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Resumo

Diversos aplicativos para oferecimento de serviços vêm surgindo nos últimos anos,
como entregas de comidas e produtos em geral, motoristas e caronas. Em sua grande
maioria, os serviços são realizados por trabalhadores autônomos que perdem seus direi-
tos trabalhistas, sob uma justificativa de que o mesmo é um empreendedor, tentando
descaracterizar o v́ınculo empregat́ıcio. Nesse contexto, surge a ideia da Plataforma do
Trabalho Decente, um sistema cujo o objetivo é conectar trabalhadores autônomos de
diversas áreas de serviços com os clientes que buscam esses serviços. Com o diferencial
de repassar o pagamento ao autônomo sem taxas, apenas recolhendo impostos que ga-
rantem os direitos do trabalhador. Dessa forma, a plataforma é intencionada como uma
poĺıtica pública, intermediando os serviços sem fins lucrativos.

A Plataforma do Trabalho Decente funcionará como um marketplace para o cliente,
onde o mesmo poderá escolher o serviço que está precisando, solicitar orçamentos entre
diversos autônomos via chat e fechar negócio com prestador de sua preferência. Já o
autônomo poderá oferecer serviços em diversas áreas e receber contato de clientes na
região em que o mesmo atende para realizar seus serviços.

Com base na proposta do aplicativo esse projeto apresenta a modelagem do sistema
baseado em domı́nios e o desenvolvimento de interfaces em protótipos que seguirão o
conceito de prototipação descartável, apresentado em Userflow e Wireflow, consequen-
temente será desenvolvido mockups navegáveis. A avaliação do protótipo foi realizada
na plataforma AttrackDiff e mostrou uma boa aceitação de usuários.

1 Introdução

Nos últimos anos estamos presenciando o que chamamos de quarta revolução industrial,
onde a informática, tecnologia da informação, computação e robótica vêm transformando a
forma que vivemos, nos relacionamos e de trabalhamos. Muitos dos nossos hábitos enquanto
sociedade vêm mudando, e a forma de consumir não está isenta disso. Nesse contexto, temos
vivenciado uma inundação de aplicativos, sites e espaços digitais que nos oferecem a possibi-
lidade de comprar, alugar e contratar com um esforço e tempo mı́nimo para o consumidor.
Para acompanhar toda essa evolução, as formas de trabalho e contratação também vem
mudando, porém as Leis e Direitos Trabalhistas não seguem a mesma velocidade, fazendo
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com que muitos trabalhadores se rendessem ao mercado de trabalho informal criado pelos
novos modelos de negócio embutidos nas plataformas digitais de serviços.

Como uma tentativa de garantir as Leis e Direitos Trabalhistas [1] às novas oportuni-
dades de trabalho, surgiu a ideia da Plataforma do Trabalho Decente (PTD), um sistema
de uso gratuito com o objetivo de conectar trabalhadores autônomos aos potenciais cliente
que estejam precisando de seus serviços. Porém, diferente dos aplicativos já existentes no
mercado, terá o foco em garantir os direitos trabalhistas de autônomos, como o recolhimento
de INSS e regular uma concorrência justa entre os autônomos com o estabelecimento de um
valor mı́nimo para cada serviço, por exemplo.

Este projeto apresentará desde o levantamento de requisitos e domı́nios até as interfaces
e fluxos de usuários da Plataforma do Trabalho Decente, inicialmente idealizado pelo Prof.
Dr. Vitor Araújo Filgueiras com apoio dos alunos Leonardo Moura Lima Calmon de Siqueira
e Victória Victor Vilas Boas da Silva, e tem como objetivo validar e testar a interação que
os usuários terão com a plataforma antes do aplicativo começar a ser desenvolvido, dessa
forma prevendo posśıveis desafios que a fase de implementação enfrentará e diminuindo os
riscos.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a
fundamentação teórica com breves explicações dos conceitos necessários para entendimento
do trabalho. A Seção 3 apresenta os métodos usados em cada etapa do trabalho. A Seção
4 descreve em detalhes a proposta de solução para o projeto de interação da Plataforma
do Trabalho Decente. Na Seção 5 são apresentadas as avaliações realizadas. Finalmente, a
Seção 6 conclui o trabalho.

2 Fundamentação Teórica

Partindo do conceito de Minimal Viable Product (MVP) [2], que traz a ideia de testar
uma versão simplificada do produto para reduzir o custo e tempo de desenvolvimento,
a abordagem escolhida de prototipação foi a prototipação descartável [3] [4] (Figura 1).
Nessa abordagem, o protótipo é desenvolvido sem pretensão de ser reutilizado diretamente
no desenvolvimento do software, dessa forma ganha-se liberdade para utilizar ferramentas
diversas e conquistar velocidade.

Para organizar os requisitos, foi utilizada a teoria de Domain-Driven Design [5], conceito
descrito por Eric Evans, no qual a ideia é aproximar o conhecimento de especialistas de
domı́nio ao criar o modelo do software. Essa aproximação foi realizada por meio de uma
entrevista com os idealizadores do projeto.

Para o desenvolvimento do protótipo, foi utilizado Userflow e posteriormente Wireflow
[6], técnica proposta pela Nielsen Norman Group, onde elaboramos os caminhos que um
usuário pode percorrer no site ou aplicativo prototipado, dessa forma conseguiu-se uma
aproximação da experiência real que um usuário poderá ter ao utilizar a Plataforma do
Trabalho Decente. Para acelerar a prototipação utilizou-se o Nucleus UI [7], uma biblioteca
gratuita de componentes pré-montados para a ferramenta de prototipação Figma [8].
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Figura 1: Fluxo de uma prototipação descartável o (adaptado de [3])

3 Métodos

3.1 Coleta de dados

O ińıcio do desenvolvimento do projeto consistiu na análise dos seguintes documentos:

• Proposta de Poĺıtica Pública, o qual descreve a plataforma enquanto um instrumento
de poĺıtica pública para garantia dos direitos dos trabalhadores autonomos;

• Tutorial PTD, documento que descreve de forma detalhada o funcionamento da pla-
taforma, sobretudo dos aplicativos a serem utilizados pelos usuários-finais;

• Plataforma Publica Trabalhadores Autonomos, apresentação que explica a motivação
e funcionamento geral da plataforma.

Todos estes documentos foram elaborados pelos idealizadores da proposta. Com esses
documentos, foi trabalhada a descoberta de posśıveis grandes áreas da plataforma e também
foram levantadas questões sobre as funcionalidades da plataforma, o objetivo e os requisitos
que o sistema deveria implementar para atender a plataforma.

Com as principais questões organizadas, entrevistou-se os elaboradores da proposta com
o intuito de levantar os requisitos e responder eventuais dúvidas. Com isso, foi posśıvel con-
firmar as grandes áreas mapeadas e elaborar um Roteiro de Funcionamento que explorasse
o “caminho feliz” da PTD.

3.2 Formalização da proposta

A partir dos documentos iniciais e do Roteiro de Funcionamento, foram identificadas as
principais macrofuncionalidades que cada grande área deveria ter para atender o caminho
feliz e dessa forma os requisitos funcionais foram identificados.

Com os requisitos funcionais identificados, foi iniciada a elaboração das posśıveis inter-
faces que a plataforma poderia ter, e em seguida organizado o fluxo entre elas de forma
evolutiva, identificando e adicionando ao fluxo novas interfaces necessárias para atender a
todos os requisitos.



4 Takeda

3.3 Prototipação

Para a prototipação das interfaces optou-se pela ferramenta Figma [8], uma ferramenta de
mockup. Nesta, construiu-se o wireflow, ou seja, o design das interfaces e funcionalidades
simples como botões, navegação entre interfaces, hovers e scrolls com intuito de provar e
experimentar a ideia de forma mais rápida.

4 Proposta de Solução

4.1 Modelagem do sistema

Para a modelagem do sistema, utilizou-se os documentos apresentados inicialmente (ver
Seção 3.1), assim como os dados coletados durante a entrevista. Após o estudo da proposta,
modelou-se o sistema em 4 grandes áreas com o intuito de atender todas as principais
funcionalidades e requisitos da Plataforma do Trabalho Decente. As áreas identificadas
são: Serviços, Comunicação, Usuários e Pagamentos. Na Figura 2 pode ser visualizado
como elas interagem uma com a outra.

Figura 2: Diagrama de divisão em grande áreas

4.2 Userflow

A partir das grandes áreas, foram listadas as posśıveis interfaces para a Plataforma e,
em seguida, iniciou-se a montagem do fluxo entre elas. Essa etapa foi realizada de forma
incremental, inicialmente com um olhar mais macro e em seguida detalhando conforme o
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fluxo se formava até todos os requisitos serem atendidos. Na Figura 3, trata-se da visão
macro do fluxo, com ela é posśıvel visualizar como a PTD pode funcionar.

Começando pela “área não logada” (utilizada sem necessidade de autenticação), pode-se
divid́ı-la em Login, Cadastro e Recuperação de Dados. Na “área logada” (utilizada após
autenticação do usuário), visualiza-se a continuação do cadastro e a interface de Perfil que
são semelhantes tanto para o Cliente quanto para o Autônomo, porém com leves diferenças
em menus e informações exibidas. Além do perfil, a Área do Cliente pode ser dividida em
Chat, Buscar um Serviço e Ordens de Serviço. Já a área do Autônomo possui o Chat,
Carteira, Serviços Oferecidos e Ordens de Serviço.

Figura 3: Diagrama com visão macro do fluxo entre interfaces

O fluxo mais completo pode ser observado na Figura 4 com todas as interfaces repre-
sentadas e pode ser conferido com mais detalhes no diagrama navegável no Miro [9] ou no
repositório Gitlab [10].

4.3 Wireflow

Após a consolidação do fluxo, foi iniciado o desenvolvimento do protótipo navegável no
Figma com o apoio da biblioteca de componentes Nucleus UI [7] para acelerar a prototipação
e a criação de novos componentes e layouts base. As interfaces que possúıam as principais
funcionalidades da plataforma foram prototipadas pensando na criação de um rápido MVP
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Figura 4: Diagrama detalhado do fluxo entre interfaces
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[2]. Essas funcionalidades envolvem o cadastro de uma nova oferta de serviço, procurar
por um serviço e contratá-lo, seguido pela prototipação de cadastro de novos clientes e
autônomos, chat e perfil.

Para todas as interfaces, o processo de criação seguiu as atividades: selecionar o layout
base, elaborar o design na ferramenta de mockup, e então criar as interações com as outras
interfaces.

A seguir será apresentado as interfaces prototipadas, começando pelas interfaces do
cliente e em seguida as do trabalhador autônomo.

4.4 Interfaces do Cliente

Ao entrar na plataforma, o usuário encontrará a Interface de Login, Figura 5, com as opções
de acesso como Autônomo ou Cliente.

Figura 5: Interface de Login

Ao entrar com as credenciais de cliente, o usuário terá o Menu do Cliente (Figura 6) na
parte inferior da interface com as opções de Visualizar Mensagem, Buscar Serviço, Meus
Serviços e Perfil, esse menu será viśıvel em todas as interfaces da PTD, permitindo uma
rápida navegação.

A primeira aba do menu é a interface de Visualizar Mensagens, ela exibirá as conversas
de serviços já encerrados e de serviços ativos ou que estão realizando um orçamento. Em

Figura 6: Menu do Cliente
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Figura 7: Visualizar Mensagens, Chat do Cliente e Ordens de Serviço com um Autônomo

cada conversa com um autônomo o cliente poderá enviar e visualizar mensagens, visualizar
orçamentos e ordens de serviços já ativas e finalizadas com aquele autônomo em espećıfico,
Figura 7.

Na segunda aba do menu o cliente, a interface de Buscar Serviço (Figura 8) permite o
cliente buscar por um novo serviço na barra de busca ou escolher um sugerido. Nessa barra,
o mesmo poderá digitar um texto para buscar uma categoria de serviço ou o serviço que
deseja naquela categoria, Figura 8.

Na interface de escolher o endereço ou região de atendimento (Figura 9), o cliente
escolherá um endereço pré-cadastrado, endereços já buscados anteriormente ou digitar um
novo endereço. Dessa forma, terá diversas opções e facilidade para encontrar seus endereços.

Na interface de escolher um autônomo, o cliente poderá visualizar o valor inicial que o
autônomo cobra e suas avaliações. Escolhendo um autônomo, poderá visualizar de forma
mais detalhada o serviço que será oferecido, conseguirá ver comentários e uma descrição
personalizada escrita pelo próprio autônomo. Ao escolher solicitar um orçamento, um texto
sugerido será preenchido, porém o cliente poderá editar a vontade, Figura 10.

Passando para próxima aba do menu do cliente, a interface de Meus Serviços (Figura
11) permite ao cliente visualizar todos os serviços já finalizados, ativos ou que estão em fase
de orçamento.

Um serviço em fase de orçamento (Figura 12) terá a opção de Contratar o Serviço e
contará com uma mensagem de confirmação. Um serviço ativo (Figura 12) terá a opção de
pagar, finalizar e visualizar conversas com o autônomo que está prestando o serviço. Já com
o serviço finalizado (Figura 12), terá a opção de visualizar conversas com quem realizou o
serviço.

A visualização das conversas é a interface já apresentada na Figura 7. A interface
de pagamento (Figura 13) exibirá um breve resumo do que será pago e um botão para
redirecionar para uma plataforma externa de pagamentos online. A interface de finalizar
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Figura 8: Buscar Serviço, Escolher Categoria e Escolher Serviço

Figura 9: Escolher endereço ou região de atendimento



10 Takeda

Figura 10: Escolher autônomo, Visualizar autônomo e Enviar mensagem de orçamento

Figura 11: Escolher endereço ou região de atendimento
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Figura 12: Orçamento, Serviço Ativo e Serviço Finalizado

serviço (Figura 13) contará com campos para preenchimento da avaliação, comentários
e envio de imagens do serviço prestado, além do botão que levará para a interface de
pagamento final do serviço.

Na última aba do menu, o cliente terá as interfaces de Perfil (Figura 14), que permite
que o cliente visualize e edite seus dados pessoais e endereço, onde poderá também adicionar
um novo Endereço (Figura 14), além disso ele também poderá acessar as configurações e
sair do aplicativo.

4.5 Interfaces do trabalhador autônomo

Ao entrar como Autônomo, após passar pela Interface de Login da Figura 5, o usuário terá
a sua disposição um Menu semelhante ao do cliente (Figura 15) com cinco botões para
as interfaces de Minha Carteira, Visualizar Mensagem, Minhas Ordens de Serviços, Meus
Serviços Oferecidos e Perfil.

A primeira aba exibirá a interface de Minha Carteira, o autônomo poderá visualizar o
histórico de pagamentos já recebidos e também visualizar com mais detalhes as informações
de cada pagamento (Figura 16). Essas interfaces serão modificadas no futuro já que de-
penderão da escolha do sistema externo de pagamentos e como será abordado a questão do
recolhimento dos impostos.

Na segunda aba do menu, interface de Visualizar Mensagens, o autônomo contará com
uma interface semelhante a do cliente, podendo visualizar as mensagens de ordens de serviços
ativos e já finalizados (Figura 17). Em cada conversa poderá visualizar os orçamentos,
ordens de serviços ativos e finalizados com o cliente em espećıfico (Figura 17), além de um
atalho para criar um novo orçamento que enviará para o cliente que está interagindo.

Na terceira aba, interface de Minhas Ordens de Serviço (Figura 18), o autônomo terá
um layout semelhante ao de Ordens de Serviço com Cliente da Figura 17, porém dessa vez
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Figura 13: Pagamento e Avaliar serviço

ele poderá visualizar as ordens de serviço ativas e já finalizadas de todos os clientes, além
de criar novos orçamentos para enviar para seus clientes que estão em contato com ele.

Ao criar um novo orçamento, o autônomo deverá selecionar para qual cliente ativo
é destinado aquele orçamento (Figura 19) e depois poderá preencher as informações do
orçamento e enviar para o cliente.

Na visualização de ordens de serviços finalizadas (Figura 20), o autônomo poderá visu-
alizar as mensagens antigas com o cliente, mas não poderá enviar novas mensagens sem a
autorização do cliente. Nas ordens de serviços ativas (Figura 20), o autônomo terá a opção
de visualizar chat, editar ordem de serviço e finalizar ordem de serviço. Ao visualizar o
chat em ambas as interfaces de ordem de serviço irá levar a interface de chat com cliente
apresentada na Figura 17.

Ao editar uma ordem de serviço o autônomo visualizará a criação de um novo orçamento
direcionado ao mesmo cliente, portanto percorrerá as mesmas interfaces apresentadas na
Figura 19.

Ao finalizar uma ordem de serviço, o autônomo preencherá a avaliação do cliente com
uma nota e um comentário, ele também deverá enviar fotos sobre o serviço para poder
comprovar a realização do serviço e mostrar para futuros clientes (Figura 21).

Na quarta aba do menu, interface de Meus Serviços Oferecidos (Figura 22), o autônomo
conseguirá criar um novo anúncio, ou seja, oferecer mais serviços (Figura 22) e visualizar
os anúncios de serviços que está oferecendo ou que arquivou.

Ao criar um novo anúncio, ele poderá escolher dentre as categorias de autônomo que
pertence (Figura 22) e os posśıveis serviços dentro da categoria selecionada. Note que o
autônomo não poderá oferecer o serviço por um valor menor que o valor mı́nimo estabelecido
pela cooperativa de autônomos, dessa forma colaborando para manter a plataforma saudável
e uma competição justa.

Ao visualizar um oferecimento de serviço ativo será posśıvel editar, arquivar ou deletar
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Figura 14: Perfil, Dados Pessoais, Dados de Endereço, Adicionar novo endereço e Confi-
gurações

Figura 15: Menu do Autônomo
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Figura 16: Minha Carteira e Detalhes de Transação

Figura 17: Visualizar Mensagem, Chat com Cliente e Ordens de Serviço com Cliente



Plataforma do Trabalho Decente 15

Figura 18: Minhas Ordens de Serviço

Figura 19: Selecionar um Cliente, Criar Orçamento e Enviar Orçamento
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Figura 20: Ordem de Serviço Finalizada e Ordem de Serviço Ativa

Figura 21: Avaliação do Cliente
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Figura 22: Meus Serviços Oferecidos, Oferecer Novo Serviço e Escolher Categoria

permanentemente (Figura 23). E, semelhante ao oferecimento de serviço ativo, o arquivado
será posśıvel editar, desarquivar ou deletar permanentemente. Para arquivar ou deletar
permanentemente o autônomo precisará confirmar novamente para evitar ações acidentais.

Na última aba do menu, interface de Perfil do Autônomo (Figura 24), exibirá os dados
pessoais, as categorias que o autônomo trabalha, a região que atende e, apenas para o dono
do perfil, os dados bancários. Para o dono do perfil também estará habilitado a edição desses
dados. Na região de atendimento (Figura 24), o autônomo selecionará a região central e
um raio de atendimento com o centro localizado na região central.

Na edição de categorias, o autônomo poderá deletar, editar ou adicionar uma nova
categoria (Figura 25). E nos dados bancários o autônomo associará sua conta da Plataforma
do Trabalho Decente com algum serviço de pagamento online (Figura 25).

5 Avaliações Realizadas

A avaliação das interfaces prototipadas utilizou-se da plataforma AttrakDiff [11], um site
que disponibiliza um questionário focado na avaliação da usabilidade e aparência de um
aplicativo com objetivo de colher a experiência que o usuário teve ao usar o produto em
termos de sensações (hedônico) e solução prática (pragmático). Apesar do produto ainda
estar em fase de prototipação e passará por alterações, é importante captar a percepção dos
usuários desde cedo para guiar futuras mudanças na plataforma baseadas em dados, dessa
forma poderá ser realizado correções antes mesmo de um erro ocorrer.

A avaliação teve a participação de 16 pessoas nas faixas etárias de 15 a 72 anos de
diferentes ocupações como: estudantes, profissionais da área de TI, aposentados e apenas 1
autônomo, apesar de parecer ser uma pequena amostra, testes de usabilidade não necessitam
de um grande número de participantes, segundo Jakob Nielsen, do grupo Nielsen Norman
Group [12], 5 seriam suficientes.
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Figura 23: Oferecimento de Serviço e Editar Serviço

Figura 24: Perfil do Autônomo, Edição de Dados Pessoais e Região de Atendimento
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Figura 25: Editar Categorias, Adicionar Nova Categoria e Dados Bancários

O portfólio de resultados (Figura 26) mostra que os usuários possúıram uma boa sensação
(1,40) ao utilizar a Plataforma do Trabalho Decente, porém ainda tem um espaço para me-
lhorias. Já na dimensão pragmática, o resultado foi um pouco pior (1,06) e com mais
divergências na opinião dos usuários (0,44 contra 0,21). Nesse ponto poderá ser criado
suposições e modificações testes para futuras melhorias como: diminuir número de etapas
para realizar uma ação, alterar fluxo do usuário e diminuir campos exigidos para cadastro.

6 Conclusão

O desenvolvimento do projeto de interfaces trouxe desenvolvimento em conhecimento técnico,
foi posśıvel reestudar áreas e aplicar na prática conceitos da disciplina de Engenharia de Soft-
ware no ińıcio com a análise e modelagem do sistema, e também da disciplina Construção de
Interface Homem-Computador no desenvolvimento do design, nos testes de usabilidade e na
construção dos fluxos de usuários e protótipos. Além disso houve oportunidade de desenvol-
vimento de habilidades comportamentais, softskills, como: gestão de tempo, comunicação
e colaboração em grupo.

A partir dos resultado do teste de usabilidade realizado no AttrakDiff é posśıvel notar que
existe espaço para melhorias no protótipo, principalmente na qualidade pragmática, porém
as incertezas em relação a aceitação e uso da Plataforma do Trabalho Decente diminúıram
e o resultado do teste já é satisfatório para o próximo passo, desenvolvimento do código,
ser iniciado em paralelo ao refinamento do protótipo.
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Figura 26: Portfólio de Resultados
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