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A sociedade está em constante evolução e as organizações precisam acompanhar este ritmo 

para garantir sua posição diante de um mercado competitivo e desafiador. Independentemente 

do tamanho do negócio, é necessário atenção e competência para gerir uma empresa, 

principalmente em situações adversas como a ocasionada recentemente pela pandemia do 

COVID-19. Analisando os dados da economia e considerando a situação de dificuldade que a 

pandemia gerou para a população, este projeto surgiu com o desafio de buscar uma forma para 

contribuir com a sociedade no enfrentamento desta situação, utilizando o método de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Esta metodologia visa gerar a capacidade de 

construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas 

propostos, expondo situações motivadoras e preparando para o mundo do trabalho 

(BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014), e se mostra uma alternativa que pode ser 

motivadora na realização dos trabalhos. Para isso, algumas ferramentas foram pensadas para 

viabilizar a compreensão do problema. Uma delas foi o mapa mental, que segundo Freitas 

(2017), tem como objetivo gerar ideias a partir de um ponto central, organizando o pensamento. 

Visa direcionar a solução de problemas, trabalhando com hierarquias. Outra ferramenta 

utilizada para entender um efeito e suas possíveis causas é o Diagrama de Ishikawa, também 

conhecido como “espinha de peixe”, onde se define um problema e estrutura suas possíveis 

causas elencadas em 6 perspectivas: Mão de obra, Medida, Máquinas ou Equipamentos, 

Materiais, Meio Ambiente e Método (BASTIANI, 2018). Um Brainstroming foi realizado para 

definir a ideia principal deste projeto. Coutinho (2017), classifica essa ferramenta como sendo 

um método usado para criar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos. A técnica 

propõe que um grupo de pessoas se reúna e exponha seus pensamentos abertamente sobre um 

tema, onde todos devem falar suas opiniões, sem julgamento, e ao final selecionam-se as 

melhores ideias que irão definir a proposta norteadora. Pensando no desafio proposto e 

usufruindo destas ferramentas, a proposta deste trabalho foi criar uma plataforma onde fosse 

possível identificar pessoas que estão necessitando de auxílio neste momento de crise e pessoas 

que podem ajudar de alguma forma, seja com produtos ou serviços. Assim, surgiu o 

“Mediadores”, uma página na rede social Instagram, que disponibiliza links para cadastrar 

solicitações ou doações, e que futuramente serão mediadas visando atender as demandas 

identificadas. Para controlar o cronograma do projeto foi utilizada a ferramenta Gráfico de 

Gantt. Esta é uma ferramenta visual, que mostra as tarefas que precisam ser realizadas, a relação 

de precedência entre elas, quando as tarefas serão iniciadas, sua duração, responsável e previsão 

de término. Leão (2020), aponta como benefícios desta ferramenta a segmentação de tarefas e 

a interdependência das atividades. Além disso, o Gráfico de Gantt permite acompanhar o 

andamento do projeto alinhado aos prazos propostos, sendo possível definir as atividades que 

já foram realizadas, as em execução e as ainda por fazer. O objetivo principal deste projeto foi 

mediar a ligação de pessoas necessitadas com pessoas que poderiam auxiliar. Para isso, foram 

elaborados formulários para cadastramento de doadores e receptores, criada a página do projeto 

e divulgada nas redes sociais. Por fim, as mediações aconteceriam logo após a coleta de 

informações. Como resultado esperado, este trabalho pretendia criar uma corrente do bem, 

incentivando doações e beneficiando pessoas que de alguma forma estivessem necessitando de 

ajuda. 


