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MATÉRIA: SIG

� Aula N°: 09

� Tema: Telecomunicações, internet e 
tecnologia sem fio

� Tópico do Plano de Ensino: 11

� Metodologia: Aula expositiva, vídeos e 
discussões em grupo



ATIVIDADES PRÁTICAS – AULA 09



CONSIDERE A SEGUINTE SITUAÇÃO

� Você e sua equipe (até 4 pessoas), formam uma

empresa de consultoria e assessoria em T.I.C. e

foram contatados por um possível futuro cliente,

que não tem verba nenhuma para investir em

tecnologia, mas sabe da necessidade de possuir

algum controle e gerenciar seus clientes.

� A empresa é a Hasta Luego, uma pequena

agência de viagens.





UM POUCO SOBRE A HASTA LUEGO

� É uma empresa familiar, podemos dizer que

nasceu num cômoda da família Gonzalez, há 4

anos, de forma bastante despretensiosa, mas que

vem ganhando espaço.

� A Hasta Luego é uma agência voltada ao público

da classe C e D



SITUAÇÃO ATUAL:

� Não tem controle dos clientes

� Não tem controle dos pacotes

� As vendas são anotadas num caderno

� As vendas são parceladas ao cliente, mas o

controle é feito somente através do Gerenciador

Bancário



O QUE ELES QUEREM?

� Controlar seus clientes, podendo manter um

cadastro atualizado, compras efetuadas e a

situação financeira.

� Também querem poder controlar a opinião dos

seus clientes, registrar as queixas e elogios

recebidos.

� Gostariam de poder manter um canal de

comunicação na Internet, ainda que simples, mas

funcional



QUANTO ELES TEM PARA INVESTIR?

� Pouco, muito pouco, mas pouco mesmo!

� No máximo, uns R$150,00 por mês.

� Existe a possibilidade de aumentar esse valor,

mas vai depender do aumento das vendas, sendo

um planejamento a médio e longo prazo.



O QUE FAZER?

� Quais respostas você e sua equipe podem fornecer

como possíveis soluções a esse cliente?

� Que tipos de softwares e pacotes podem ser

utilizados?

� Considere resolver todos os problemas do cliente

e, se possível, superar suas expectativas.



FIQUE TRANQUILO

� Você e sua equipe vão receber R$ 600,00 pela

consultoria, que será pago em duas vezes.

� O que mais você e sua equipe podem propor para

tentar ganhar um pouco mais?



VAMOS PENSAR!



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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