usada? 

 

A metodologia usada para a construção do projeto é no formato de uma 

startup de tecnologia, usando ferramentas de acompanhamento como kanbans 

e uma estrutura de entregas pequenas, rápidas e em ciclos baseado no modelo 

scrum.  

O primeiro passo é “montar toda a estrutura física” que abarcará o projeto, 

definindo e selecionando as pessoas com base nas necessidades, realizando os 

investimentos iniciais para capacitar o projeto a ser executado.  

Em seguida importante é elencar todos os pontos e dados que o portal 

deverá tratar, organizando por prioridades o desenvolvimento dos diversos 

serviços que vão emergir da usabilidade da ideia. Neste passo é importante a 

participação dos stakeholders para uma maior assertividade.  Podemos chamar 

essa segunda etapa como a “montagem real e detalhada do projeto”.  

O terceiro momento é conhecido como o “mão na massa”, onde os 

desenvolvedores atuarão na construção do portal e do aplicativo realizando 

entregas quinzenais para testes dos usuários gerando assim experimentações 

curtas, que possibilitará intervenções e mudanças mais rápidas quando 

necessárias.  

A quarta etapa se dará no lançamento do CentralTRC com a organização 

de um grande evento, onde participarão os principais interessados e agentes do 

nosso setor. É nesse ponto que cabe uma grande valorização e marketing desse 

marco, enaltecendo a inovação e possibilidades que o projeto tem a entregar.  

Por fim o projeto requer uma manutenção constante visto se tratar de 

tecnologia e de um serviço compartilhado e colaborativo. Dessa forma é 

imprescindível que haja uma estrutura organizacional que dê seguimento e que 

pense a longo prazo na sustentabilidade do que foi realizado.  
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4. Qual o cenário atual? 

 

Conforme apresentamos no primeiro tópico deste projeto o cenário atual 

é baseado na descentralização das informações e informalidade na busca delas. 

Recorremos a grupos de Whats App, contatos diversos ou conhecidos e até 

mesmo em aventuras nos principais buscadores da internet. Isso tudo sem 

garantias que encontraremos o que precisamos e sem um histórico acessível do 

que foi buscado e localizado. As informações tendem a se perder ao longo do 

tempo.  

Identificamos que em nosso setor, há uma escassez de informações 

necessárias de primeira ordem à casos emergenciais como furto, roubo, 

acidente, adornamento, problemas mecânicos, contatos de órgãos reguladores 

e fiscais, dentre outros. Essa carência dificulta bastante o trabalho de quem 

precisa de maneira ágil tomar decisões. Nos deparamos com esse problema 

quando passamos pela necessidade.  

Abaixo pegamos alguns casos vistos em grupos do Whats App que 

exemplificam o real momento que passamos. Imagem esses dados imputados 

em uma plataforma única, de fácil acesso e com histórico para que todos 

posteriormente possam usufruir da troca que foi concretizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Qual o investimento? 

 

Considerando que os maiores interessados no projeto podem ser 

sindicatos, associações ou outras instituições, consideraremos que já existe uma 

estrutura física disponível para a implementação do projeto. Desta forma 

estipulamos o investimento como a criação de um novo departamento, setor ou 

braço dessas entidades.  

Incialmente o principal investimento é o desenvolvimento operacional do 

portal. Visto que haverá grande interação dos usuários e colaboradores de 

conteúdo o portal precisará de um projeto específico e estruturado para este 

desenvolvimento.  

Acreditamos também que o CentralTRC possa ser explorado como um 

novo serviço, canal e oportunidade de crescimento das relações comerciais, 

tanto com mantenedores, associados, clientes e diversos outros segmentos.  

Abaixo um resumo simplificado e macro dos principais investimentos 

necessários para a execução do projeto: 

 

 
 

 

 

 

 



6. Qual o cenário futuro? 

 

Pensar no cenário futuro deste projeto é amplificar muitas ideias que 

pairam diariamente sob os nossos pensamentos. Sabemos que a realidade é 

começar pequeno, com processos que realmente gerem valor aos usuários e 

que possamos ver na prática a execução dos anseios que citamos 

anteriormente.  

Por ser baseada em desenvolvimento tecnológico o céu aqui é o limite. O 

desenvolvimento de um aplicativo para smartphones deve ser principal futuro a 

curto prazo aqui desejado, pois facilitará a disseminação e implementação do 

planejamento. Dentro do portal alguns pontos importantes não podem ser 

deixados de lado, entender como de fato conquistar o público colaborador é 

essencial para a existência e manutenção do projeto. Desta forma, a criação de 

benefícios auxiliares como descontos, acessos diferenciados, destaques de 

moderação, visibilidade, são características que em algum momento devem 

estar disponíveis.  

Entendemos que muito similar ao “Wikipédia” e redes sociais o futuro visto 

aqui é uma transformação no nosso modo de agir e interagir. Abrir essa “cabine” 

é nos permitir estar no volante e controle de muitas questões hoje soltas e não 

disponíveis para o nosso setor.  

Uma construção determinada e bem-feita elevará este projeto ao ápice. 

Com a visão futura já escrita no nome ser uma central referência de tudo que 

perpassa as nossas necessidades de dados e informações será o principal troféu 

desta ideia. A grande interação entre os usuários que podemos gerar deve ser a 

nossa entrega futura.   
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