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Apresentação
O ENATI é um evento realizado e sediado pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá, que acontece desde 2013.
A sexta edição ocorrerá entre os dias 13 a 16 de junho de 2018. O objetivo principal deste evento é proporcionar aos seus
participantes o contato com as mais modernas técnicas, ferramentas e metodologias da área de Tecnologia da Informação, além do
intercâmbio inter, intra e extra institucional através de palestras e minicursos ministrados por professores, técnicos, profissionais
e empresas.
Atendendo às necessidades da região, composta por 44 municípios, e prosseguindo na verticalização do ensino, tendo em
vista oferecer à população do oeste goiano uma qualificação profissional completa em seus diversos níveis e modalidades de
ensino, especificamente, os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano - Campus Iporá, foram
criados para fomentar o desenvolvimento tecnológico na área da tecnologia da informação e outras áreas que se apoiam na
utilização de ferramentas computacionais para produção e comercialização de produtos e serviços.
A informática ganha a cada dia mais relevância na vida das pessoas, arraigada a todos os setores e segmentos do cotidiano
contemporâneo. Mesmo quando imaginamos que a tecnologia da informação e comunicação chegou ao seu limite algo novo surge
e logo passa a ser uma necessidade habitual. O desafio de atualização, evolução e inovação de uma área tão fundamental e ao
mesmo tempo ainda em formação, exige a conste busca pelo aprimoramento profissional e acadêmico.
Nesse aspecto, sendo a informática um instrumento essencial no processo de suporte e desenvolvimento de diversas atividades
gerenciais e operacionais, há uma grande demanda do contexto socioeconômico para a formação de profissionais de tecnologia
da informação, a fim de atender as necessidades do mercado de trabalho.
A informática como área meio, encontra inúmeras possibilidades de geração de emprego e renda, especialmente no oeste
goiano, que ainda conta com poucas empresas de desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, dispõe de grande capital
humano além da necessidade de empreender em ferramentas de apoio à produção agropecuária, ponto forte da economia local.
No ano de 2017 ocorreu a quinta edição do evento, entre os dias 31 de maio e 03 de junho de 2017. Contando com 36
palestrantes, essa edição ofereceu o total de 25 minicursos, 5 palestras e 3 competições para mais de 250 inscritos.
A promoção VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano – ENATI 2018 trata-se de uma ação fundamental
para complementar a formação e qualificação dos alunos dos cursos de informática do IF Goiano – Campus Iporá, atendendo a
tríade ensino, pesquisa e extensão, além de profissionais da área de tecnologia da informação (TI) com conceitos e tecnologias
atuais, tendências e mundo do trabalho, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Durante os
quatro dias de evento acontecem palestras, minicursos e apresentações culturais, nas quais os alunos do IF Goiano - Campus
Iporá e da comunidade externa participaram como ouvintes, ministrantes de minicursos ou monitores. Todos os participantes
inscritos são certificados. Ao longo das quatro edições do evento foram estabelecidas parcerias com UFG, Sebrae, IFG, UEG e
gestores de empresas de Goiás.
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Análise e Desenvolvimento de um Aplicativo para
Dispositivos Móveis para Auxiliar a Gestão de Despesas
Pessoais
Jaqueline Lopes Araujo1, Wesley Flávio de Miranda1, Amivaldo Batista dos
Santos2
1

Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá
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2
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Abstract.This article aims to describe the project that covers the development
of an application for Android devices, where this will assist the user in the
management of personal expenses. The project promotes the management of
expenses so that whenever the user, will be alerted through a notification on
his cell phone or tablet, stating that he has already spent a certain percentage
of his income, with fixed expenses.
Resumo. Este artigo tem como objetivo descrever o projeto que abrange o
desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos Android, onde este irá
auxiliar o usuário na gestão de despesas pessoais. O projeto promove a
gestão das despesas de forma que sempre que o usuário será alertado por
meio de uma notificação em seu celular ou tablet, informando que ele já
gastou determinada porcentagem de suas receitas, com despesas fixas.

1. Introdução
Conforme previsto na Lei 13.172/2015, todo empregado que for registrado pela
CLT (consolidação das leis trabalhistas) pode ter comprometido com sua renda mensal,
apenas um limite de 35% sendo que 5% deste é destinado apenas para: saques e
despesas com cartão de crédito (Planalto, 2015).
Conforme entrevista, realizada pelo Globo Repórter, G1 (2011), sobre o
comprometimento da renda mensal com prestações, a especialista Larissa sugere
comprometer até 20% da renda, ela afirma que “até 20% é muito confortável, está no
sinal verde; 30% está no amarelo; 40% no laranja; mais de 40% é completamente
vermelho.”
A Caixa Econômica Federal (2009) disponibiliza em seu site, planilhas, e
cartilhas de orientação que proporcionam a educação financeira. Em sua cartilha
Planejamento Financeiro Familiar, o assunto abordado é sobre os gastos além de sua
receita. A instituição ainda afirma “algumas vezes surgem por causa do excesso de
gastos realizados, independente do padrão de vida das pessoas.”
De acordo com a pesquisa feita pelo SPC Brasil em março de 2017, cerca de
39% da população adulta estava com o nome negativado, representando cerca de 59
milhões de brasileiros (SPC Brasil, 2017a). Ainda conforme outra pesquisa também
realizada pelo SPC Brasil em abril de 2017, só no primeiro trimestre do ano, o número
de brasileiros negativado aumentou em mais 900 mil nomes (SPC Brasil, 2017b).
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Assim conforme análise das pesquisas realizadas, foi possível observar que
vários brasileiros ainda têm dificuldades em realizar o controle de seus gastos
financeiros de acordo com suas receitas mensais.

2. Justificativa
Recentemente o editor chefe do portal Mobilis, divulgou uma pesquisa com uma
lista dos 45 aplicativos mais baixados para controle de despesas onde constam dados da
última atualização, total de avaliações por parte dos usuários e entre outros. (Leitão,
2017).
Na loja de aplicativos móveis para dispositivos Android, o mais utilizado para
auxílio de controle dos gastos financeiros, possui 131.327 usuários. (Google Play,
2017). Levando em consideração estes dados, foi possível realizar uma adaptação,
conforme mostrado na (tabela 1), analisando os 5 aplicativos mais baixados, e comparálos com os dados disponíveis na loja de aplicativos Android.
Ao realizar o comparativo e testes dos aplicativos, foi possível observar que
algumas das funcionalidades não correspondem à sua descrição, outros possuem áreas
de gráficos repetitivas, e ainda há os que possuem funcionalidades que raramente são
utilizadas. Levando as observações em consideração, o aplicativo ofertado, propõe ao
usuário uma interface simples e usual, apenas com as funcionalidades necessárias,
sendo elas: inserir as despesas e receitas informando suas respectivas datas, área de
gráficos, uma visão geral das suas receitas e despesas, e como diferencial o aplicativo
irá emitir um alerta para o usuário sempre que ele atingir uma porcentagem de sua
receita, este alerta será em forma de notificação caso o usuário tenha dado permissão
nas configurações de seu smartphone, de forma que sempre que o usuário atingir o
gasto de 20% de suas receitas, será informado por meio de notificação verde, 30%
amarelo, 40% laranja, e mais que 40% vermelho.
O sistema operacional (SO) Android é um dos mais utilizados dentre os usuários
de smartphone, até junho de 2015, o percentual de usuários deste SO era de
aproximadamente 83% no mercado global. (Deitel, 2016). Devido ao quantitativo de
usuários do SO, optou-se por desenvolver o aplicativo em questão, inicialmente apenas
para Android.
Tabela 1. Os 5 aplicativos mais baixados na play store

Colocação Aplicativo Número de
Funcionalidades
Usuários
1º
Mobilis
131.327
Visão geral; Relatório; Gráfico; Importação via
SMS; Sincronização com cartão; Inserir
despesas; Orçamento
2º
Money
107.670
Visão geral; Orçamento; Relatório mensal;
Lover
Sincronização; Relatório de gráfico; Inserir
despesas.
3º

Gastos
Diários 3

105.945

4º

Money
Manager

83.934

Relatório de gráfico; Calculadora; Ícones;
Inserir despesas; Relatório por categoria;
Relatório por data; Simulação; Orçamento;
Sincronização com cartão
Inserir despesas; Relatório de gráfico;
Sincronização; Relatório por data; Status de
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despesas; Calendário
5º

Monefy

78.781

Inserir despesas; Relatório; Área de gráficos;
Widget;

Fonte: Adaptado de Leitão (2017)

3. Objetivos
3.1. Objetivo Geral
Desenvolver um aplicativo que irá auxiliar o usuário a manter um controle de
suas despesas em relação á suas receitas.
3.2. Objetivos Específicos
 Inserção de despesas e receitas do usuário.
 Visualização de painel geral informando despesas e receitas.
 Gerar gráficos para acompanhamento.
 Gravar status das despesas.
 Notificar o usuário sempre que estiver próximo a atingir uma
porcentagem de gasto de suas receitas.

4. Metodologia
O projeto proposto será desenvolvido sob o paradigma de orientação a objetos
identificando primeiramente as classes com atributos e métodos, tendo como padrão de
projeto o MVC (Model View Controller) onde o model é responsável pelos dados de
entrada e saída da aplicação, a view é a parte gráfica que o usuário vai interagir, e o
controller recebe as solicitações que o usuário faz por meio da view. (MENDES, 2013).
O modelo de processo de desenvolvimento será em cascata, pois será realizada
uma etapa por vez, assim nenhuma outra etapa será iniciada se a anterior não estiver
concluída (SOMMERVILLE, 2011). A técnica utilizada no levantamento dos requisitos
foi o questionário online, devido a sua facilidade de registro das respostas, alcançando
pessoas de toda a região (MACHADO, 2015).
Os diagramas UML (Unified Modeling Language) serão gerados por meio do
programa Astah Community. O aplicativo será executável em dispositivos móveis que
possua sistema operacional Android API 17. Para execução de testes será utilizado um
Samsung Galaxy Gran Duos com Android versão 4.2.2.
O desenvolvimento do aplicativo tem como IDE (Integrated Development
Environment) o Android Studio. A linguagem de programação será Java, junto ao XML
para estilização das interfaces. Em seu banco de dados será utilizada a biblioteca SQlite
que faz uma adaptação no banco de dados SQL dentro da aplicação.

5. Resultados Esperados
Espera-se que com este trabalho, o resultado a ser alcançado seja de contribuição
para a sociedade, onde todos os usuários de dispositivos móveis com sistema
operacional Android a partir da versão 4.2.2 poderão instalar o aplicativo em seus
respectivos aparelhos, e assim utilizá-lo de maneira que o aplicativo irá auxiliá-lo á gerir
suas despesas pessoais quanto ao valor de suas receitas.
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Análise e desenvolvimento de um sistema offline para
auxílio gerencial da pecuária de corte e fluxo de caixa simples
Thais Gomes de Carvalho1, Luciana Recart Cardoso1
1

Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá
Av. Oeste, 350 - Parque União – Iporá – GO – Brasil

thaiscarvalho2898@gmail.com, luciana.cardoso@ifgoiano.edu.br

Abstract. This article deals with a software development proposal for rural
property management. The overall goal is to develop two integrated
applications, one for desktop and one for Android mobile devices, to help rural
producers manage their livestock and simple cash flow without the need for an
Internet connection. The methodology is classified as exploratory through the
bibliographic survey. The expected results are two applications with friendly
interfaces, with well-defined modules and good management strategy.
Resumo. Este artigo trata de uma proposta de um software para gestão de
propriedades rurais. O objetivo geral é desenvolver duas aplicações
integradas, sendo uma para desktop e outra para dispositivos móveis com
sistema Android, que auxilie o produtor rural a gerenciar a pecuária de corte
e o fluxo de caixa simples sem necessidade de conexão com a Internet. A
metodologia se classifica como exploratória por meio do levantamento
bibliográfico. Os resultados esperados são duas aplicações com interfaces
amigáveis, com módulos bem definidos e boa estratégia de gestão.

1. Introdução
A pecuária surgiu no Brasil durante o processo de colonização, em que os primeiros
bovinos foram trazidos de Portugal no ano de 1534 para a Capitania de São Vicente, a
atual região de São Paulo. Tal atividade foi de suma importância para o crescimento da
economia do país na época. A partir de 1960 que a pecuária teve seu desenvolvimento
considerável no Brasil, principalmente na região Centro Oeste, devido a introdução de
novas raças e técnicas de criação. Entre os anos de 1960 e 1980, as áreas de ocupação
com pastagens em todo o Brasil cresceu de 122,3 para 175,5 milhões de hectares
[TEIXEIRA e HESPANHOL 2014].
A pecuária bovina brasileira passou por inúmeras modernizações, principalmente
na sua cadeia produtiva, com a organização da mesma e a evolução dos sistemas de
produção, refletindo significativamente na qualidade da carne [GOMES; FEIJÓ; CHIARI
2017]. O agronegócio brasileiro vem sofrendo diversas alterações por conta do novo
conceito de administração rural e da globalização, o que transformou a gestão das
propriedades, que passaram a atuar com planejamento estratégico. Com isso, os
empresários rurais têm a necessidade de deixar de lado as práticas conservadoras e
tradicionais de gestão e aderir as novas ferramentas, mantendo-lhes em competitividade
no mercado [SOUZA 2012].
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão aos poucos são inseridas
no meio rural, com inúmeros benefícios, dentre os quais a transformação de dados em
informações mais elaboradas favorecendo a tomada de decisões, e controle da
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lucratividade [GOMES; FEIJÓ; CHIARI 2017]. Porém, uma pesquisa realizada pelo
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostra que apenas 26% dos domicílios em
áreas rurais no Brasil possuem acesso à Internet [CGI.br 2016].
Em uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), foram entrevistados 4.467 produtores rurais, de 27 (Vinte e sete)
Unidades Federativas. Destes, 34,3% utilizam Internet via rádio e 24,3% utilizam a banda
larga móvel. Dos entrevistados, 58,2% disseram que não utilizam Internet móvel por não
ter de provedor ou sinal na região e/ou o serviço tem alto custo. Ainda, 46,3% avaliaram
a qualidade do serviço no meio rural com nota igual ou abaixo de 6 (Seis), em uma escala
de 0 a 10, em que 0 é péssimo e 10 é muito bom, [SEBRAE 2017].
Esse artigo apresenta uma proposta de desenvolvimento de software para gestão
de propriedades rurais de pecuária de corte sem a necessidade de acesso à Internet. Busca
também, apresentar uma breve introdução do surgimento da pecuária, o estado da
atividade atualmente e como as tecnologias da informação estão sendo desenvolvidas e
aplicadas no meio. Apresenta ainda as condições da estrutura da Internet no meio rural e
as avaliações dos usuários nesse meio.

2. Justificativa
De acordo com pesquisas realizadas pelo CGI.br e Sebrae, o acesso à Internet no meio
rural tem muito a melhorar no quesito de qualidade e custo benefício [CONCEIÇÃO
2016]. Atualmente no mercado de aplicações, existem diversos softwares que auxiliam
na gestão da pecuária de corte e do financeiro da propriedade.
Foi analisada uma aplicação web, o JETBOV, visando compreender como é feita
a gestão da pecuária de corte e o financeiro. Além disso, foram analisadas as
funcionalidades do sistema, módulos e a disposição dos elementos que compõem a
interface gráfica.
O JETBOV permite o controle dos manejos da pecuária de corte e também da
gestão financeira da propriedade. Pode ser usado tanto pelo navegador web, quanto por
aplicativos móveis, fazendo com que dependa do acesso à Internet para sincronização dos
dados entre as aplicações. Ao se cadastrar no JETBOV, o usuário tem acesso gratuito para
utilização da versão de testes durante 21 (vinte e um) dias, após este período é necessário
adquirir um plano que é pago mensalmente [JETBOV 2018].
Os jovens pecuaristas, filhos dos tradicionais, estão inovando a forma de gestão
da propriedade rural com uma visão empresarial, coordenando a atividade como uma
empresa [AGUIAR 2010]. O controle e a gestão da pecuária e também das finanças da
propriedade são de fundamental importância para se ter lucratividade, e
consequentemente diminuição de desperdícios. [OLIVEIRA 2015].
A atual proposta tem como objetivo geral desenvolver duas aplicações integradas,
sendo uma para desktop e outra para dispositivos móveis com sistema Android, que
auxilie o produtor rural a gerenciar a pecuária de corte e o fluxo de caixa simples sem
necessidade de conexão com a Internet. E como objetivos específicos: selecionar
elementos para composição de interfaces amigáveis; definir módulos e funcionalidades
que serão desenvolvidos para cada aplicação e traçar estratégias de gestão da pecuária de
corte e financeiro.
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3. Materiais e métodos
Para desenvolvimento da aplicação desktop será utilizado o NetBeans IDE na versão atual
8.2, o qual é gratuito e de código aberto. Será utilizada a linguagem JavaFX para a criação
de interfaces gráficas, pois é uma linguagem de fácil implementação [OLIVEIRA, 2014].
Para a aplicação mobile, será utilizada a IDE Android Studio na versão atual 3.0.1.0, por
possuir interface intuitiva e recursos para criação de layouts robustos com relação a IDE
Eclipse [CARVALHO 2013].
Para ambas as aplicações será utilizada a linguagem de programação Java baseada
no conceito de Programação Orientada a Objetos (POO). A utilização do Java é devido a
ser multiplataforma, possuir uma grande comunidade e uma vasta variedade de
frameworks [GONÇALVES 2010?]. A POO serve para aproximar a codificação do
cenário real por meio da abstração de objetos, para facilitar a manutenção, favorecer
reutilização de código, maior segurança e padronização do sistema [BERNARDI 2011].
O aplicativo para desktop será compatível com o sistema operacional Windows
nas versões 7/8.1/10, por serem as mais utilizados no Brasil até fevereiro de 2018
[STATCOUNTER, 2018]. E o aplicativo mobile será compatível com o sistema Android
a partir da versão KitKat, até a mais atual, Oreo, pois ambas encontram-se em grande
escala de uso [GOOGLE PLAY DEVELOPER CONSOLE, 2018]. Para armazenamento
dos dados, será utilizado o banco de dados PostgreSQL, um banco objeto-relacional, de
código aberto e compatível com as versões atuais do Windows [POSTGRESQL, 2018].
Para a integração das duas aplicações será criada uma rede cliente/servidor sem
acesso à Internet. Nesse tipo de rede, um computador é o servidor, que atende aos pedidos
dos clientes, os demais dispositivos conectados na rede [TORRES 2014]. Para a
constituição da rede, será utilizado um roteador comum para criar o sinal Wi-fi em que os
clientes do servidor irão se conectar.

4. Resultados parciais
Até o momento, foi realizado o levantamento bibliográfico, buscando compreender o
surgimento da pecuária e como é feita a sua gestão, assim como a importância da atividade
para o Brasil. Buscou-se também verificar como as TIC estão sendo implantadas no meio
rural, e quais os softwares existentes no mercado e como são distribuídos. Foram
pesquisados, analisados e selecionados os materiais e métodos que melhor se encaixaram
na proposta.

Referências
Aguiar, A. P. A. Pecuária de corte: Custos de produção e análise econômica. Viçosa, MG:
Aprenda fácil, 2010. 85p.
Bernardi, R. (2011) “Vantagens de programar com Orientação a Objetos (OOP)”,
http://dev.rbtech.info/vantagens-de-programar-com-orientacao-a-objetos-oop/, Maio.
Carvalho, S. (2013) “Android Studio: Vantagens e desvantagens com relação ao Eclipse”,
In: iMasters, https://imasters.com.br/mobile/android/android-studio-vantagens-edesvantagens-com-relacao-ao-eclipse/?trace=1519021197&source=single, Maio.
CGI Brasil. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos
domicílios brasileiros: TIC domicílios 2016, São Paulo - Comitê Gestor da Internet no

14

VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano - ENATI 2018, Iporá - GO, 13 a 16 de Junho de 2018.

Brasil,
2017,
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_DOM_2016_LivroEletronico.pdf,
Março.
Gomes, R. C.; FEIJÓ, G. L. D.; CHIARI, L. Evolução e qualidade da pecuária brasileira.
Embrapa,
Nota
Técnica,
Campo
Grande,
24
mar.
2017,
https://www.embrapa.br/documents/10180/21470602/EvolucaoeQualidadePecuaria.p
df/64e8985a-5c7c-b83e-ba2d-168ffaa762ad, Março.
Gonçalves, O. “Por que Java?” In: DevMedia, https://www.devmedia.com.br/por-quejava/20384, Maio.
GOOGLE
PLAY
DEVELOPER
CONSOLE.
Versões
da
https://developer.android.com/about/dashboards/index.html, Março.
JETBOV. Controle do gado
http://www.jetbov.com/, Março.

e

gestão

da

fazenda

sem

Plataforma,
complicação,

Oliveira, Bruno. JavaFX: interfaces com qualidade para aplicações desktop. São Paulo:
Casa do Código, 2014.
Oliveira, Claudia Beatriz de. Sistema para gerenciamento de pequenas propriedades
rurais leiteiras. 39 f. Trabalho de conclusão de curso. Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Iporá, Iporá, 2015.
POSTGRESQL. About, https://www.postgresql.org/about/, Março.
SEBRAE. Tecnologia da Informação no Agronegócio. Sebrae, 2017,
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://datasebrae.com.br/wpcontent/uploads/2017/11/TIC-no-Agro_-v5.pptx, Março.
Souza, S. dos S. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS NO
AGRONEGÓCIO: Estudo de Caso de Aplicação de Software em Administração Rural
pelos Produtores de Grãos do Município de Rio Verde–GO. 2012. 180p. Mestrado
Profissional em Administração - Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo-FPL, Pedro
Leopoldo,
2012,
http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2013/dissertacao_sidn
ey_dos_santos_souza_2013.pdf, Março.
Statcounter. Global Stats. Desktop Windows version market share Brazil. 2018,
http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/brazil, Março.
Teixeira, J. C.; HESPANHOL, A. N. A trajetória da pecuária bovina brasileira. Caderno
Prudentino de Geografia(CPG), Presidente Prudente, n. 36, v. 1, p. 26-38, jan./jul.
2014, http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/viewFile/2672/2791, Março.

15

VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano - ENATI 2018, Iporá - GO, 13 a 16 de Junho de 2018.

Análise e Desenvolvimento de um Sistema para Registros e
Acompanhamentos de Crimes Ambientais
Jéssica Alves Ferreira1, Marcio Marino Navas Filho2
1

Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá
Av. Oeste, 350 - Parque União – Iporá – GO – Brasil

2

Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá
Av. Oeste, 350 - Parque União – Iporá – GO – Brasil

jessicaalvesferreira24@gmail.com, marcio.navas@ifgoiano.edu.br

Abstract. This article presents a proposal to develop a system to record and manage
records of municipal environmental crimes. The project will consist of a mobile
application and a web platform, which will be implemented using Java and PHP
programming languages. Unfortunately, environmental problems often occur and are
not always reported, denunciation is an indispensable mechanism that causes the
offenders to be punished or to repair the damages caused. The environment is the
public patrimony of the population, and besides rights one must exercise duties over
the same through the act of care and awareness. It is hoped that once the proposed
system is made available, it will be possible to meet users' expectations, thus
facilitating the creation of environmental complaints.
Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de desenvolvimento de um sistema para
registrar e gerenciar registros de crimes ambientais municipais. O projeto consistirá
de um aplicativo móvel e uma plataforma web, que serão implementados utilizando
as linguagens de programação Java e PHP. Infelizmente, os problemas ambientais
ocorrem com frequência e nem sempre são denunciados, a denúncia é um mecanismo
indispensável que faz os infratores serem punidos ou reparar os danos causados. O
meio ambiente é patrimônio público da população, e além de direitos deve-se exercer
deveres sobre o mesmo através do ato de cuidado e conscientização. Espera-se que
após a disponibilização do sistema proposto, seja possível atender as expectativas
dos usuários, facilitando assim a criação de denúncias ambientais.

1. Introdução
Segundo Naime (2017), a revolução industrial contribuiu para o avanço econômico social de
vários países, este acontecimento possibilitou o surgimento de benefícios, porém com estes
vieram também malefícios que provocaram danos no meio ambiente. Os problemas ambientais
eram visíveis, no entanto estes se passavam despercebidos, pois o desenvolvimento era mais
importante.
De acordo com Naime (2017), as políticas ambientais surgiram e progrediram no Brasil
cerca de 40 anos atrás, devido a manifestações realizadas dentro e fora do país. Em razão a não
existência de políticas ambientais especificas, as mesmas foram criadas com base em outras
existentes. A partir destes acontecimentos passou-se a existir o termo “Meio Ambiente”. De
acordo com Zasso et al., (2014), “Meio ambiente é a totalidade dos fatores que influenciam a
vida biológica de um organismo ou de uma população”.
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As políticas ambientais vieram com o objetivo de conscientizar a população sobre como
preservar o meio ambiente. De acordo com Santos e Imbernon (2014), os acontecimentos
decorrentes de problemas ambientais fizeram com que o conceito “meio ambiente” se tornasse
famoso e passasse a ser utilizado com frequência.
Segundo Milaré [2011, apud Scalei, 2016], “(...) Dano ambiental é a lesão aos recursos
ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio
ecológico e da qualidade de vida”. Atualmente, torna-se perceptível a existência da preocupação
com o meio ambiente em todo o mundo. É possível notar que várias empresas e instituições
buscam meios alternativos para fabricar produtos mais limpos e sustentáveis com o objetivo de
diminuir resíduos tóxicos que prejudicam o meio ambiente e refletirem na utilização dos
recursos naturais que se encontram cada dia mais escassos. [Cunha; Suarte, 2016].
A Lei nº 9.605 de 12/02/1998, também conhecida como lei dos crimes ambientais, tem
como objetivo informar as sanções penais, administrativas e outras providências que podem ser
aplicadas a aqueles que realizarem atividades prejudiciais ao meio ambiente. O capítulo V,
classifica os crimes ambientais como: contra a fauna, contra a flora, poluição e outros crimes
ambientais, contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e contra a administração
ambiental. As penas para quem comete esse tipo de crime são variadas e podem ser aplicadas
através de multas, detenções, reclusões, etc. [Brasil, 1998].
De acordo com Silva e Rech (2015), um dos grandes fatores que impedem a sociedade
de serem ativos contra o crime ambiental é a falta de conhecimento de como proceder com a
denúncia em determinada situação. Desta forma muitas vezes as pessoas deixam de reportar
aos órgãos responsáveis o ocorrido, para que estes possam tomar as devidas providências.
Propõe-se durante o desenvolvimento deste projeto alcançar alguns objetivos
específicos tais como oferecer uma ferramenta de fácil implantação independente da região a
ser atendida. Proporcionar aos usuários um aplicativo móvel simples e de fácil utilização, que
permite registrar e acompanhar ocorrências de crimes ambientais, por meio de relato de texto,
gravação de áudio e/ou vídeos e imagens. E disponibilizar um sistema web, capaz de registrar
denúncias e permitir por meio destas a criação de relatórios.
Esse artigo tem como proposta o desenvolvimento de um aplicativo móvel e uma
plataforma web para realização e acompanhamento de denúncias contra crimes ambientais. A
aplicação deverá ser de código aberto e acessível para órgãos de qualquer município. O
aplicativo móvel estará disponível para os usuários de smartphones, permitindo a realização de
denúncias de qualquer localização. Já a plataforma web estará à disposição dos órgãos
municipais responsáveis para auxiliar no gerenciamento das denúncias notificadas, além de
prover aos usuários um meio simples e acessível para estar realizando uma denúncia direto na
plataforma.

2. Justificativa
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, art. 225 (1988), o meio ambiente é
patrimônio público de todos que se faz necessário para a qualidade de vida, e além de direitos
deve-se exercer deveres que podem ser praticados através do ato de preservação e
conscientização para que as futuras e presentes gerações possam desfrutar e aprender a cuidar
deste bem precioso.
Atualmente existem diversos aplicativos capazes de realizar denúncias contra crimes
ambientais, como o Denúncia Ambiente e Meu Ambiente. O Denúncia Ambiente é uma
ferramenta disponível para Android e IOS, que permite a realização de denúncias ambientais
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relacionadas à fauna, vegetação, etc. Estas podem ser feitas de forma anônima, mantendo em
sigilo as informações pessoais do denunciante e é obrigatório inserir pelo menos um tipo de
anexo que comprove o crime, pode ser adicionado ao formulário, áudios, vídeos e fotos. Porém
esta é limitada para somente o estado de São Paulo. [Sistema Ambiental Paulista, 2017]. O Meu
Ambiente é um aplicativo móvel disponível para os sistemas Android e IOS, que permite a
criação de denúncias ambientais, por meio das informações básicas, via formulário. As
denúncias criadas podem ser visualizadas através do mapa de localização, selecionando o status
e a categoria. O uso deste é restrito para o estado de Amazonas. [Fundação Telefônica Vivo,
2017].
Um dos diferenciais desta proposta é a disponibilização do código fonte por meio da
licença de software open source. Outro diferencial consiste na capacidade de abrangência
territorial do sistema, deixando os serviços de denúncias acessível à população do estado que
aderir ao sistema de denúncias. O sistema proposto consistirá de duas plataformas, uma mobile
e a outra web que deverá ser capaz de atender as necessidades dos usuários de smartphones e
desktops. A mesma conta com as seguintes funcionalidades: criar denúncias rápidas devido a
opção de coleta de dados off-line, anexar fotos, vídeos e gravações, criar denúncias de forma
anônima, criar denúncias off-line, geolocalização e gerar relatórios para posterior
processamento nos órgãos responsáveis.

3. Materiais e Métodos
Na fase de codificação serão utilizados respectivamente os ambientes de desenvolvimento
integrado (IDE) Android Studio e NetBeans. Android Studio será empregado na criação do
aplicativo móvel em razão da disponibilidade open source e sua originalidade no
desenvolvimento em aplicativos Android. [Developers, 2018]. NetBeans será usado na
implementação da plataforma web devido a sua variedade de recursos, auxílio de sugestões na
hora da codificação economizando tempo na programação, e nível de domínio no manuseio.
[NetBeans, 2018].
Para a programação e codificação, será empregada a linguagem Java no aplicativo
móvel e a linguagem PHP (Hypertext Preprocessor) na plataforma web. O desenvolvimento
com Java é proveniente de sua popularização, abundância de bibliotecas, ser multiplataforma
e se tratar de uma linguagem orientada a objetos. [Caelum, 2013]. A escolha por trabalhar com
PHP se deu por se tratar de uma linguagem popularmente utilizada em aplicações web e
servidores. [Dall’Oglio, 2015].
Na etapa de modelagem será utilizado o Astah Professional, a qual se trata de uma
ferramenta para auxílio na modelagem de sistemas, por exemplo, criação de diagramas UML.
De acordo com Alberton e Souza (2015), “A UML, (Linguagem Unificada de Modelagem), é
uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e documentação de
artefatos de sistemas complexos de software.” A preferência desta é decorrente da completitude
na construção de diagramas robustos, compatibilidade com a modelagem entidade
relacionamento (ER), e o grau de experiência na utilização. [Neto, Moacyr, 2017].

4. Resultados Parciais
Na etapa inicial do projeto foram realizadas pesquisas de cunho bibliográfico em materiais
como, livros, artigos e páginas da internet para obtenção de informações relevantes sobre o
tema abordado. Através de uma análise do cenário atual, foram testadas algumas ferramentas
mobile de realização de denúncias ambientais já existentes. Foram definidos o escopo do
projeto, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais do software.
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Abstract. This article describes the national high school exam, showing its
initial objective and the main changes that have occurred over the years, the
application and correction of the simulation in the IF Goiano institution,
development proposal and the partial results.
Resumo. Este artigo descreve o exame nacional do ensino médio, mostrando
seu objetivo inicial e as principais mudanças que ocorreram no decorrer dos
anos, aplicação e correção do simulado na instituição IF Goiano, proposta de
desenvolvimento e os resultados parciais.

1. Introdução
A avaliação é uma tarefa que permite verificar o crescimento dos alunos e provar a
capacidade de conhecimento dos professores avaliadores. A avaliação de conhecimento
pode ser medida de forma direta com testes de redação e de forma indireta com testes de
múltipla escolha. Também há os processos de avaliação formativa que determina o grau
de conhecimento do estudante, e a avaliação somativa é utilizada para atribuir o nível do
curso para o estudante.
E deve ser considerado ainda a avaliação do processo que envolve etapas e
execuções de algo, e por fim a avaliação do produto com base em um resultado tangível.
O processo de avaliação de redações é cansativo, por ser complexo e principalmente
quando é feito para a classificação de participantes na concorrência de vagas em
vestibulares e concursos, pois o processo envolve conhecimentos, preferências e valores
diferentes entre avaliadores e participantes. [Amarante 2012]

2. Breve histórico do ENEM
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de
avaliar o grau de conhecimento dos estudantes que estavam concluindo o ensino médio,
o que acontecia sem objetivo de seleção para a educação superior. [MEC 2015]
No ano de 2004 o Enem teve 1,5 milhão de inscritos e a nota do exame passou a
ser utilizada para a participação de estudantes no Programa Universidade para Todos
(ProUni), que oferece bolsas de estudos parciais e integrais para alunos obterem acesso
à educação superior em instituições privadas. [Prouni [entre 2005 e 2018]]
Em 2009 o número de inscritos no Enem aumentou para 4,1 milhões e foi criado
o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a partir disso o exame passou a ser um meio de
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acesso ao ensino superior. Então houve uma nova modificação para identificar as
habilidades de domínio, nível de conhecimento e acertos casuais. [MEC 2015]
No ano de 2013 os participantes tiveram a oportunidade de concorrer ao
programa Ciência sem Fronteiras com a nota do Enem. Apesar do número de candidatos
ter obtido um recorde em 2014 de 8,7 milhões a quantidade tem diminuído devido ao
referido exame deixar de oferecer a certificação do ensino médio. [INEP 2017]

3. Correção das redações do simulado do Enem via Web – o estado da arte
Para que os participantes consigam obter um bom desempenho estes podem se preparar
através da simulação que é aplicada de maneira semelhante ao Enem, para permitir que
o estudante verifique o tempo que conseguiu se manter paciente, testar conhecimentos e
habilidades, identificar pontos fracos e fortes. [Brandão 2017]
Na rede IF Goiano, a participação dos alunos que estudam no ensino médio é
obrigatória na realização do simulado. Cada grupo de correção possui um coordenador
para gerenciar e distribuir as redações aos professores avaliadores que são da área de
letras. Ao receber as redações corrigidas o coordenador gera uma tabela de dados das
notas e envia para a coordenação central de simulados.
Cada redação é avaliada por dois professores que atribuem notas entre 0 e 200
para cada item avaliado, a atribuição de cada um é somada para compor a nota total.
Quando ocorre discrepância de 80 pontos em cada item avaliado ou a diferença de 100
pontos na nota total a redação é enviada para um terceiro avaliador. [Daeb 2017]
Existem alguns sistemas voltados para a correção das redações do simulado do
Enem. Entre as quais o Imaginie, ferramenta proprietária adquirida por instituições para
preparar os alunos para a redação do Enem e principais vestibulares do Brasil, que pode
ser utilizada na forma de teste por 7 dias. Os professores cadastrados podem utilizar as
propostas de redação do sistema ou cadastrar novas e os alunos podem enviar as
redações. Possui material de apoio e a correção é feita pelos professores do próprio
sistema. Para utilizar a ferramenta é preciso contratar um plano mensal de utilização, o
preço é de acordo com a quantidade de redações que cada plano possui. [Imaginie [entre
2001 e 2017]]
O sistema Redação Nota 1000 também é uma plataforma online, para corrigir
redações remotamente por uma equipe de corretores vinculados a plataforma. Fornece a
avaliação objetiva dos textos enviados, de acordo com as competências de correção do
Enem, para que o aluno e a escola consigam identificar os pontos mais críticos e
priorizem o estudo destes. Pode ser utilizado por alunos e instituições e para ter acesso
às suas funcionalidades é preciso adquirir créditos do sistema para que as correções e
sugestões sejam feitas. [Nota [2016?]]
O Geekie Games é uma plataforma de apoio à preparação individual de alunos
para o vestibular do curso desejado e para o Enem, pode ser utilizado por meio do plano
gratuito que contém videoaulas, exercícios e aplicação de simulados ou o plano pró, que
oferece as mesmas seções do plano gratuito, com uma preparação completa por meio de
planos de estudos personalizados e verificação do desempenho. Ao se cadastrar na
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plataforma o usuário pode utilizar as funcionalidades do plano pró no período de teste
por 7 dias. No final desse prazo, o usuário tem a opção de assinar ou não o plano pró
que oferece modalidades mensais, bimestrais ou anuais. Se o usuário optar por não
assinar, poderá continuar utilizando o sistema gratuitamente, mas apenas com as
funcionalidades básicas do plano gratuito.[Games, 2016]

4. Implementação da proposta
Os sistemas existentes, voltados para o apoio à correção de redações do simulado do
Enem, não são direcionados para utilização de professores em uma instituição de ensino
específica. Com a dificuldade no gerenciamento de envio e distribuição das redações
por ser através do e-mail, surgiu a oportunidade de desenvolvimento de um sistema
informatizado, que auxilie na gestão desse processo.
A partir deste desenvolvimento, espera-se que o sistema seja capaz de contribuir
para a melhoria do processo de distribuição e envio das redações, entre os responsáveis
pela correção e também possibilitar um ambiente propício para realização das correções,
de maneira mais rápida e facilitada.
Com base nos sistemas Imaginie, Redação Nota 1000 e Geekie Games a atual
proposta tem como objetivo geral desenvolver um sistema web, para auxiliar no
processo de distribuição e correção das redações do simulado do Enem, que traz como
diferencial a sua utilização de forma gratuita e a possibilidade de ser integrado ao
Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), para que seja utilizado por
professores da rede IF Goiano.
O Modelo de processo definido para o desenvolvimento do projeto é a
prototipação, feito nas etapas de avaliação, análise e delimitação do problema. O
modelo possibilita o desenvolvimento de um protótipo, seja no papel ou um modelo
executável para que o desenvolvedor conheça mais sobre os problemas e possa criar
suas possíveis soluções. [Araújo e Costa 2001]
A linguagem de programação definida para ser utilizada no desenvolvimento do
sistema é Python, pois o objetivo é integrar o produto final do projeto a um sistema
institucional já desenvolvido na linguagem, ela permite construir aplicações web,
desenvolver jogos, resolver problemas de negócios entre outros. [Saraiva, Dantas e
Carvalho 2006]

5. Resultados parciais
Atualmente o sistema proposto encontra-se em fase de desenvolvimento, tendo como
resultado a definição das ferramentas a serem utilizadas, cronograma, protótipo das
telas, estrutura analítica de projetos (EAP) e o início do levantamento das regras de
negócio.
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Abstract. This article describes the proposed analysis and implementation of a
system for the management of payroll loan portfolio. The overall objective of
this project is to develop a system that manages the information of a financial
institution with emphasis on control contracts, assigned to the correspondent
bank. The system will allow you to register all the contracts made by the
organization and issue an alert when information relevant to decision making,
such as situations with a loan or a refinancing period. Another important
function of the software will be the control of the form of payment of the
operations with emphasis in the orders of payments and the will be issuing of
an alert that will warn the nearness of its expiration.
Resumo. Este artigo descreve a proposta de análise e implementação de um
sistema para gestão da carteira de empréstimo consignado. O objetivo geral
deste projeto é desenvolver um sistema que gerencie as informações de uma
financeira com ênfase no controle contratos, cedida ao correspondente
bancário. O sistema permitirá cadastrar todos os contratos efetuados pela a
organização e emitir um alerta quando informações relevantes para tomadas
de decisão surgirem, como situações de prazos passiveis de um novo
empréstimo ou um refinanciamento. Outra função importante do software será
o controle da forma de pagamento das operações com ênfase nas ordens de
pagamentos através da emissão de um alerta que avisará a proximidade de
vencimento da mesma.
1. Introdução
Segundo o site do Banco Central do Brasil [BCB, 2018] o empréstimo Consignado
consiste na modalidade de liberação de crédito em que o desconto das prestações é
efetuado de forma automática na folha de pagamento do contratante. Este processo é
dependente da autorização antecipada do cliente à financeira concedente do crédito.
Ainda que o beneficiário tenha preferência pelo o banco no qual deseja tomar o crédito,
isso não o obriga a se limitar a agência onde recebe o benéfico. (Banco Central do
Brasil, 2018).
Para efetuar esse tipo de crédito, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro
Social [INSS, 2018] considera-se como requisito principal, a margem consignável. Essa
margem não pode ultrapassar a 35% do valor total recebido pelo beneficiário,

24

VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano - ENATI 2018, Iporá - GO, 13 a 16 de Junho de 2018.

observando-se que 5% deste valor é referente à margem cartão consignado. Caso o
titular não tenha conta vinculada ao benefício e nem algum outro tipo de conta, esta
prestação não será aceita em conta de terceiros e sim na forma de ordem de pagamento.
As organizações financeiras recebem uma grande quantidade de informações as
quais são processadas e servem como fonte para planejamento estratégico. Portanto,
precisa-se adotar um meio que facilite a organização dessas informações para a tomada
de decisão [MOREIRA, 2012]. O uso da crescente tecnologia é possível facilitar a
gestão dessas informações. Nesse sentido, será desenvolvido um software que a partir
do cadastro de clientes, auxiliará a obter-se as margens consignáveis futuras
contemplando as quatro modalidades mais comuns de empréstimos consignados que
são: margens livres, refinanciamento, portabilidade e cartão consignado.
O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema que gerencie as informações de
uma financeira com ênfase no controle de contratos, cedida ao correspondente bancário.
O software irá gerenciar as ordens de pagamento com um alerta relevante quando as
mesmas estiverem prestes a expirar e informará as comissões a serem recebidas
referentes a cada contrato em diferentes bancos. Com isso, espera-se contribuir para as
tomadas de decisões nos cadastros das propostas.

2. Detalhamento da proposta
Com a intensão de verificar as formas de distribuição, características e
funcionalidades comuns a sistemas de gestão de carteira de consignado, foram
pesquisados alguns softwares deste tipo, dentre os quais foram encontrados o eCorban e
o W2.
O eCorban é uma ferramenta online criada para gerir as informações de
empréstimos consignados. Oferece diversas funcionalidades como: Carteira de Clientes,
Telemarketing, Tabelas de Convênios, Documentação, Comissão, Lucratividade e
Resultados. O acesso ao sistema acontece através da contratação de planos com as
modalidades: . Básico, Plus, Essencial, Premium e Master com valores que vão de
R$400,00 a R$800,00. Esta variedade de funcionalidades pode extrapolar as
necessidades de financeiras de pequeno porte, além de não ser acessível, pois os valores
dos planos são fixos, independente da produção. [ECORBAN, 2018]
O software W2, também destinado a cadastro e gerenciamento de carteira de
clientes, conta com uma boa usabilidade e com custo acessível de R$590,00 fixo.
Porém, não trata as formas de pagamento dos contratos, deixando de registrar e
controlar as ordens de pagamento efetuadas pela a financeira. Essas ordens ficam
disponíveis por até doze dias, uma vez que o correspondente esquecer de avisar o
cliente sobre a disponibilidade do pagamento, o dinheiro é devolvido ao banco de
origem e cancela toda a operação. Isso implica em constantes estornos e prejuízos,
problema bastante frequente entre os correspondentes bancários. [SISTEMAS, 2018]
O sistema a ser desenvolvido está voltado para empresas de pequeno porte e deverá
suprir todas as necessidades na obtenção das informações essenciais para a contratação
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de um empréstimo e o armazenamento dos dados para as futuras consignações. Uma vez
que o cliente for atendido pela a empresa terá seus dados armazenados e suas
consignações cadastradas, para que futuramente se tornem uma base histórica, que
servirá como apoio para a análise de refinanciamentos para a obtenção de um novo
contrato.
Serão exibidos os contratos passíveis de refinanciamento ou a realização de um
novo empréstimo a partir dos dados dos clientes. De posse dessas informações o
correspondente terá mais chances de contratar novamente o cliente e aprimorar os seus
negócios com maior rentabilidade.

3. Tecnologias Utilizadas
A metodologia aplicada na pesquisa, parte de revisão bibliográfica para se ter uma
compreensão e aprimoramento do conhecimento sobre empresas financeiras de
concessão de empréstimos consignados.
Para implementar os códigos será usada a ferramenta NetBeans, uma IDE
composta por um conjunto de bibliotecas e APIS. Essa plataforma fornece uma interface
rica em componentes com a possibilidade de programar usando a barra de menus
[SANTOS, 2010], como linguagem de programação será usado o Java que é totalmente
orientada a objetos e com suporte para threads, garantindo a execução do programa com
vários processos ao mesmo tempo (multitarefa) e tratamentos de erros através de
exceptions. [SANTOS, 2010].
O ciclo de vida que será usado para o desenvolvimento será o cascata revisto,
esse modelo implica no conhecimento claro e objetivo dos requisitos, porém não
impede a revisão de algumas funcionalidades implementadas. E com a certeza do
conhecimento do problema e a clareza dos requisitos motivou-se a adoção desse ciclo.
[SOMMERVILLE, 2012]
Na construção dos diagramas de classes, casos de usos, sequência, atividades e
pacotes será usado a ferramenta ASTAH por ser uma ferramenta bastante completa que
disponibiliza, senão todos, a maior parte dos diagramas da UML. [FRANCO, online].
Na criação do banco de dados optou-se por usar a linguagem SQL, e o banco
MySQL, “o SQL utilizado pelo MYSQL é altamente veloz, isto se deve ao fato de a
linguagem ter sido implementado por meio de códigos e funções altamente otimizadas
pelos os seus desenvolvedores” [MILANI, 2006]. O SGBD MySQL possui vários tipos
de tabelas para armazenamento e com características diferentes, o que possibilita a
escolha em cenários distintos.

4. Resultados parciais
Como resultados de execução do projeto foi realizada uma pesquisa bibliográfica em
artigos e sites referentes ao assunto, análise e testes em sistemas da mesma modalidade
e a criação da prototipagem das telas e definição das funcionalidades. As
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funcionalidades delimitadas para o sistema são: Cadastro de clientes, Empréstimos,
Cadastro Ordem pagamento, Esteira de Contratos e Relatórios de Comissões.
Ao todo o sistema terá dez telas, a tela principal dará acesso a todas as
funcionalidades do sistema, a tela cadastro de clientes contém todos os dados pessoais
do mesmo e com as funções de salvar, editar e deletar, a tela de empréstimos tem todos
os dados referente ao contrato destacando-os como o banco, valor do contrato, tipo do
contrato, etc. E com as mesmas funções anterior a tela de ordem de pagamento, registra:
banco, agência, CPF etc. e avisos quando as mesmas estiverem prestes a expirar. Esteira
de contratos faz a junção dos dados dos clientes com os dados do empréstimo e exibirá
um aviso quando os empréstimos vencerem ou uma possibilidade de refinanciamento, e
a última tela gera relatórios filtrando por banco.
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Abstract. Marketing is a key tool in the trading and selling relationships of the
commercial place. For a better relationship with the target audience it is
necessary to know their needs and bring a better experience in the services
and products that are acquired by the final consumer. The purpose of this
paper is to substantiate and propose an online delivery application that,
together with the 4P’s strategic marketing mix, will help small and mediumsized food delivery companies manage delivery orders, brand breadth, and
relationship with target audience.
Resumo. O marketing é uma ferramenta primordial nas relações de troca e
venda do meio comercial. Para um melhor relacionamento com o público-alvo
é necessário conhecer suas necessidades e trazer uma melhor experiência nos
serviços e produtos que são adquiridos pelo consumidor final. A proposta
deste artigo é fundamentar e propor um aplicativo de delivery online que em
conjunto com o composto dos 4 P's estratégicos do marketing auxiliará
pequenas e médias empresas de delivery de alimentos a gerenciar os pedidos
de delivery, a abrangência da marca e o relacionamento com o público-alvo.

1. Introdução
O marketing é um recurso de grande importância na gestão de processos, na criação de
relacionamento e fidelidade à marca. É a área do conhecimento que envolve atividades
diversificadas referentes às relações de troca entre empresa e consumidor, com
orientações direcionadas satisfação dos desejos e necessidades dos mesmos, focando a
atração de novos clientes, conservação dos atuais, oferecendo-lhes sempre algo a mais.
Tais necessidades e desejos são satisfeitos na aquisição de produtos e serviços,
impulsionados por necessidades fisiológica ou psicológica (Rodrigues e Lopes, 2015).
Com a chegada das plataformas digitais, estabelecimentos comerciais obtiveram
a oportunidade de se concentrar nas etapas de operação do processo e se concentrar em
seu core business, ou seja, em sua função principal (Pigatto et al., 2017). Os diversos
meios digitais possibilitaram diversas vantagens às empresas como a abrangência de
marketing de conteúdo, aquisição de novos clientes, fortalecimento da imagem da marca
e realização/ divulgação de promoções de marketing, entre outros de capturar novos
clientes e manter a lucratividade em alta (Persaud et al., 2012 apud Pigatto et al., 2017).
Com o advento de tecnologias móveis como smartphones e tablets, empresas de
diversos setores acharam uma oportunidade para expor e criar conteúdo relativo à sua
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marca e ao produto para capturar uma nova parcela de usuários. Estas tecnologias
móveis, juntamente com aplicativos e sistemas, fornecem uma plataforma nova e
poderosa para o crescimento do comércio eletrônico, especialmente para as operações
entre empresas e consumidores (B2C). Com o crescimento das vendas de smartphones
no Brasil e mudanças nos padrões de vida da população, houve um aumento de serviços
baseados em alimentação, permitindo o surgimento do modelo de entrega online, que
pode ser visto como uma oportunidade de negócio (Pigatto et al., 2017).
A promoção de venda da marca e dos produtos que uma empresa comercializa é
extremamente necessária porque é através destas que o público-alvo irá conhecer a
existência do produto e o posicionamento da empresa diante do cenário comercial e de
seus concorrentes (Gabriel, 2010). Pequenas e médias empresas, que trabalham através
de uma plataforma digital, podem encontrar dificuldade na estratégia de promoção
justamente por não atuarem expressivamente na rede de marketing e em plataformas
sociais e de comunicação (Pigatto et al., 2017). Isso acontece devido aos custos de
criação e manutenção de aplicativos e sites, dificuldade de criação de conteúdo centrado
no consumidor e falta de relações públicas com o cliente. Observou-se na pesquisa de
Pigatto et. al. (2017, p.649) que “[...] durante um determinado período de tempo,
pequenas empresas investiram em redes sociais, mas não houve continuidade ao longo
do tempo. Esse comportamento pode ser considerado contraditório, uma vez que essas
empresas operam em um modelo de negócio baseado em tecnologia e devem aproveitar
ao máximo esses recursos para ampliar o mercado-alvo e disseminar a qualidade de seus
serviços”.
O objetivo geral deste projeto é aplicar uma estratégia em marketing com base
no composto formado pelos 4 P's estratégicos do marketing - produto, preço, praça e
promoção - na criação e utilização de um aplicativo de serviço delivery para pequenas e
médias empresas do ramo alimentício. Tendo como base o objetivo geral ressaltado
busca-se alcançar os seguintes objetivos específicos: oferecer meios de criação de
consumo de conteúdo de marketing através de uma plataforma mobile; criar um canal de
comunicação e mobile marketing; aprimorar o engajamento de consumidores através de
conceitos de design e usabilidade centrado no usuário; maximizar a abrangência de
anúncios de empresas de delivery; implantar o aplicativo desenvolvido no ambiente
comercial de Iporá-GO utilizando a abordagem MVP (Minimum Viable Product) e
trazer ao comércio local a possibilidade de utilizar o aplicativo como um processo
inovador de vendas.
Através da aplicação do composto de marketing formado pelos 4 P's “[...] a
empresa introduz o produto no mercado, dá conhecimento de sua existência aos
compradores potenciais e induz os consumidores a dar preferência à compra do seu
produto em detrimento do produto dos concorrentes'' (Gabriel, 2010, p.43). Empresas
iniciantes no ramo de delivery online precisam passar uma boa primeira impressão em
suas vendas para que o cliente possa consumir seus produtos novamente e para que sua
reputação não seja danificada. O relacionamento com a marca e a consolidação de uma
identidade visual é um ótimo atributo para diferenciar-se de seus concorrentes e gerar
feedback do público-alvo.
No meio digital, a identidade visual de uma marca possui diversos atributos
importantes a serem seguidos para uma boa primeira conexão com o cliente, tais como:
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aspecto visual, disposição do conteúdo na interface, cores confortáveis ao olhos e
descrição clara dos produtos a serem vendidos. No mobile commerce, a usabilidade e o
design devem ser levados em conta para um maior engajamento, além disso, a
personalização da marca baseada na experiência do usuário podem ser um grande
motivador para uma conexão maior com os produtos e a marca da empresa (Fedorikhin
et. al., 2008 apud Kim e Bark, 2018).

2. Os 4 P’s Estratégicos do Marketing
De acordo com Kotler (2003) – citado por Gabriel, 2010, p.2 – a definição de marketing
é a “atividade humana dirigida para satisfazer necessidades e desejos por meio de troca''.
Para que haja sucesso na satisfação do consumidor é necessário estabelecer estratégias
para que este possa desfrutar da qualidade do serviço e oferecer um feedback positivo à
empresa.
Para uma boa gestão estratégica empresarial foi proposto o modelo dos 4 P’s:
produto, preço, praça e promoção. Este modelo define a posição comercial da empresa
de acordo com o produto que comercializa, o preço que determina, a praça onde está
situada e a promoção que realiza. Estes são determinados “[...] em função do públicoalvo, dos objetivos de marketing e da análise do ambiente (macro e micro) em que se
pretende atuar” (Gabriel, 2010, p.43). A má gestão do marketing estratégico e a
incoerência com as necessidades do consumidor-alvo podem ocasionar no insucesso do
produto gerando altos prejuízos a organização e reputação da empresa (Rodrigues e
Lopes, 2015).
Os atributos estratégicos praça e promoção são os mais relevantes para o
relacionamento com o público-alvo e divulgação dos serviços e produtos que a empresa
disponibiliza. A praça “define as estratégias e táticas para a colocação do produto no
mercado placement, a forma com que ele chegará ao ponto de venda e de que maneira
será exposto ou disponibilizado ao consumidor” (Kotler, 2003 apud Gabriel, 2010,
p.49). O meio digital e o mobile marketing são opções para estabelecer um canal de
distribuição e divulgação abrangente devido ao alto número de dispositivos mobile
adquiridos na última década (Pigatto et al., 2017; Gabriel, 2010) A promoção é “o
conjunto de ferramentas que visa à viabilização e ao aumento das vendas (trocas) e à
diferenciação do produto ou da empresa entre seus concorrentes (Kotler, 2003 apud
Gabriel, 2010). Este está diretamente ligado ao posicionamento da empresa e,
fortalecimento da marca, relações públicas e vendas diretas na praça em que se atua e se
situa.

3. Resultados Esperados
Através da aplicação do composto de marketing estratégico e na criação de aplicativo
para smartphone para compra e venda de produtos alimentícios prontos para consumo
busca-se melhorar o relacionamento com o consumidor final, auxiliar pequenas e
médias empresas do ramo alimentício a gerenciar o marketing no meio digital, aumentar
os lucros de venda e proporcionar praticidade e conforto na experiência de compra e
venda em delivery online.
O aplicativo está sendo desenvolvido com tecnologias nativas para as
plataformas mobile Android e iOS. Foi utilizado o método do Scrum Solo para o
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desenvolvimento e documentação, além de técnicas de entrevista e observação para o
levantamento dos requisitos. Será utilizada a abordagem MVP (Minimum Viable
Product) para testar e estudar os feedbacks iniciais para adaptar e melhorar a plataforma
de acordo com as necessidades dos consumidores finais e dos restaurantes e lanchonetes
que utilizarão o aplicativo inicialmente. O objetivo inicial é aplicar o sistema na cidade
de Iporá-GO e realizar a expansão de acordo com as melhorias na plataforma e
aquisição de clientes em outras cidades.

4. Considerações Finais
Este trabalho apresentou uma proposta de aplicativo que através do composto formados
pelos 4 P’s estratégicos do marketing - produto, preço, praça e promoção – pode auxiliar
pequenas e médias empresas de delivery de alimentos a gerenciar os pedidos de
delivery, a abrangência da marca e o relacionamento com o público-alvo.
Através dos métodos de levantamento de requisitos, prototipação e estudos de
caso, que serão aplicados no decorrer do desenvolvimento, busca-se levantar dados
relevantes para a adaptação de empresas do ramo alimentício em Iporá-GO com o
aplicativo, para que estas desenvolvam um conteúdo singular, chamativo e de qualidade
para com o seu público-alvo. Todos os métodos aplicados serão conduzidos utilizando a
abordagem MVP, dessa maneira possível obter feedbacks dos clientes iniciais e avaliar a
experiência de usuário do consumidor final. O lançamento da versão beta do aplicativo
e a condução da pesquisa de levantamento dos feedbacks iniciais de empresas e
consumidores se iniciarão no mês de agosto de 2018 e terá duração prevista de quatro
meses. Os objetivos principais da utilização da abordagem MVP e dos levantamentos de
feedback é avaliar, alcançar o que foi proposto nos objetivos específicos e estudar os
aspectos econômicos do mobile marketing e do mobile commerce nas empresas em uma
cidade do interior.
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Abstract. The caregiver profession consists of the contract of a person, being
specialized or not, to assist in the activities of a patient who is unable to perform
his own activities for a determined or indeterminate period. The activities to be
performed by the caregiver are passed on by the person in charge through notes
on paper or simply passed on verbally. These activities constantly undergo
updates of the medical prescription and other professionals, which makes it
difficult to adapt the routine for the caregiver and also the transfer to a new
caregiver. The CareGiver application presented in this paper will be developed
with the objective of optimizing the annotations of activities and facilitating
communication between family-caregiver-patient.
Resumo. A profissão de cuidador consiste no contrato de uma pessoa, sendo
especializada ou não, para auxiliar nas atividades de um paciente que se
encontra impossibilitado de realizar suas próprias atividades por prazo
determinado ou indeterminado. As atividades a serem cumpridas pelo cuidador
são repassadas pelo responsável do paciente por meio de anotações em papel
ou simplesmente repassada de maneira verbal. Essas atividades sofrem
constantemente atualizações da prescrição médica e de outros profissionais, o
que dificulta ainda mais a adaptação da rotina pelo cuidador e também o
repasse para um novo cuidador. O aplicativo CareGiver apresentado neste
trabalho será desenvolvido com o objetivo otimizar as anotações das atividades
e facilitar a comunicação entre família-cuidador-paciente.

1. Introdução
A profissão de cuidador é designada com intuito de realizar o serviço domiciliar e extra
institucional de saúde a pessoas que não possuem a capacidade de realizar as tarefas
básicas cotidianas por serem idosas ou possuírem doenças crônicas, como locomoção,
alimentação e higiene (BRASIL, 2017).
Quando há a necessidade de se contratar um cuidador, a família deve especificar
quais atividades devem ser desenvolvidas diariamente com o paciente, bem como horário
de banho, almoço, medicamentos, entre outros. Essas prescrições geralmente são
definidas pelos profissionais da área da saúde e sofrem alterações constantes de acordo
com a evolução ou não do paciente. Porém, as prescrições são repassadas para o cuidador
por meio de anotações (papel) com seus respectivos horários em que devem ser
realizadas.
Ainda não há leis que regulamentem a profissão de cuidador, mas há alguns
projetos de leis que apresentam esta ideia. O Projeto de Lei 4.702/2012, apresentado em
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9 de Novembro de 2012, diz respeito ao exercício da profissão de cuidador de idoso,
garantindo que um cuidador seria o profissional que executasse funções exclusivamente
à idosos (BRASIL, 2012). Já o Projeto de Lei 7.216/2017, apresentado em 23 de Março
de 2017, anexo ao PL 4.702/2012, traz a ideia de criação da profissão de cuidador, este
profissional podendo atuar como cuidador de pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de
pessoa com deficiência e cuidador de pessoa com doença rara (BRASIL, 2017)
Através de estudos sobre a profissão de cuidador, observou-se a necessidade da
demanda por profissionais desta área. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), há cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos, incluindo os
cuidadores, que também se encaixam nessa categoria. O país possui 25 milhões de idosos,
sendo que aproximadamente 30% necessitam de um cuidador, ou seja, é necessário
aproximadamente 7 milhões de cuidadores para servir somente os idosos que necessitam
de cuidados (BRASIL, 2017).
A forma como é realizada a comunicação entre cuidador e família pode se tornar
ineficiente, pois quando há a alteração de uma atividade é preciso realizar a comunicação
com cuidador para que este faça as mudanças necessárias em suas anotações. Além disso,
quando há a mudança de um cuidador é essencial repassar todas as atividades ao novo
profissional que irá realizar o serviço. A dificuldade ainda é maior quando há mais de um
cuidador para um mesmo paciente, o controle através das anotações pode ser um risco.
As tarefas realizadas pelo cuidador devem ter, em sua grande maioria,
pontualidade, e para que isso ocorra, o cuidador deve conferir as horas a todo o momento
ou configurar um alarme (em relógio ou celular). Além disso, cada novo cuidador
contratado pela família precisa receber as atividades que devem ser realizadas e os
horários definidos para a realização de cada uma delas, demandando uma grande
quantidade de tempo para que o cuidador consiga colocar todas as tarefas estabelecidas
como parte de sua rotina.
O aplicativo CareGiver, proposto neste trabalho, pretende facilitar as anotações
realizadas, de forma que haja um membro da família responsável por cadastrar o paciente
e suas devidas anotações, sendo que a visualização destas informações estará disponível
para todos os membros que forem adicionados à ficha do paciente. Será notificado todos
os participantes da ficha, de acordo com os horários das atividades que foram definidas,
fazendo com que nenhuma atividade passe despercebida e seja realizada fora do horário
especificado.
Após a definição das atividades no aplicativo, o responsável pelo paciente poderá
adicionar pessoas para visualizarem a ficha do paciente e serem notificadas das tarefas
que devem ser realizadas durante o dia. Além de notificar todos os membros, pode haver
o diálogo via chat entre todos cadastrados na ficha do paciente. Permitindo que a família
possa se comunicar com o cuidador.

2. Trabalhos Relacionados
Em um contexto familiar onde há uma pessoa que necessite de cuidados especiais, quando
há a contratação de um profissional cuidador, o responsável pelo paciente deve definir as
tarefas diárias, como horários de medicamentos e refeições, cuidados com a saúde,
higiene, bem-estar, lazer e algumas observações sobre o paciente, além de fazer as
atualizações necessárias a cada mudança prescrita pelo profissional de saúde.
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Para cumprir com as tarefas descritas acima, o cuidador na maioria das vezes
recebe informações dos familiares por meio de ligações, anotações, mensagens e outros
meios de comunicação.
De acordo com os aplicativos encontrados abaixo, existem ferramentas que
podem ajudar nesta comunicação com o cuidador, mas algumas não possuem todos os
requisitos necessários e outras são limitadas para alguns usuários, como por exemplo:
•

•

Ache um cuidador: o usuário realiza a busca por cuidadores em qualquer lugar
do Brasil, e faz a avaliação de pessoas que querem ser cuidadoras para que possam
exercer esta função. O aplicativo possui o intuito apenas da contratação do
cuidador (PLAY STOREa, 2018).
Care&Cia Cuidadores de Pessoas: o usuário faz a busca de cuidadores, possui
ficha para anotação das necessidades do paciente e possui chat para comunicação
entre o cuidador e o responsável familiar, porém se limita a aparelhos mais
eficientes, sendo disponível apenas para versões 5.0 ou superior do Sistema
Android (PLAY STOREb, 2018).

O software aplicativo, em desenvolvimento, será compatível com uma maior
parcela de dispositivos, já que a exigência mínima para Sistema Operacional é a versão
4.2.2 do Android, permitindo que pessoas que possuam aparelhos com um custo menor
possam aderir o aplicativo. Irá também permitir que outros usuários possam visualizar a
ficha de outros pacientes adicionados por outros usuários.
Além da compatibilidade e funcionalidades, o aplicativo faz o uso do Framework
Firebase oferecido pela Google, o qual oferece várias ferramentas que proporcionam
desempenho e qualidade ao software.

4. Metodologia
As metodologias definidas para desenvolver o aplicativo foram adquiridas por meio das
atividades fornecidas por cuidadores que se disponibilizaram para participar da
construção do projeto, descrevendo todas as atividades que são realizadas atualmente para
executar as atividades definidas pelo responsável do paciente. Por meio destas
informações foi possível realizar o levantamento de requisitos para definir quais
funcionalidades seriam necessárias para suprir as necessidades da rotina de trabalho dos
profissionais cuidadores.
A metodologia de desenvolvimento do aplicativo é baseada no Scrum Solo. Após
cada funcionalidade desenvolvida será realizado um teste de aceitação pelos cuidadores
envolvidos para verificar se está atendendo às necessidades dos profissionais cuidadores
e da família (PAGOTTO et. al, 2016). Além disso, um produto mínimo viável (MVP)
será disponibilizado na Play Store.
As ferramentas utilizadas serão: IDE Android Studio, como ambiente de
desenvolvimento das funcionalidades, sendo realizadas na linguagem de programação
Java e, estilização das interfaces do aplicativo, desenvolvidas por meio da linguagem de
marcação XML; e o Firebase como Framework de desenvolvimento oferecido pela
Google, o qual oferece vários serviços para a implementação do aplicativo, dentre eles
pode-se destacar: serviço de banco de dados, autenticação, persistência de dados offline
e eficiência na comunicação de dados.
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5. Considerações finais
Um aplicativo para dispositivos móveis destinado à comunicação entre família-cuidadorpaciente, sendo que todos estes se interessam pelos serviços oferecidos no aplicativo, é
de grande importância para suprir grande parte das pessoas que necessitam de cuidados
especiais, já que uma grande parcela da população necessita deste serviço.
Os aplicativos existentes apresentados na seção 2 deste trabalho possuem o intuito
de facilitar as atividades desenvolvidas na realização dos serviços do profissional
cuidador, porém alguns deles se limitam nas funcionalidades, outros carecem de interface
e um deles se limitam na eficiência do dispositivo.
O aplicativo CareGiver apresentado neste trabalho é relevante em relação às
técnicas utilizadas atualmente para realizar a comunicação entre as partes envolvidas na
profissão de cuidador e a anotação das atividades que devem ser realizadas com o
paciente, apresentando compatibilidade com uma grande parcela de dispositivos com
Sistema Operacional Android, sendo que aproximadamente 96,0% destes dispositivos
estão aptos a receber esta aplicação, de acordo com a ferramenta profissional de
desenvolvimento Android (Android Studio).
Como trabalhos futuros, têm se o objetivo de realizar atualizações da aplicação,
oferecendo melhoras de interface e funcionalidade, permitir que smartphones com outros
Sistemas Operacionais possam também receber essa aplicação, além de criar uma rede de
relacionamento para realizar a busca de cuidadores no aplicativo.
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Abstract. Technological evolution in educational environment provides
educators and learners with the means to expand their intellects more clearly
and simply. Through the most sophisticated technological resources in the
educational environment it is possible to innovate in the way of passing the
knowledge of educating people, with the use of technology it is possible to
stimulate the vision and hearing of the individual, it is known that the more
stimuli the individual suffers the more he apprehends . In a proposal to
improve traffic education, this paper presents an application in game format
to be adopted by institutions and individuals, with the intention of improving
the performance of each one in the use of their motor vehicles.
Resumo. A evolução tecnológica no meio educacional proporciona aos
educadores e educandos meios de expandirem seus intelectos de forma mais
clara e simples. Através dos recursos tecnológicos mais sofisticados no meio
educacional é possível inovar na forma de passar o conhecimento de educar
as pessoas, com uso da tecnologia é possível estimular a visão e a audição do
indivíduo, é sabido que quanto mais estímulos o indivíduo sofre mais ele
apreende. Em uma proposta de melhorar a educação no trânsito este trabalho
apresenta um aplicativo em formato de jogo para ser adotado pelas
instituições e pelos indivíduos, com intenção de melhorar a performance de
cada um no uso de seus veículos motorizados.

1. Introdução
No Brasil, existe um grande problema com relação ao trânsito. Um dos motivos que
gera um caos no trânsito é o aumento da frota, associada a falta de respeito às leis. Esse
caos no trânsito provoca também problemas na saúde, no meio ambiente e,
principalmente, na segurança pública, isso porque os acidentes de trânsito, em suma,
além de terem como resultado prejuízo material, estão associados à ferimentos corporais
e/ou morte de quem está envolvido [Silva e Cherem 2017].
Estratégias devem ser criadas para a melhoria da educação no trânsito, sendo
que os jogos podem auxiliar neste campo. Os jogos possuem alguns benefícios:
aumento da capacidade de planejar e organizar, maior rapidez (na tomada de decisões e
resposta motora) e melhora a iniciativa do indivíduo diante de problemas [Serpa et al,
2013].
Neste contexto as vantagens de se utilizar os jogos como método educativo
podem ser bem aproveitadas para educar o cidadão no uso das vias de transporte
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brasileiras. Com noção de como as pessoas adquirem conhecimento é possível criar
elementos gráficos em um jogo educativo que podem estimular e conscientizar o
indivíduo que o joga a agir de determinada forma.
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação no formato de jogo
que deve ser inserida à sociedade como estratégia auxiliar na educação no trânsito
através da conscientização dos indivíduos que usam as vias do transporte brasileiras. O
jogo é baseado nas normas da legislação brasileira de trânsito.

2. Jogo na educação
Os jogos eletrônicos digitais são considerados como um instrumento para auxiliar no
método de ensino, por permitir que se trabalhe com diferentes mídias (textos, imagens,
vídeos, sons e mapas conceituais). Além disso, os jogos podem gerar interatividade,
motivação, desafio, fantasia e curiosidade, possibilitando criação de exercícios mais
eficazes de explorar e descobrir [Cunha et al. 2016].
Existem um alguns trabalhos que mostram na prática o uso de jogos eletrônicos
no meio educacional, mais especificamente na educação no trânsito. [Santana et
al.2018] apresentam um jogo para educação no trânsito, com o título "Induca", que
objetiva melhorar o trânsito através do apoio e auxílio na educação no trânsito para
crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. Com proposta semelhante, [Oliveira
2018] apresenta um trabalho que tem o objetivo de desenvolver e avaliar um jogo
educacional como um método de compreensão das noções básicas do trânsito para
alunos do Ensino Fundamental I. Já o [Serpa et al. 2013] apresenta o
IntEducaTrânsito,“um jogo 3D interativo e educativo sobre as normas de trânsito,
controlado por dispositivos não tradicionais (dois modelos de volantes, joystick, tablet e
smartphone), além do teclado”, direcionado para adultos, crianças e adolescentes.
Nota-se a partir desses exemplos que os jogos estão sendo usados no meio educacional,
para diferentes públicos, trazendo benefícios à sociedade.

3. A proposta
Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver de uma aplicação no formato de jogo
que deve ser inserida à sociedade como estratégia auxiliar na educação no trânsito. A
intenção do jogo é simular o papel do motorista no trânsito, portanto o jogo deve
funcionar com base em regras que indicam ao jogador/motorista do aplicativo que ele
deve dirigir com cuidado o carro pelas vias da cidade (Ambiente 3D) modelada,
devendo respeitar os pedestres, os veículos que passam pelas vias de transporte
(Elementos do jogo), as placas (de regulamentação, advertência e indicação), as
sinalizações horizontais, as sinaleiras, de maneira a evitar o cometimento de infrações.
O público-alvo do jogo inclui adultos e adolescentes (Com ou sem habilitação).
Com relação às tecnologias utilizadas, foi utilizado o motor de jogos Unity 3D.
O Unity 3D é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), direcionado para o
desenvolvimento de jogos, e aplicativos de visualização 3D. Os aplicativos
implementados através desta IDE podem ser utilizados nos ambientes: web, consoles
para games, lojas de aplicativos móveis (Android e IOS) e computadores com sistemas
operacionais Windows ou MAC OS [Morais et al. 2017]. A codificação no Unity 3d é
realizada através de três linguagens distintas: UnityScript (semelhante a JavaScript), C#
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ou Boo [Popolin Neto 2015]. O aplicativo (Jogo), a ser desenvolvido, apresentado neste
trabalho, utilizará a linguagem C# para codificação.

Figura 1. Objeto gráfico representando um carro percorrendo o ambiente 3d.

4. Considerações Finais
Este trabalho apresentou um aplicativo em formato de jogo, a ser desenvolvido, para
educação no trânsito. Espera-se que a partir do uso, do aplicativo a ser desenvolvido, as
pessoas tenham mais consciência ao se utilizarem de veículos motorizados nas vias de
transporte brasileiras e com isso possam gerar benefícios tanto para se próprias quanto
para sociedade como um todo, pois se o condutor respeitar as leis de trânsito ele irá ter
menos chances de se envolver em um problema e gerar problemas para outros
condutores de veículos motorizados no trânsito.
Como próxima etapa haverá uma implementação de novas funcionalidades
relacionadas a interface gráfica e a física do jogo como por exemplo melhorias no traço
do desenho dos objetos dentro do jogo e do ambiente em que eles se encontram
juntamente com as coalizões físicas entre estes objetos e a simulação das leis da física
no ambiente do jogo, essas melhorias são necessárias para que o mesmo possa ser cada
vez mais atrativo e não se torne obsoleto. Testes deverão ser realizados para comprovar
a eficácia do aplicativo. Espera-se com isso que o aplicativo se torne cada vez mais
popular entre os usuários. O público alvo(usuário) se encontra entre as fases adolescente
e adulta da vida, é esperado que os indivíduos incluídos como público alvo tenham
maturidade suficiente para compreender o funcionamento do jogo e tirar lições de moral
para melhora da educação do mesmo.
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Abstract. The specific disciplines of the courses of computation that deals with the
development of software, present in great part of its curricular matrix, the learning
about Requirements Engineering. This discipline is fundamental for understanding
the needs that the software must meet. The objective of this work is to analyze and
develop a tool that helps in the learning of Requirements Engineering, which deals
with the traceability of business rules and functional requirements.
1
Resumo. As disciplinas específicas dos cursos de computação que trata do
desenvolvimento de software, apresentam em grande parte de sua matriz curricular
o aprendizado sobre Engenharia de Requisitos. Essa disciplina é parte fundamental
para o entendimento das necessidades que o software deve atender. O presente
trabalho tem como objetivo, analisar e desenvolver uma ferramenta que auxilie no
aprendizado da Engenharia de Requisitos, que tange a rastreabilidade de regras de
negócio e requisitos funcionais.

1. Introdução
Os cursos de computação apresentam em seu currículo diversas disciplinas que são
necessárias para o entendimento do processo de desenvolvimento de software. Disciplina
como Engenharia de Software, que envolve a engenharia de requisitos, análise e modelagem
de sistemas e programação são necessárias para entender como funciona esse processo.
Através do conteúdo da Engenharia de Requisitos que é possível que os alunos aprendam
conceitos como: regras de negócio, requisitos funcionais e requisitos não funcionais, que são
cruciais para o entendimento das necessidades que o software deve atender.
A engenharia de requisitos tem como objetivo apresentar a gestão de requisitos. Os
processos da gestão de requisitos têm por finalidade identificar, controlar e rastrear os
requisitos de software.
Os requisitos de software, são a base para o entendimento e modelagem do software,
pois tem como objetivo buscar todas as informações possíveis sobre as funções que o sistema
deve executar e as restrições sobre as quais o sistema deve operar (Wazlawick, 2011). Porém
um dos problemas encontrados no desenvolvimento de software é que os requisitos mudam. A
volatilidade de requisitos acontece, pois com o tempo, há mudanças no próprio negócio,
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mudanças tecnológicas ou, até mesmo, por uma maior clareza do usuário do sistema
(Machado, 2014).
Um dos processos da gerência de requisitos é controlar essas mudanças. A matriz de
rastreabilidade permite visualizar a dependência entre as regras de negócio e entre os
requisitos, bem como a interdependência entre eles, fornecendo uma visão dessa dependência
e do impacto que uma mudança pode gerar em um software.
O presente artigo tem como objetivo analisar, modelar e desenvolver uma ferramenta
didática para o ensino da Engenharia de Requisitos, para auxiliar na prática do ensino de
rastreabilidade, que permite a visão de uma matriz, que mostrará os relacionamentos entre
regras de negócio e requisitos funcionais de um sistema e a interdependência entre eles.

2. Regras de Negócio e o Desenvolvimento de Software
As regras de negócio, podem ser extraídas através dos processos de negócio, e representam
uma nova abordagem de requisitos de softwares, no qual mostra como funciona o negócio
(Santos, 2016). As regras de negócio estão em constantes mudanças, por diversos motivos,
tais como a mudança de leis, mudanças tecnológicas e até mesmo da própria política
empresarial. No entanto, as regras de negócio são fundamentais para a extração de requisitos
funcionais e é o início do processo de desenvolvimento de um software.
Os requisitos de software estão associados a regras de negócio, além de se associarem
entre si. Dessa forma, a falta de controle dos relacionamentos pode acarretar no insucesso de
um projeto, pois qualquer alteração realizada em uma regra de negócio resultará na mudança
de um determinado requisito. No entanto, um requisito provavelmente estará associado a
outros requisitos, gerando um número grande de elementos que serão afetados com uma única
mudança.

3. Gerência de Requisitos
Com o esclarecimento do domínio do negócio, inicia-se um processo de entendimento
dos requisitos de um software, podendo estes serem divididos basicamente em duas
categorias, requisitos funcionais e requisitos não funcionais.
Os requisitos funcionais podem ser entendidos como uma exigência ou necessidade
que um software deverá atender. Referem-se a serviços, tarefas ou funcionalidades que estão
relacionados ao software, no qual em algum momento um usuário, dispositivo ou outro
sistema vai interagir com o as funcionalidades do software. Dessa forma, os softwares obtêm
as entradas e produz as saídas (Bezerra, 2014).
Requisitos não funcionais declaram as características de qualidade que o sistema deve
possuir e que estão relacionadas às suas funcionalidades, ou seja, são requisitos que devem ser
atendidos no sistema, baseando-se em seus requisitos funcionais (Bezerra, 2014).
Através da gerência de requisitos, baseado nos requisitos funcionais contidos dentro
de uma matriz de rastreabilidade, é possível documentar, analisar, rastrear e priorizar
requisitos, e consequentemente facilitar na manutenibilidade do software, além de
proporcionar a comunicação entre todos os envolvidos no desenvolvimento, tanto cliente
como a equipe do projeto (Wazlawick, 2011).
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3.1 Matriz de Rastreabilidade
A rastreabilidade tem como objetivo prover o relacionamento entre requisitos. Dessa forma, é
possível através da matriz de rastreabilidade permitir aos envolvidos no projeto descobrir e
entender o relacionamento entre cada requisito e suas fontes, além da associação com
produtos do projeto (Engholm Júnior, 2010). A realização da rastreabilidade de requisitos,
ainda permite a identificação de funcionalidades que serão aplicados no projeto e auxilia na
identificação do impacto que será gerado ao realizar uma mudança no projeto, sendo possível
compreender a origem de requisitos, realizar o gerenciamento do escopo do projeto, gerenciar
mudanças nos requisitos e avaliar o impacto de mudanças nos requisitos (Engholm Júnior,
2010). A tabela (veja Tabela 1), mostra um exemplo da rastreabilidade de requisitos.
Tabela 1. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos.

De acordo com o exemplo, é possível verificar a dependência de relacionamento entre
os requisitos. A matriz é formada por linhas e colunas e apresenta o impacto de mudanças em
determinado requisito. Por exemplo, se o requisito R1 for alterado, o impacto dessa mudança
pode ocasionar mudanças também nos requisitos R3 e R4, pois eles estão relacionados ao
requisito R1. Dessa forma poderá se ter o controle dos relacionamentos entre os requisitos de
software, de modo que, na necessidade de mudanças, será possível rastrear requisitos e
verificar seus relacionamentos, permitindo que o usuário identifique todos os elementos que
necessitarão de, sofrer alterações devido a mudança que deverá ser feita. O uso de uma matriz
de rastreabilidade, faz com que possam ser visualizados os elementos e seus todos os seus
relacionamentos, que necessitarão de alterações de acordo com determinada mudança.

4. Manutenção de Software
Como mencionado, regras de negócio e requisitos são muito importantes para todo o tempo
de vida útil de um software. Porém, esses requisitos sofrem constantes mudanças. “Uma
certeza do desenvolvimento de software é que requisitos sempre mudam” (Engholm Júnior,
2010). O que é um dos motivos de softwares sofrerem manutenções. A manutenção de
software pode ser dividida em três categorias, sendo elas, manutenção corretiva, manutenção
adaptativa e manutenção evolutiva.
A manutenção do tipo corretiva, referem-se a manutenções que são necessárias para
correções de defeitos que não foram identificados na fase de testes de um processo de
desenvolvimento de software. Manutenções adaptativas, tem como objetivo mudar o software
de acordo com a evolução do ambiente externo ao qual o mesmo se encontra, podendo referirse as regras de negócio, mudanças de lei, mudanças de hardware, e entre outros. Manutenção
do tipo, evolutiva, referem-se à implementação de novos recursos para um software,
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funcionalidades e/ou ferramentas no qual até o momento não existiam no sistema, buscando
melhorar a confiabilidade e melhorar a estrutura de um software (Alves, 2017).
Como as mudanças de requisitos é inerente ao software, a engenharia de software
aponta o gerenciamento de requisitos como uma maneira de controlar essas mudanças. Sendo
assim, o gerenciamento de requisitos deve ser executado, realizando-os por meio de uma
matriz de rastreabilidade, ajudando na identificação e manutenção de requisitos de software.

5. Resultados Esperados
Como já descrito, regras de negócio e requisitos funcionais são ligados por meio de
relacionamentos, onde um depende do outro. Tais relacionamentos são importantes não só
para o desenvolvimento de software, mas também para a sua manutenção. A utilização de
uma matriz de rastreabilidade para realizar o gerenciamento de requisitos, faz-se possível
compreender requisitos, gerenciar escopo, além de realizar o gerenciamento de mudanças nos
requisitos, permitindo a visualização do impacto de mudanças em diferentes elementos que se
relacionam entre si. (Engholm Júnior, 2010).
Espera-se que o software auxilie os alunos a entenderem a teoria e as práticas da
engenharia de requisitos, de modo permitam que os alunos realizem cadastros de regras de
negócio e requisitos funcionais, podendo estes realizarem os relacionamentos entre regras de
negócio e requisitos funcionais além de requisitos funcionais entre si. Após a realização dos
relacionamentos poderá ser feita a rastreabilidade de requisitos por meio de uma matriz de
rastreabilidade, contendo, tanto, relacionamentos entre regras de negócio e requisitos
funcionais, quanto requisitos funcionais entre si, deste modo, possibilitando a verificação de
todos elementos que se relacionam e quais serão afetados de acordo com determinada
mudança. Ensinando os alunos, não só a realizarem a rastreabilidade dos requisitos, mas
também realizarem o gerenciamento de mudanças de requisitos de software.
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Abstract. The beginning of the academic period in the educational institutions is always
marked by the difficulty found in elaborating a class schedule that fulfills the teaching
requirements and pleases the teachers. For the solution of this complicated problem, it is
suggested the use of tools that solve it automatically, through techniques defended by several
scientific works. Of the available tools, most are paid, becoming a complicating factor. This
paper presents a proposal to develop a free tool that solves the problem of class time
allocation.
Resumo. O início do período letivo nas instituições de ensino é sempre marcado pela
dificuldade encontrada em elaborar uma grade de aulas que cumpra com as exigências de
ensino e agrade os professores. Para a solução deste complicado problema, é sugerido o uso
de ferramentas que o solucionem de maneira automática, por meio de técnicas defendidas
por diversos trabalhos científicos. Das ferramentas disponíveis, sua maioria é paga, se
tornando um fator complicador. Este trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento
de uma ferramenta gratuita que resolva o problema da alocação de horários de aula.

1. Introdução
Um problema comumente enfrentado por membros organizadores nas instituições de ensino,
no período que precede início dos períodos letivos, é a criação de horários de aulas. Tal
problema se dá pelo fato de existir um grande número de combinações possíveis e diversas
variáveis a se considerar, sendo algumas delas: professores, alunos, disciplinas e turmas
(ALMEIDA, 2015).
Normalmente, este trabalho é feito manualmente, exigindo uma grande quantidade de
tempo e esforço de quem o faz, tentando encontrar através de uma série de tentativas e erros,
uma solução válida, em meio ao mar de possibilidades que se prostra a sua frente. A primeira
solução a se encontrar geralmente é a aceita, podendo prejudicar o aprendizado dos alunos,
por se tratar de uma sequência “tediosa” de aulas, ou ainda, refletir na qualidade de trabalho
dos professores, que se encontram insatisfeitos (TEIXEIRA, 2015).
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Com a facilidade proporcionada pela tecnologia, faz-se uso desta de diversas formas
que possam facilitar o trabalho de criação de grades de horários de aula. Desta forma, surgem
ferramentas que se dispõem a reduzir o esforço demandado para tal atividade.
Este trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de uma ferramenta gratuita
que resolva o problema da alocação de horários de aula. Na seção 2, é apresentada a
Identificação do Problema e Revisão da Literatura; a Seção 3 traz alguns Trabalhos
Relacionados; a Seção 4 detalha a Proposta do projeto; por último, na Seção 5, são
apresentadas as Considerações Finais.

2. Identificação do Problema e Revisão da Literatura
O fácil entendimento do problema esconde sua real complexidade. Este trata-se de um
problema de dificuldade computacional reconhecida por NP-difícil. Em linhas gerais
significando que, quanto mais variantes o problema a se resolver contemplar, maior será o
tempo de processamento necessário para se chegar a uma solução, tornando desta forma,
inviável sua resolução, por meio do uso de técnicas computacionais convencionais (SÁ et al.,
2015).
Para a criação da grade de aulas de uma instituição de ensino, existem dois tipos de
variáveis a se levar em consideração: restrições fortes, que devem ser obedecidas, do
contrário, anulam a solução encontrada reduzindo o número de soluções viáveis; restrições
fracas, que podem ser ignoradas, no entanto, o não cumprimento destas, reduz a qualidade da
solução (CARVALHO, 2016).
Para substituir o uso de métodos exatos para a criação de grades de aulas, são
utilizados métodos heurísticos. Estes possibilitam a obtenção de um resultado aceitável, em
um tempo hábil. Os métodos heurísticos são, atualmente, uma das melhores estratégias
utilizadas para a resolução deste tipo de problema (PEREIRA et al., 2007; TEIXEIRA, 2015).
Dos diversos tipos de técnicas de meta-heurísticas, pode-se dividi-las em 3 grupos: (a)
as evolutivas, que encontram novos resultados através da reprodução entre a população; (b)
busca de entornos, que busca soluções em determinado espaço, comparando a nova solução
com a anterior; e (c) híbridas, que mesclam as qualidades dos tipos anteriores, sendo estas
comumente usadas (VIEIRA, 2017).

3. Trabalhos Relacionados
O que é verificado nas obras de inúmeros autores (e.g., ALMEIDA, 2015; CARVALHO,
2016; BUCCO, 2017), é a necessidade de uma ferramenta que auxilie na criação da grade de
horários de aula, visto que a complexidade desta tarefa, se feita de forma manual, demanda
muito tempo e esforço, além de poder resultar em horários que desagradam professores e
alunos, tendo como resultado queda na qualidade de trabalho dos docentes e aprendizado dos
discentes.
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Em uma rápida pesquisa de mercado realizada, foi possível verificar a existência de
algumas ferramentas que se propõem a resolver o problema de criação da grade de aulas,
1
2
3
4
como por exemplo: GridClass , PowerCubus , Cronos e Programa URÂNIA . O uso da
maioria destas ferramentas pode ser feito mediante a aquisição de uma licença de uso da
aplicação por tempo limitado, podendo esta variar de valor de acordo com o número de
variáveis suportadas e o tempo de duração da licença.
Fazendo um comparativo entre trabalhos científicos relacionadas ao problema de
alocação de aulas e as ferramentas disponíveis no atual mercado, é possível verificar que
ainda nos dias atuais não tem se verificado grandes esforços para a resolução total do
problema, pois das ferramentas disponíveis de “fácil” acesso, são disponibilizadas mediante a
compra de uma licença de uso. Apesar da existência de diversas obras, apresentando
resultados por meio do uso de diferentes técnicas, estas são desenvolvidas apenas para fins de
pesquisa (KRIPKA, 2005; BUCCO, 2017).

4. Proposta
Com base no exposto, é possível verificar então a existência de um público que não se dispõe
a comprar uma licença de uso para uma ferramenta de alocação disponível do mercado.
Propõe-se por meio deste trabalho, o desenvolvimento de uma ferramenta de qualidade
similar às disponíveis no mercado, com o diferencial de ser disponibilizada de forma gratuita.
A aplicação atualmente se encontra em fase inicial de implementação, onde diversas
pesquisas ainda estão sendo realizadas para de fato começar o desenvolvimento e testes. Foi
optado por desenvolver uma aplicação web, para evitar downloads e instalações; e aumentar o
alcance da ferramenta.
As meta-heurísticas escolhidas são: Algoritmo Genético e Busca Tabu. O Algoritmo
Genético, fará a reprodução entre as soluções, mantendo apenas as mais adequadas, em um
processo de evolução contínuo inspirado na biologia evolutiva. A Busca Tabu irá auxiliar o
Algoritmo Genético, armazenando soluções já encontradas, garantindo a busca pelo melhor
solução (ótima global), evitando a parada em soluções boas o suficientes (ótima local).
A motivação principal para o desenvolvimento de tal ferramenta é auxiliar instituições
que por alguma razão, como falta de recursos financeiros ou problemas burocráticos, não
utiliza de ferramentas existentes para solucionar o problema abordado.

5. Considerações Finais
Devido à dificuldade encontrada na elaboração de um horário escolar, é recomendado o uso
de uma ferramenta que possa criar estes horários considerando as demandas pessoais dos
docentes.
"GridClass." http://gridclass.com.br/. Acessado em 17 mai. 2018.
"PowerCubus." https://powercubus.com.br/. Acessado em 17 mai. 2018.
3
"Cronos." http://www.cronostimetable.com/. Acessado em 17 mai. 2018.
4
"Programa URÂNIA." http://www.horario.com.br/. Acessado em 17 mai. 2018.
1
2
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Apesar da existência de diversos trabalhos científicos direcionados a resolução deste
problema, muitos são apenas para fins de pesquisa ou com objetivo de solucionar um caso
específico. Das ferramentas disponíveis, em sua maioria requerem a compra de licença para
uso, afastando assim uma parte do público alvo.
Desta forma, conclui-se que existe a necessidade do desenvolvimento de ferramentas
de qualidade, que auxilie as instituições de ensino, alocando horários de aula e, seja
disponibilizada de forma gratuita, abrangendo mais usuários. Com isto, espera-se otimizar o
tempo disponível dos docentes; reduzir tempo e esforço empenhados na criação das grades de
aulas; e ampliar a qualidade de ensino, por meio do aumento da satisfação dos docentes para
com seus horários de trabalho.
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Proposta de Desenvolvimento de Um Software para Gestão do
Sindicato Rural na Cidade de Arenópolis-GO
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Abstract. This paper presents a proposal for the development of a desktop
application to assist in the management of administrative and financial routines
for a rural syndicate in the city of Arenópolis - Goiás.
Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de desenvolvimento de uma
aplicação desktop para auxiliar no gerenciamento de rotinas administrativas e
financeiras para um sindicado rural na cidade de Arenópolis – Goiás.

1. Introdução
O sindicalismo teve origem na Inglaterra e posteriormente em outros países da Europa,
juntamente com a revolução industrial, entre os séculos XVIII e XIX, assim, sua proposta
principal é assegurar os direitos dos trabalhadores. Partindo deste contexto, no final do
século XIX, deu-se início à formação do sindicalismo rural no Brasil, pois houve a
necessidade de repensar os direitos e segurança dos trabalhadores rurais [Goettert, 2014].
Na cidade de Arenópolis situada no Estado de Goiás, existe uma forte demanda no
setor ruralista o que resultou na criação de um Sindicato Rural, também denominado como
SIRA. Este sindicato foi criado em 2006 e desde então vem apresentando melhorias em sua
administração interna em relação as já existentes. Todavia, notória é a deficiência de
utilização de ferramentas eletrônicas que sejam capazes de otimizar sua administração em
relação ao desenvolvimento dos processos administrativos e financeiros.
Ademais, insta salientar que o SIRA, no exercício de sua gestão administrativa e
financeira, exerce vários meios de controle e utiliza de forma predominante planilhas
eletrônicas para os mais diversos fins, como por exemplo: controle de caixa interno; Controle
financeiro da produção de leite dos sindicalizados; Controle administrativo da exposição
agropecuária de Arenópolis; Controle de receitas e despesas dos sindicalizados. Há também
atividades administrativas que são realizadas por meio de processamento manual, como
cadastramentos de sindicalizados e seleção dos aniversariantes do mês. Com isso, é possível
perceber a necessidade de um sistema que viabilize a realização dessas atividades de forma
célere e segura.
Portanto, o objetivo da presente proposta é o desenvolvimento de um sistema
desktop, para automatizar as rotinas administrativas do Sindicato Rural de Arenópolis – GO.
Ressalta-se ainda a importância deste sistema ser disponibilizado, priorizando a filosofia do
software livre, visto que será pertinente a disponibilização e utilização deste, por demais
organizações, cuja atividade fim seja semelhante à do SIRA, contribuindo assim, para o
desenvolvimento regional.

48

VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano - ENATI 2018, Iporá - GO, 13 a 16 de Junho de 2018.

2. Sistemas para Gestão de sindicatos
Dentre os sistemas para controle administrativo e financeiros já existentes, destacam-se Três,
sendo eles o SUPERA, o SIND e o GESTOR SINDICAL. As funcionalidades destes
sistemas são apresentadas a seguir:
O Sistema SUPERA possui a finalidade de auxiliar na gestão administrativa dos
sindicatos, propiciando a redução de custos operacionais, pois por meio de sua utilização,
promove informações confiáveis, controle de ações dos associados, cadastro com elevado
nível de detalhamento, controle das vendas de certificados digitais, controle do setor
financeiro, agilidade e controle dos processos, gestão de eventos, fácil adequação a realidade
da entidade, maior flexibilidade com integração a outros sistemas da mesma e controle
complexo do agendamento de locações [Supera Sistemas 2016].
Outro sistema utilizado para o gerenciamento administrativo de sindicatos é o SIND,
que oferece funcionalidades como cadastramento dos trabalhadores sócios, dependentes,
empresas patronais, compartilhamento de guias com códigos de barra sindical,
confederativa, assistencial, associativa e negocial, por meio de envios de e-mails ou
impressão. Também oferece um controle de impressão de etiquetas de endereçamento, uma
baixa dos recebimentos automaticamente, entre outros [SIND – Gerenciador Sindical 2009].
O sistema denominado Gestor Sindical, oferece a gestão online para sindicatos e
associações. Dentre suas funcionalidades, destacam-se gestão de cobranças, impressão de
boletos e envios automático por e-mails. Além disso, o software proporciona gestão
financeira [Gestor Sindical 2017].
Os sistemas supracitados, são proprietários e objetivam oferecer suporte às atividades
administrativas e financeiras de sindicatos e associações. A utilização destes sistemas, com
todas as funcionalidades oferecidas, não é gratuita, logo, esse fator causa um impacto direto
no orçamento financeiro das instituições que optam por utilizá-los. Nota-se com isso a
necessidade de um software, livre e gratuito, que automatize e simplifique a realização de
tarefas e rotinas administrativas no SIRA, haja visto que há quantidade limitada de pessoas
para realização de tais tarefas.

3. Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento do sistema proposto, será utilizada a linguagem de programação
Java. Assim, independentemente da plataforma que o usuário deseja utilizar, o sistema
apresentará compatibilidade. Ressalta-se também que outra característica da linguagem de
programação escolhida que esta é orientada a objetos [JAVA 2017].
Para a realização da implementação do software proposto, foi aplicada a técnica de
entrevistas presenciais para compreender as necessidades do cliente e com isso extrair os
requisitos necessários. Além disso, foram realizadas entrevistas via aplicativo de mensagens
instantâneas, principalmente para a complementação de informações não captadas nas
entrevistas presenciais.
Para a realização da modelagem UML (Unified Modeling Language) será utilizado
o aplicativo Astah Community, pois este proporciona a criação de diversos tipos de
diagramas, de maneira ágil e a utilização deste é gratuita [Astah Community 2016].
A implementação e modelagem de banco de dados será feita utilizando o IDE
(Integrated Development Environment) Workbench [MySQL Workbench 2016]. E o SGBD
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(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) selecionado foi o MySQL [MySQL 2016].
Este conjunto de ferramentas foi escolhido levando em consideração a adequação ao tipo de
aplicação proposta, além do fato de sua utilização ser gratuita. A integração entre a aplicação
proposta e seu respectivo banco de dados será realizada por meio da suíte de aplicativos
XAMPP [XAMPP 2016], que para este trabalho, oferece a implementação de um servidor
de banco de dados MySQL. A IDE utilizada para codificação do software será o NetBeans
[NetBeans 2017], ao qual o mesmo possui uma edição de códigos rápido, rápida criação de
interface, entre outras. Favorecendo para a codificação rápida e prática do sistema.
O SIRA tem como rotina de trabalho, a impressão de fichas cadastrais que são
preenchidas de forma manual e posteriormente arquivadas fisicamente. Há também, de
forma constante, a realização manual de cálculos, com o auxílio de uma calculadora e
somente em outro momento essas informações são organizadas em uma planilha eletrônica.
Com isso é possível perceber um trabalho repetitivo que compromete a eficiência referente
a diversas rotinas financeiras ocorridas no sindicato.
Partindo da análise das rotinas supracitadas, observou-se a oportunidade do
desenvolvimento de um sistema que otimize tais rotinas, contribuindo para o melhor
desempenho das atividades administrativas e financeiras do SIRA. Esta proposta traz
consigo funcionalidades que serão ofertadas, como por exemplo, controle de caixa interno,
cadastramento de sindicalizados, controle financeiro da produção de leite dos sindicalizados,
controle financeiro da exposição agropecuária de Arenópolis – GO e controle de imposto de
renda dos sindicalizados.
A criação de um software livre e gratuito, pode contribuir para a melhor execução
das atividades exercidas no SIRA, ao oferecer características como: controlar caixa interno,
cadastrar sindicalizados, controlar financeiramente o leite comercializado, listar os
aniversariantes do mês, controlar financeiramente exposições agropecuárias e controlar
financeiramente as receitas e despesas dos sindicalizados. Assim, este contribuirá para a
administração, a organização e o desempenho das atividades, além de proporcionar
segurança dos dados manipulados, no SIRA.

4. Discussão
A presente proposta consiste no desenvolvimento de um software desktop, livre e gratuito,
que execute em múltiplas plataformas, para o auxiliar no gerenciamento administrativo e
financeiro interno de um sindicato rural. Destaca-se ainda, que este sistema apresenta
inovação ao propor uma solução livre e gratuita para o segmento sindical, em especial para
atender às demandas do SIRA.
A relevância desta proposta é fomentada pois, a rotina de gestão administrativa no
SIRA é realizada por meio de métodos manuais ou através de ferramentas eletrônicas que
não são suficientes para suprir a demanda das tarefas realizadas. No entanto, nota-se que um
sistema com características capazes de atender as especificidades deste sindicato, contribuirá
de forma significativa e eficiente para sua gestão, bem como no desenvolvimento regional,
visto que grande parte dos pequenos produtores rurais dependem dos serviços prestados por
este sindicato.
Constata-se que a implantação de um Software proporcionará não só a automatização
das atividades rotineiras, como também trará consigo diversos benefícios que serão
percebidos de imediato, como a redução das atividades manuais, que além de demandar mão
de obra excessiva, requer tempo maior para realização das atividades. Ademais, a
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implantação desse sistema para o sindicato será de suma importância, uma vez que o mesmo
resultará em pontos positivos para a sua administração como economia de tempo, melhor
organização, praticidade, comodidade, entre outros.
Diante do exposto, denota-se a viabilidade de desenvolvimento do sistema proposto,
haja visto que as ferramentas escolhidas para a criação deste são livres e gratuitas, além de
serem adequadas para a realização das atividades do projeto o que as torna acessível a todos.
Ressalta-se ainda, que esta proposta contribuirá para a otimização das rotinas realizadas pelo
SIRA, auxiliando na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo mesmo.
Cabe ressaltar que o sistema proposto será realizado em uma arquitetura desktop, por
ter o intuído inicial de suprir as necessidades específicas e internas do SIRA. Posteriormente,
com a implantação desse sistema e a necessidade de expansão do mesmo, uma futura
proposta seria desenvolvê-lo para plataforma web, de modo que possa atender uma maior
quantidade de sindicatos, cujas necessidades sejam semelhantes. Além disso, outra proposta
futura é a integração de um aplicativo para e-commerce, voltado aos dispositivos móveis, a
fim de que os pequenos produtores rurais possam comercializar seus produtos de maneira
prática e confiável.
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Abstract. Frequency and school evasion control of students is a challenge for
the management of public and private schools. The traditional method of
(school register) control takes a considerable amount of time from the teachers,
since they need to register the frequencies in a list and later to launch the
presences in the Academic Management System, activity that besides taking
time, will not necessarily happen in the same day as the classes were taught.
The aim of this work is to present a proposal for automation of student frequency
register by combining the Arduino platform and biometric reader, in order to
develop a minimally functional prototype of an equipment capable of
automating the recording of student frequency using reading of fingerprints.
Resumo. O controle de frequência é um desafio para a gestão de escolas
públicas e privadas. O método tradicional de controle (diário) toma um tempo
considerável dos docentes, visto que estes necessitam realizar a chamada no
diário de papel e posteriormente lançar as presenças no Sistema de
Gerenciamento Acadêmico, atividade que além de tomar tempo, não
necessariamente acontecerá no mesmo dia em que as aulas foram ministradas.
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de automação de
registro de frequência de discentes através da combinação da plataforma
Arduino e leitor biométrico, com o intuito de desenvolver um protótipo
minimamente funcional de um equipamento capaz de realizar de forma
automatizada o registro de frequência discente utilizando leitura de impressões
digitais.

1. Introdução
Os ambientes inteligentes constituem um dos campos de constante pesquisa e
desenvolvimento de novas tecnologias, trazendo a possibilidade da aplicação de
mecanismos de controle aos mais diversos dispositivos a fim de automatizar a operação
dos mesmos. A automação pode ser utilizada em ambiente escolar em diversos ambientes
para, por exemplo, como realizar o controle de iluminação, de temperatura, controle de
ponto de funcionários, etc.
Partindo de um Projeto de Iniciação Científica (PIBIC-EM), pequenos projetos de
automação utilizando a plataforma de hardware livre Arduino foram desenvolvidos no
Instituto Federal Goiano/Campus Cristalina e em meio a alguns transtornos cotidianos
relacionados ao controle de frequência escolar discente surgiu a ideia do desenvolvimento
do projeto apresentado neste trabalho, focando no uso de um microcontrolador de entrada
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e saída Arduino, tecnologia de baixo custo muito usada na concepção de projetos de
automação, em conjunto com um leitor biométrico para automatizar o registro de
frequência discente.

2. Monitoramento da frequência discente
De acordo com Ghodekar et.al. (2013), o processo de registro de frequência de discentes
no âmbito escolar é de grande importância em diversos aspectos, por exemplo, no
conselho de classe onde leva-se em consideração – entre outros fatores – a frequência
escolar para a tomada de decisão sobre a vida acadêmica dos discentes. Ainda segundo
Ghodekar et.al. (2013), o processo tradicional de checagem de presença (diário/chamada),
toma um tempo considerável da aula de cada professor, procedimento recorrente várias
vezes por dia em cada uma de suas turmas.
Embora existam diversos sistemas comerciais que possibilitam o monitoramento
de frequência escolar, estes – em sua grande maioria – além dos custos iniciais de
implantação do sistema de monitoramento (software) possuem alto custo de
licenciamento/manutenção e em geral estão vinculados à aquisição de equipamentos de
alto custo (hardware) tais como catracas com leitores biométricos integrados, o que torna
praticamente inviável sua implantação em larga escala em instituições públicas de ensino.
Ghodekar et.al. (2013) e Chang (2011) propõem em seus trabalhos a utilização de
Identificação por Rádio Frequência (Radio-Frequency IDentification – RFID) como uma
forma alternativa e de baixo custo para o monitoramento da frequência de estudantes. De
acordo com as propostas, em cada sala existiria um leitor de RFID e os discentes
possuiriam um cartão de identificação com RFID possibilitando que cada discente seja
identificado ao entrar na sala de aula.
Embora atinjam os objetivos nos ambientes propostos pelos autores, a aquisição
de dispositivos de RFID e sua consequente substituição em caso de perda por parte dos
discentes tornaria sua utilização prática um tanto quanto custosa, além de possibilitar
fraudes por parte de discentes mal-intencionados que viessem a faltar às aulas e
entregassem seus dispositivos de identificação a outros colegas de modo que estes
registrassem suas presenças.
A utilização de um controlador Arduino em conjunto com um leitor biométrico
impossibilita fraudes, uma vez que segundo Pankanti et.al. (2002) a impressão digital é
uma particularidade única de cada indivíduo que possui como uma grande vantagem a
permanência de suas características durante muitos anos, sendo que essa propriedade
permite considerar a impressão digital bastante atrativa para a identificação biométrica.

3. Identificação biométrica utilizando Arduino
Na busca por tecnologias de identificação de baixo custo, segundo Faria (2005), a
identificação biométrica por impressão digital exige os menores recursos, tanto em
questões de hardware quanto de software.
Dado que um dos objetivos deste trabalho é realizar a automação do processo de
monitoramento da frequência dos discentes utilizando componentes de baixo custo e
materiais já existentes, optou-se pelo uso de um microcontrolador Arduino, equipamento
de baixo custo bastante utilizado na concepção de variados projetos de automação, o qual
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por sua vez representa uma plataforma aberta que pode ser programada para executar as
mais variadas tarefas.
3.1. O Hardware utilizado
Basicamente os materiais utilizados foram o controlador Arduino, um display de cristal
líquido, um leitor biométrico de baixo custo e diversos materiais reciclados (fios, leds,
etc) provenientes de “sucata eletrônica”. O esquema básico do protótipo em
desenvolvimento encontra-se demonstrado na Figura 1.

Figura 1. Esquema básico da montagem física do protótipo

3.2. O Software utilizado/desenvolvido
Além da IDE de desenvolvimento do Arduíno (Arduino IDE) foi utilizada a biblioteca
“Adafruit Fingerprint Sensor Library”, a qual contém diversas funcionalidades e
exemplos de utilização de modo a possibilitar a comunicação do Arduíno com o leitor
biométrico.
Com base no exemplo ENROLL da biblioteca foi desenvolvido o módulo que
registra as digitais dos discentes e com base no exemplo FINGERPRINT foi desenvolvido
o módulo que identifica as digitais previamente cadastradas e registra a presença quando
há coincidência da digital lida com uma digital previamente cadastrada. Os dados
armazenados sobre a presença/ausência dos discentes ainda são armazenados sob a forma
de listas simples, porém as mesmas podem ser lidas/exportadas para outros formatos e
futuramente poderão ser desenvolvidos módulos que permitirão que os dados sejam
importados para o Sistema de Gerenciamento Acadêmico.

4. Considerações Finais
O desenvolvimento do protótipo para monitoramento de frequência de discentes
apresentado neste trabalho possibilitou a integração de atividades entre os alunos, a
prática da utilização da tecnologia para automação de processos e incentivou nos alunos
envolvidos o uso de plataformas de prototipagem eletrônica. Ademais poderá servir de
base para um futuro sistema real integrado ao sistema de gerenciamento acadêmico
quando o desenvolvimento do software de controle estiver em estágio amadurecido.
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Em Ghodekar et.al. (2013), estima-se que um docente necessita em média de 10
minutos para concluir o processo de registro da frequência discente em cada turma. Uma
das possibilidades levantadas para a utilização do protótipo desenvolvido seria mantê-lo
fixo na entrada da sala de aula e assim que o discente adentrasse na sala efetuasse o
registro de sua impressão digital, confirmando desta maneira sua presença na aula. Assim
o docente não necessitaria de utilizar estes 10 minutos do tempo de suas aulas para
registro de frequência, uma vez que o mesmo seria realizado individualmente por cada
discente, possibilitando por parte do docente utilizar este tempo “extra” para atividades
de ensino.
Adicionalmente, novas possibilidades de controle da evasão escolar foram
identificadas. Uma vez que a frequência dos discentes seja registrada de forma
automatizada no Sistema de Gerenciamento Acadêmico, possibilitará aos gestores
identificar prematuramente os possíveis casos de evasão escolar e permitirá a tomada de
ações proativas.
Embora ainda em processo de finalização, o desenvolvimento deste trabalho
superou as expectativas iniciais. As atividades de pesquisa, coleta e análise de dados
(leitura e cadastramento das digitais) proporcionaram um variado aprendizado aos
envolvidos no trabalho, evidenciando as diversas possibilidades de aplicação do
conhecimento teórico em atividades práticas e possibilitaram à instituição cumprir, cada
vez mais, sua função social de socializar saberes, produzir e disseminar conhecimentos.
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Abstract.This paper is an overview of a proposal to create a mobile application in
order to assist cattle producers in calculation, nutritional diet’s formulation
and management of cattle production. The proposed system falls within the
area of precision farming, which aims to use technologies in agribusiness, to
assist in the field activities’ management and efficiency of the productive
system, increasing the profitability in the activity, based on the data collected
generate information necessary to decision-making in herd supplementation..
Resumo. Este trabalho é uma descrição geral de uma proposta de criação de um
aplicativo para celular, com intuito de auxiliar produtores de bovinos no
cálculo, formulação de dieta nutricional e gerenciamento de produção de
bovinos. O sistema proposto se enquadra na área da agropecuária de
precisão, que visa o uso de tecnologias no agronegócio, para auxiliar no
gerenciamento das atividades do campo e eficiência do sistema produtivo.
aumentando a rentabilidade na atividade, com base nos dados levantados
para gerar informações necessárias para a tomada de decisão na
suplementação do rebanho.

1. Introdução
A nutrição animal, como uma área de estudo, teve seu surgimento ainda nos primórdios,
quando o homem se viu na necessidade de domesticar espécies e criá-las como fonte de
alimento. Com o avanço das pesquisas, após o processo de domesticação, cientistas
descobriram que havia um desequilíbrio nutricional e uma necessidade de
suplementação para melhor aproveitamento do rebanho [Maciel s.d.]. Atualmente ainda
existem diversas pesquisas com relação à nutrição animal, uma vez que o tipo de
alimento e a quantidade são variáveis e dependem de fatores externos, tais como: clima,
raça, região de criação, etc. Cálculos são realizados, combinando os diferentes fatores,
para que haja uma nutrição adequada ao tipo de animal.
O processo de nutrição interfere diretamente na produção final do animal,
quando feito da maneira certa e seguido de um acompanhamento adequado pode
proporcionar ótimas condições, isso leva os produtores a seguir uma dieta adequada
para atingir o máximo de eficácia no seu produto final [Vilaça 2016].
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Muitas vezes a tomada de decisão com relação à suplementação pode se tornar
uma tarefa difícil e decisiva para os produtores quanto ao retorno financeiro. A Falta de
gerenciamento e controle nutricional na produção de bovinos pode resultar em grandes
prejuízos para o criador. Assim, o uso de ferramentas de auxílio é de extrema
importância.
Com relação ao uso de software na área de nutrição animal, estes visam auxiliar
profissionais e produtores no controle e manejo correto de nutrientes. Segundo Dias:
“Os métodos mais práticos são aqueles realizados por softwares ou planilhas em
microcomputadores, pela rapidez, precisão e economia” [Dias 2011]. Tais ferramentas
já apresentam bons resultados se relacionadas com o processo manual.
Além dos desafios físicos, ainda existem barreiras com relação à modernização
dos softwares existentes. Atualmente, as ferramentas do segmento de nutrição de
bovinos são na maioria planilhas digitais que realizam apenas os cálculos. Se tratando
de usabilidade e refinamento de busca, as planilhas não são tão eficazes quanto os
aplicativos, podendo gerar um desconforto maior, trazendo mais resistência com a
automatização do processo.
Levando em consideração a necessidade do uso ferramentas tecnológicas para
auxiliar no gerenciamento da produção de bovinos, este trabalho propõe a criação de um
software que tem como objetivo auxiliar o produtor a ter o controle sobre a dieta do
animal, monitorar a evolução e custo/benefício.

2. Sistemas de gerenciamento de dietas nutricionais para bovinos
Os processos de automação, sendo eles aplicativos, softwares ou hardwares que
substituem ou auxiliam processos manuais na produção em uma propriedade, são
caracterizados como soluções na área de pecuária de precisão. Para aplicar a pecuária de
precisão é necessário trabalhar com soluções e recursos tecnológicos. [Embrapa
2017],[SBA 2017].
O uso de aplicativos tem se tornado cada vez mais viável no apoio ao
gerenciamento de produção no agronegócio, estes podem auxiliar nos cálculos,
medições, e outros parâmetros importantes na produção animal que até então eram
feitos de forma manual sendo que os dados eram coletados e anotados em folhas de
papel. Levando isso em consideração, os aplicativos trazem benefícios como a
possibilidade de automatizar os processos, com propósito de auxiliar o produtor na
coleta, armazenamento e análise desses dados coletados, contribuindo para resultados
mais precisos.[Embrapa 2017],[SBA 2017].
Atualmente existem alguns aplicativos relacionados à nutrição de bovinos, a
Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária (Embrapa), mantém um aplicativo com
foco em gerenciar os produtos e estratégias relacionadas nutrição de bovinos de corte no
período da seca, [Embrapa 2013]. O aplicativo está disponível para download gratuito
para o sistema operacional Android, e de acordo com dados publicados do site oficial da
Embrapa o aplicativo está com uma boa aceitação dos usuários e apresenta bons
resultados.

3. O Sistema
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Visto que existe uma demanda para soluções em software para a agropecuária, este
trabalho tem como proposta desenvolver um sistema que possa contribuir para a área de
pecuária de precisão, com principal função auxiliar no cálculo base dos nutrientes e suas
fórmulas, e com isso chegar a um resultado satisfatório levando em consideração o
custo-benefício de cada produto utilizado na produção da ração. Além disso, espera-se
que o software possa auxiliar no acompanhamento da evolução do animal através de
dados estatísticos gerados a partir dos dados inseridos no sistema.
O processo de formulação de dietas é baseado nas necessidades nutricionais de
proteína, energia, minerais e vitaminas, para cada animal do rebanho e na composição
química dos suplementos utilizados. Para suprir a necessidade do animal de forma
eficaz é necessário balancear os suplementos e chegar o mais perto possível da
combinação ideal. Esse processo de formulação é realizado através de fórmulas
matemáticas utilizadas para o balanceamento da ração, possibilitando calcular as
necessidades nutricionais dos animais e relacioná-las com as fontes de alimentos
disponíveis, os cálculos podem ser feitos manualmente ou através de planilhas de
computadores. O sistema proposto será uma ferramenta tecnológica e informatizada que
auxiliará nos cálculos e formulação das dietas, as funcionalidades do sistema serão
definidas conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Protótipo de alta fidelidade. Tela de cadastro dos dados e tela de gerenciamento

A proposta é que o sistema seja desenvolvido com ênfase em usabilidade e
funcionalidade, para facilitar o acesso por diferentes tipos de usuários, tornando o
software simples e autoexplicativo. O design será definido de acordo com os padrões
atuais de IHC (Interação Humano Computador) com intuito tornar a usabilidade do
sistema mais simples, utilizando características básicas como ícones representativos e
legendas informativas para determinada função, assim contribuindo para facilitar a
navegação.
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As funcionalidades principais do sistema proposto serão definidas de acordo
com a necessidade do uso dos dados para a formulação da dieta. O produtor pode
cadastrar um rebanho, e a partir disso lançar dados diários de produção. Para formular a
ração, será necessário cadastrar as fontes de alimentos e suas características
nutricionais, assim o aplicativo será capaz de formular a ração numa proporção
compatível com o nível de produção diária se adequando às exigências do animal.

4. Considerações Finais
Com relação a aplicativos e softwares aplicados à área ciencias de agrárias, a proposta é
o de desenvolvimento de um aplicativo que auxilie o produtor a ter um controle de
gastos com nutrição na produção de bovinos e no manejo do rebanho. A proposta de
sistema seria classificada como uma solução tecnológica para a área de pecuária de
precisão, tento com foco principal a possibilidade do produtor acompanhar as melhoras
obtidas pelo seu rebanho através dos dados coletados, gerando informações necessárias
para auxiliar nas tomadas de decisões e prever as necessidades nutricionais do rebanho
de forma mais precisa.
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