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Sobre a Forma Turismo
A Forma Turismo surgiu em 1997 e tinha como grande
concorrente, os bailes de formatura, tradicionais entre
as escolas particulares de São Paulo. Com a grande
sacada da campanha "Troque a Beka pelo Bikini", logo
se tornou um sucesso.
22 anos depois, com 17 lojas em nove estados do Brasil,
com a incrível marca de mais de 40.000 alunos
embarcados, a Forma Turismo é a maior operadora de
viagens estudantis do Brasil.

Parceria ACCT e Forma
Dado o crescimento exponencial da marca e a
evolução da demanda digital , a parceria entre ACCT e
Forma Turismo foi ﬁrmada para a criação de projetos
como: Lojas Virtuais, Sistemas para Web e Apps.
A ACCT conta com um time multidisciplinar dedicado
e focado em execuções de excelência. Para isso,
utilizamos o processo de trabalho no formato SCRUM, o
qual nos possibilita garantir organização e agilidade
nas entregas.

Visita Maurício de Sousa
E-commerce VTEX & App em VTEX IO

Lançado em julho de 2019, o projeto Visita Maurício de
Sousa tem como objetivo levar os fãs da Turma da
Mônica aos bastidores de todo o universo criado pelo
autor. As visitas são agendadas pelo site.
Utilizando a plataforma VTEX, ﬁzemos customizações
para as etapas de checkout e um APP em VTEX IO
para facilitar tanto o cadastro de produto quanto o
controle de vendas.

Desaﬁo
Cadastro de Produto
Apesar de termos apenas um modelo de
produto, o cadastro dele gerava uma alta
complexidade, no qual o usuário
dependia de uma série de fatores para
obter a exibição correta do mesmo.
Basicamente, os produtos do site são
ingressos, formados por apenas 6 SKUs (3
SKUs para o período da manhã e 3 para
tarde. Estes são separados por meia
entrada, inteira e combo). O estoque
deve considerar um total para os SKUs
do período da manhã e um outro total
para os skus da tarde.
Além disso, um SKU de cada período é
um combo, o qual deve debitar ao invés
de 1 item, 3 itens do respectivo estoque.

Desaﬁo
Cadastro de Produto
Para fazer esse controle de estoque
separado de um mesmo produto e
diferentes skus, criamos uma solução que
consistia em:
●
●
●

●

Cadastrar o produto
Cadastrar os 6 skus (3 para cada
período) e ativá-los como kit
Cadastrar mais 2 produtos
"componentes" que utilizamos para
controlar o estoque (um para cada
período)
Associar os skus aos componentes
como kit

Desaﬁo
Cadastro de Produto
Essa solução resolveu o problema de
controle de estoque da loja, porém, criou
uma complexidade enorme no cadastro
do produto.
Para cadastrar um único produto e
deixar ativo no site era necessário fazer o
cadastro de 3 produtos + 8 skus e fazer
todas as associações de kit, o que levava
mais de uma hora para cadastrar um
único produto.

Solução
App para Cadastro de Produto
Sugerimos a confecção de um facilitador para
esse cadastro. Desenvolvemos um APP em
VTEX IO que pode ser acessado pelo admin da
plataforma.
Em uma única tela e com poucos campos, o
usuário passa as informações do produto e o
app ﬁca responsável por fazer todos esses
cadastros de forma automática.
O tempo gasto para realizar o cadastro
reduziu em média 90% e as chances de algo
ser cadastrado incorretamente foram
praticamente anuladas.

Dashboard
App Cadastro de Produto

Dentre as informações visualizadas ao
abrir o app, temos:
●

Busca por Produto

●

Cadastrar Produto

●

Visualizar Produtos Cadastrados

●

Excluir Produto

●

Editar Produto

●

Ver Pedidos lançados para esse
produto

Cadastrar
Produto
App Cadastro de Produto

Utilizando o APP em VTEX IO é possível
cadastrar todas as variáveis do ingresso
em poucos passos, otimizando em mais
de 50% o processo de cadastro de
produto do cliente.

Pedidos Lançados
App Cadastro de Produto

Foi identiﬁcada a necessidade de se ter
um controle mais prático sobre todos os
pedidos lançados no e-commerce e
também de se obter uma lista detalhada
de todos os visitantes que realizaram
uma compra.
Para isso, o APP conta com um painel de
vendas no qual é possível listar todos os
pedidos de ingressos de maneira simples
e clara, além de gerar relatórios destes
para download.

Depoimento
“Encontrei um parceiro conﬁável e competente.
Há tempos, trabalhamos com diversas frentes
e, atualmente, considero-os uma base sólida de
apoio para minhas demandas, tanto para a
concepção quanto para a execução do projeto.“

Leandro Dasler,
Diretor de Tecnologia e Dados
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