
Amriss – conexão entre programadores e empresas para o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 

Nome Amriss 

Objetivo Auxiliar empresas de pequeno porte a terem acesso a programadores 
para o desenvolvimento de soluções para seus negócios. 

Público-alvo Empresas que precisam de alguma solução, seja aplicativo ou site, e 
desejam preço justo, bem como vários orçamentos em um local só. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multisetorial 

Justificativa 

Deixar o mercado de desenvolvimento mais competitivo e acessível a 
maior público, facilitando o intermédio entre programadores 
independentes e empresas de pequeno porte, que dificilmente teriam 
acesso a esse recurso. 

Escopo geográfico Irlanda 

Ano de 
implementação 

2014 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

1) Seleção dos programadores; 

2) Cadastro no site dos programadores; 

3) Captação de clientes; 

4) Contato dos programadores com clientes; 

5) Seleção pelo cliente do serviço preferido; 

6) Execução do projeto. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

200 desenvolvedores cadastrados no banco;  

5 clientes em contato para fechar negócios 

Instituição Executora 

Nome Amriss 



País Irlanda 

Setor Iniciativa privada – tecnologia e desenvolvimento 

Clientes Qualquer empresa que deseja desenvolver aplicativo ou site por preços 
mais acessíveis 

Tamanho 5 funcionários 

Instituições Parceiras 

Nome Programadores 

Setor Tecnologia 

Papel Criar uma rede de contato com programadores para suprir a demanda de 
criação de sites e aplicativos. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O crescimento substancial de soluções online para satisfazer os 
consumidores, bem como atrair sua atenção tem auxiliado grandes 
marcas a captar os consumidores. Porém, devido ao custo alto, essas 
soluções tornam-se inviáveis para algumas empresas de porte menor. 
Sob essa prerrogativa, a prática pode auxiliar empresas a conquistar suas 
soluções por um preço acessível. Pois, através desse tipo de conexão e 
plataforma é possível se conectar com profissionais em diferentes lugares 
do mundo e criar um ambiente mais competitivo. 

Conclusão 

A prática desenvolvida por startup irlandesa é positiva, pois além de 
altamente escalável, é uma boa solução para pequenas empresas que 
não tem tantos recursos para investir em uma solução de software de 
grandes organizações. 

 


