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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 sétima edição ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2019. 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 2018 ocorreu a sexta edição do evento, entre os dias dias 13 a 16 de junho de 2018. Essa edição ofereceu o
total de 12 minicursos, 5 palestras e 6 competições para mais de 250 inscritos.
A promoção VII Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano – ENATI 2019 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 sistema mobile e web
utilizando API para comparação de preços de medicamentos
das farmácias de Iporá - GO
Alcídia Cristina R. Oliveira1, Luciana Recart Cardoso1, Jefferson Teixeira de
Oliveira1
1
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Abstract. Research has found that there is a wide range of drug prices from
one pharmacy to another. This paper aims to analyze and develop a mobile
and web system using API, which contributes to the comparison of drug prices
of pharmacies in Iporá - GO, in order to help drug users find the lowest price.
Resumo. Através de pesquisas foi detectado que existe uma grande variação
de preços de fármacos de uma farmácia para a outra. Este trabalho tem como
objetivo a análise e o desenvolvimento de um sistema mobile e web utilizando
API, que contribua para a comparação de preços de medicamentos das
farmácias de Iporá – GO, com a finalidade de auxiliar os usuários de
medicamentos a encontrar o menor preço.

1. Introdução
Os povos antigos tinham uma medicina rústica e culpavam o sobrenatural por suas
doenças, com o decorrer do tempo surge o método científico e tal ideia é mudada.
Descobriu-se que as doenças eram causadas por bactérias, vírus e por fatores genéticos.
No século XVIII, a “revolução química” possibilitou o desenvolvimento de
medicamentos em laboratório, porém só nos próximos séculos o mercado se consolida
com a fabricação em larga escala pela indústria, facilitando assim sua obtenção pela
população [VIEIRA 2016].
Nos dias atuais um dos desafios encontrados pelo consumidor de medicamentos
no Brasil, são os preços, que às vezes são imputados a excessiva tributação do país
[Revista Abrale 2019]. Uma pesquisa realizada pelo PROCON de Goiás verificou uma
variação de preços de até 972,26% em medicamentos nas farmácias de Goiânia [Procon
2017]. E em Iporá - GO não é diferente, podendo ser detectada uma grande variação de
preços de uma farmácia para a outra.
Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema mobile
compatível com a plataforma Android para a comparação de preços de medicamentos
das farmácias de Iporá - GO.
Os clientes das farmácias pesquisarão o menor preço de medicamentos por meio
de comparação efetuada via sistema mobile. Por meio do sistema web, serão fornecidos
por pessoas ligadas às farmácias, os dados relevantes para quem deseja pesquisar
medicamentos. A integração entre os sistemas mobile e web acontecerá através da API,
que fará o processamento de dados no back-end. O aplicativo terá o nome de IporáFarm
e irá envolver os usuários de medicamentos e farmácias da cidade.
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Espera-se que através do sistema gerado os consumidores de fármacos possam
economizar em seus tratamentos de saúde.

2. Justificativa e relevância
Nos últimos anos observa-se um crescimento de dispositivos móveis no Brasil. O
número de smartphones no país ultrapassa a quantidade total da população [Demartini
2018]. Dentre os sistemas operacionais mais utilizados no Brasil está o Android com
95,5 % do mercado [Higa 2016].
Observa-se o quão propício torna-se o desenvolvimento de um aplicativo para
dispositivos móveis que possibilite aos seus usuários a comparação de preços.
Alguns aplicativos disponíveis no mercado realizam estas funções, como o
Consulta Remédios e o Remédio Barato. Ambos auxiliam seus usuários a encontrarem o
menor preço de medicamentos em todo o país. O primeiro é gratuito e desenvolvido
para as plataformas Android e iPhone (IOS). Porém, para realizar o download é
necessário pacotes de compatibilidade. Além disso, apresenta falhas no filtro por região,
e no leitor do código de barras [Freire 2017]. O segundo é gratuito e desenvolvido para
a plataforma Android e apresenta preços de medicamentos apenas das farmácias que
estão online. Ao realizar buscas foi detectado que em sua maioria apresenta os preços
das farmácias nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais [Remédio...
2018].
Dentre os diferenciais do aplicativo proposto, pode-se destacar: os usuários
podem avaliar as farmácias através de pontuação e comentários com a finalidade de
coletar dados para pesquisa de mercado e verificar a reputação das lojas. As vantagens
deste projeto é que as farmácias podem ser frequentemente avaliadas, o que favorece a
oferta de preços convidativos. Além do estímulo de concorrência, com a intenção de
manter ou aumentar sua gama de clientes. O aplicativo será disponibilizado
gratuitamente na play store do Android.

3. Materiais e métodos
Foi utilizada como técnica de elicitação de requisitos a entrevista, permitindo que o
entrevistador identifique as necessidades do entrevistado através de um diálogo mais
completo [Chaves 2017]. O grupo entrevistado neste trabalho foram algumas farmácias.
A linguagem de programação utilizada para desenvolver os sistemas mobile e
API foi Java, é uma linguagem orientada a objetos que está entre as vinte e cinco
linguagens mais utilizadas do mundo [25... 2018]. Presente em toda a parte é a mais
usada no desenvolvimento de dispositivos portáteis, games, etc [A história... 2018]. Para
desenvolver o sistema web foi utilizada a linguagem de programação PHP, pois se trata
de uma linguagem de scripts muito utilizada e adequada para o desenvolvimento web
[Estrella 2019].
Foi utilizada a Integrated development environment (IDE), Android Studio para
desenvolvimento do sistema mobile. Esta IDE é bastante completa e possui um editor de
códigos inteligente e emuladores, o que propicia o teste simulado em vários aparelhos
[Pereira e Gonçalves 2016]. Para o desenvolvimento dos sistemas web e API foi usada a
Integrated development environment (IDE) Netbeans. É uma IDE completa, com código
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fonte aberto, suporte a várias linguagens e permite a edição de códigos com rapidez e
inteligência [O que... 2008].
Foram utilizados para o desenvolvimento da API os frameworks Spring Boot e
Hibernate. O Spring Boot é um projeto da Spring que simplifica os procedimentos de
configuração e publicação dos sistemas desenvolvidos [Tudo... 2019]. Já o Hibernate é
um framework que faz o mapeamento objeto-relacional e é utilizado para armazenar,
manipular e acessar dados do banco de dados [Hibernate... 2018].
O Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) utilizado foi MariaDB,
pois apresenta melhor performance que o próprio MySQL [Assunção 2017]. O modelo
de processo adotado para projeto foi o Scrum Solo, pois se trata de uma adaptação do
Scrum destinada a desenvolvimento individual de softwares. Nesse tipo de modelagem
de processo os sprints têm duração de uma semana [Pagotto et al. 2016].

4. Resultados parciais
O sistema está em fase de desenvolvimento, foram realizados os diagramas propostos, o
desenvolvimento dos módulos de login e cadastro de clientes na parte do sistema
mobile. Na API foram desenvolvidos o cadastro de clientes e de medicamentos, bem
como sua integração com o sistema mobile.
Nas próximas etapas serão desenvolvidos os demais módulos dos sistemas, o
método de comparação de preços dos medicamentos, o armazenamento das avaliações
dos clientes e a apresentação da localização das farmácias no mapa.
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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
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá
Av. Oeste, 350 - Parque União – Iporá – GO – Brasil

1

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

Abstract. This article deals with a proposal of a software for management of
rural properties. The overall goal is to develop a web application that assists
farmers in managing livestock and simple cash flow without the need for an
Internet connection. The methodology is classified as exploratory through
bibliographic survey. The expected results are an offline web application with
user-friendly interfaces with well-defined modules.
Resumo. Este artigo trata da proposta de um software para gestão de
propriedades rurais. O objetivo geral é desenvolver uma aplicação web 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 uma aplicação web offline com interfaces amigáveis com
módulos bem definidos.
1. Introdução
A pecuária surgiu no Brasil durante o processo de colonização, quando os primeiros
bovinos foram trazidos de Portugal no ano de 1534. Tal atividade foi de suma importância
para o crescimento da economia do país na época. A partir de 1960 a pecuária teve seu
desenvolvimento considerável, principalmente na região Centro Oeste, devido à
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 cresceram de 122,3 para 175,5 milhões de
hectares [TEIXEIRA e HESPANHOL 2014].
A pecuária bovina brasileira passa por inúmeras modernizações, principalmente
na sua cadeia produtiva, refletindo na qualidade da carne [GOMES; FEIJÓ; CHIARI
2017]. O agronegócio brasileiro está passando por mudanças pelo fato do novo conceito
de gerenciamento da propriedade rural e da globalização, o qual tem a necessidade de um
planejamento estratégico. Com isso, os empresários rurais deixam de lado as práticas
conservadoras e tradicionais que têm sido substituídas por novas ferramentas, visando
competitividade no mercado [SOUZA 2012].
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão aos poucos sendo
inseridas no meio rural, com inúmeros benefícios, favorecendo a tomada de decisões e
controle da lucratividade [GOMES; FEIJÓ; CHIARI 2017]. Porém, uma pesquisa
realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic.br), sobre o uso das TIC nos domicílios brasileiros, mostra que apenas
34% dos domicílios em áreas rurais no Brasil possuem acesso à internet [CETIC.BR
2018].
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Esse projeto tem por objetivo geral desenvolver uma aplicação web 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 por objetivos específicos, selecionar elementos para
composição de interfaces amigáveis, delimitar o perfil do fazendeiro/empresário,
delimitar o sistema de produção a ser adotado, definir módulos e funcionalidades que
serão desenvolvidos para cada aplicação.
2. Justificativa
Atualmente, a pecuária é uma das atividades mais importantes no agronegócio nacional,
a qual representou de 6,82% do produto interno bruto (PIB) brasileiro no ano de 2015.
Dentre as atividades de pecuária, a que mais se destaca é pecuária bovina de corte. No
ranking mundial, o Brasil é o primeiro país com maior rebanho comercial, o segundo
maior em produção e o maior exportador de carne bovina [CARVALHO; ZEN 2017].
O controle e a gestão da pecuária, assim como das finanças da propriedade é de
fundamental importância para lucratividade. Com a inovação das formas de gestão da
propriedade rural, cada vez mais sua administração passa a ser tratada com uma visão
mais empresarial, independentemente do seu porte [OLIVEIRA 2015].
Atualmente existem diversos softwares que auxiliam na gestão da pecuária de
corte e do financeiro da propriedade. Entretanto, a maioria desses necessitam em algum
momento de conexão com a internet para sincronização dos dados. E como a maior parte
das propriedades rurais brasileiras não possui acesso à internet, esses softwares se tornam
inviáveis.
Há também planilhas eletrônicas disponíveis gratuitamente na Internet para
auxiliar no gerenciamento rural. Mas, suas funções são restritas e confusas e de difícil
operação e manutenção. Conforme a planilha é preenchida, pode causar sobrecarga no
computador, devido ao grande fluxo de dados, ocasionando em travamentos e
aumentando a probabilidade de perdas de dados. As informações geradas na planilha são
difíceis de serem analisadas, principalmente a longo prazo [MELOTO 2018].
Visto que o quantitativo de propriedades rurais com acesso à internet ainda é baixo
e a maioria dos softwares encontrados são ferramentas online, os proprietários rurais
ficam impedidos de utilizar uma ferramenta tecnológica para auxílio na gestão.
3. Materiais e métodos
A aplicação será baseada no Paradigma de Orientação a Objetos (POO) com a linguagem
Java. A utilização do Java se dá pelo motivo de gerar aplicações multiplataformas, e
possuir uma variedade de frameworks [GONÇALVES 2010?]. Apesar da portabilidade,
o sistema será codificado e testado no sistema operacional Windows 8.1 da Microsoft
utilizando o navegador Google Chrome.
Será desenvolvido também um back-end utilizando o framework Spring Boot. O
motivo desta escolha é que o Spring Boot fornece um conjunto de ferramentas que
permite a rápida construção de aplicativos, fáceis de configurar [PERRY 2017]. O padrão
de arquitetura do sistema é o Model-View-Controller (MVC), utilizado internamente no
Spring Boot por meio do Spring MVC.
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O Ambiente Integral de Desenvolvimento (sigla em inglês IDE) utilizado é o
Spring Tool Suit 4 baseado no Eclipse, o qual oferece inúmeros recursos e suporte de
classe mundial para desenvolvimento de aplicativos baseados no Spring [PIVOTAL
SOFTWARE 2019].
Para desenvolvimento da aplicação web será utilizada a HyperText Markup
Language (HTML5), por ter princípios de desenvolvimento que tornam a aplicação
compatível e efetiva, e funcional na utilização por diversos sistemas e dispositivos
[SILVA 2011]. Para a estilização será utilizado o Cascading Style Sheet (CSS), para
atribuir fontes, cores, e demais estilizações aos documentos web [SILVA 2012].
Será utilizado o phpMyAdmin para administrar o servidor de banco de dados
MySQL. É uma ferramenta de software livre escrita em PHP, com interação simples e
intuitiva, e de interface web [PHPMYADMIN 2019?].
4. Resultados e discussão
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 verificar como as TIC estão sendo implantadas no meio rural, e
quais os softwares existentes e como são distribuídos.
Foi realizado o levantamento de requisitos funcionais por meio das técnicas de
entrevista e aplicação de questionário. Sendo a primeira, aplicada a dois professores do
IF Goiano Campus Iporá da área de agronegócio e agronomia. A segunda, aplicada a parte
interessada pelo projeto. A partir do levantamento de requisitos, foi realizada a análise e
modelagem do projeto por meio de diagramas da UML, como o de Casos de Uso e o de
Classe.
Foi implementado o módulo de persistência, que funcionará através de uma API
Resful, por trás da página web. Estão totalmente implementados nesse back-end: manter
usuário, proprietário, propriedade, lotes e funcionários. A interface web ainda não foi
implementada, aguardando apenas a finalização do login na back-end.
5. Considerações
Os objetivos propostos, até o presente momento, encontram-se parcialmente atingidos.
Ao final, pretende-se ter como produto um servidor e uma aplicação web completamente
funcionais.
Dos objetivos específicos propostos, foi delimitado o perfil do fazendeiro sendo
este classificado como produtor. O sistema de produção delimitado foi o dentro da
porteira, característica do perfil produtor. E os módulos e funcionalidades definidos até o
momento são os Create, Read, Update and Delete (CRUD) de fazenda, proprietário, lotes,
gado, manejos sanitários, pesagem, compra e venda de gado, nascimentos, baixas,
funcionários, fluxo de caixa, gerar relatórios por módulos, e cálculo de índices
zootécnicos.
Para projetos futuros, recomenda-se adição de novos módulos e funcionalidades,
tais como: o módulo de estoque, de maquinário, de plantações, dentre outros. E também
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adaptar a aplicação para plataformas mobile, trazendo uma maior mobilidade ao
proprietário rural principalmente em atividades no pasto, como uma pesagem ou manejos.
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Abstract. This article describes the proposal for analysis and implementation of a
system for managing the loan portfolio for medium and small financial loans. The
project has as its general objective to develop a system that manages the
information of a financial with emphasis on the control of contracts, ceded to the
correspondent banking. It is a desktop software developed in JAVA, with SGBD
My SQL. It proposes a software suitable for small financial with the differential
control of payment orders.
Resumo. Este artigo descreve a proposta de análise e implementação de um
sistema para gestão da carteira de empréstimo consignado para financeiras de
médio e pequeno porte. O projeto tem como objetivo geral desenvolver um
sistema que gerencie as informações de uma financeira com ênfase no controle
de contratos, cedida ao correspondente bancário. Trata-se de um software
desktop desenvolvido em JAVA, com SGBD My Sql. Tem como proposta um
software adequado para pequenas financeiras com o diferencial de controle de
ordens de pagamento.

1. Introdução
Segundo o 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, não é obrigado
a se limitar na 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 35% do valor total recebido pelo beneficiário, sendo que 5%
é referente à margem cartão consignado. Relata também sobre a forma de pagamento
dessas operações, caso o titular não tenha conta vinculada ao benefício e nem algum outro
tipo de conta, não será aceito este pagamento em conta de terceiros e sim na forma de
ordem de pagamento.
Com a grande quantidade de informações que as organizações financeiras recebem
e têm necessidade de processar e trabalhar, precisa-se adotar um meio que facilite a
organização e a tomada de decisão (Teixeira, 2012). Pretendendo-se fazer uso da crescente
tecnologia e por meio dela facilitar a gestão dessas informações, está sendo desenvolvido
um software que auxiliará no cadastro de clientes para obter-se as margens consignáveis
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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 gerenciará as ordens de pagamento com um alerta relevante quando as
mesmas estiverem prestes a expirar esse gerenciamento acontecerá de forma manual, e
também informa as comissões a serem recebidas referentes a cada contrato em diferentes
bancos. Com isso espera-se contribuir para a tomada de decisão nos cadastros das
propostas.

2. Detalhamento da proposta
Após desenvolvido o sistema deverá suprir todas as necessidades na obtenção das
informações essenciais para a contratação de um empréstimo e o armazenamento dos
dados para as futuras consignações. Uma vez que o cliente for atendido pela empresa terá
seus dados armazenados e suas consignações cadastradas, para que futuramente sirvam
como um histórico para a análise de refinanciamentos na obtenção de um novo contrato.
Com a intenção de verificar o que está disponível no mercado em termos de
sistemas para empresas de financiamento, foi realizada uma exploração superficial de
softwares para essa finalidade que oferecessem a possibilidade de versão para testes. Com
base na pesquisa realizada foram encontrados diversos sistemas nessa área de gestão de
carteira de consignado dentre os quais, alguns como o eCorban e W2.
A escolha dos sistemas eCorban e W2 se deu pela a necessidade de analisar as
funcionalidades já existentes no mercado e passíveis de serem aproveitadas na atual
proposta a bem como oferecer algum diferencial, caso identificada alguma carência,
deficiência, ou mesmo oportunidade de evolução. A partir da exploração do sistema W2 foi
constatado que o mesmo não consegue tratar o fluxo de informação de uma financeira, pois
só realiza os cadastros dos clientes.
O software eCorban é voltado para cadastros e gerenciamento de carteira de
clientes, possui uma interface simples e intuitiva e para sua utilização é cobrado um valor
fixo mensal após o período de teste gratuito. Porém, não trata as formas de pagamento dos
contratos, deixando de registrar e controlar as ordens de pagamento efetuadas pela a
financeira. Essas ordens ficarão disponíveis no banco em até doze dias, uma vez que o
correspondente esquecer de avisar o cliente sobre a disponibilidade do pagamento do
empréstimo o dinheiro é devolvido ao banco de origem e cancela toda a operação. Isso
implica em constantes estornos e perda de oportunidades de negócios aos correspondentes
bancários.
Apesar da necessidade que as financeiras de médio e pequeno porte enfrentam para
controlar os empréstimos e as ordens de pagamento um software com demasiada oferta de
funcionalidades pode não ser viável financeiramente, visto que o mesmo é pago e tem
valor de parcela fixa mensalmente independente da produção no decorrer do mês.
O sistema que está em fase de desenvolvimento pretende-se adequar à produção de
pequenas e médias empresas e será disponibilizado, como os resultados esperados
pretende-se maximizar o lucro do escritório através do aumento de vendas de empréstimos.
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O software exibirá dentre os empréstimos cadastrados, quais contratos estão aptos a
refinanciamento ou a um novo empréstimo. Com base nessas informações o
correspondente terá mais oportunidades de contatar novamente o cliente e aprimorar os
seus negócios com maior rentabilidade. Por meio da data inicial do contrato, o sistema
consegue mostrar a data final e também quantidades de parcelas pagas e com isso mostra
ao correspondente se o cliente estar apto a um novo contrato.

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 o desenvolvimento do projeto está sendo usada a ferramenta NetBeans, uma
Integrated Development Environment (IDE) composta por um conjunto de bibliotecas e
Application Programming Interface (API) Essa plataforma fornece uma interface rica em
componentes com a possibilidade de programar usando a barra de menus (Santos, 2010),
como linguagem de programação está sendo usado o Java que é totalmente orientado 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 modelo de processo utilizado para o desenvolvimento é 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 sua adoção. (Sommerville, 2012)
Na construção dos diagramas de classes, casos de usos, de sequência, de atividades
e de pacotes está sendo usada a ferramenta ASTAH por ser uma ferramenta bastante
completa que disponibiliza, senão todos, a maior parte dos diagramas da Unified Modeling
Language (UML). (Franco, online).
Na criação do banco de dados optou-se por usar a linguagem Standard Query
Language (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 Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) MySQL possui vários tipos de tabelas para
armazenamento e com características diferentes, o que possibilita a escolha em cenários
distintos, algumas prioriza velocidade e outras armazenamento, o uso adequado dessas
tabelas tende a aumentar o desempenho do banco.

4. Resultados parciais
O projeto está em fase de desenvolvimento, porém, algumas partes já foram concluídas
dentre as quais estão: a tela de login, tela de cadastros de clientes, tela de cadastros de
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empréstimos e o banco de dados. Como funcionalidade tem-se a integração da aplicação
com o banco de dados e as funções de Create, Read, Update e Delete (CRUD) nas telas
desenvolvidas. Até o momento o projeto tem sido desenvolvido em partes, em função disso
o mesmo está atendendo parte dos objetivos, espera-se que até o resultado final o mesmo
consegue contemplar todos requisitos, tendo como resultado um sistema que gerencie as
informações da financeira e proporcione o aumento das vendas de empréstimos.
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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
article is to substantiate and propose an aesthetic services Android mobile
application that together with the marketing mix will help individual aesthetic
micro-entrepreneurs to manage their business.
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 mobile Android de serviços
de estética que em conjunto com o mix de marketing auxiliará
microempreendedores individuais do ramo de estética a gerenciar seu
negócio.

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 responsável pelo
processo de criação, distribuição, promoção e precificação de bens, serviços e ideias
para que se possa realizar a troca com clientes e manter relações favoráveis com
stakeholders em um ambiente dinâmico (PRIDE e FERRELL, 2015). Para que haja uma
efetiva aplicação de marketing em um negócio é necessário atentar para a escolha um
públic-alvo, para que este possa interagir com o negócio. A seleção apropriada do
público e do mercado-alvo é uma das decisões mais importantes no processo estratégico
do marketing e acarreta na adaptação adequada do mix de marketing que atenda a
preferência e as necessidades dos clientes (GABRIEL, 2010; PRIDE e FERRELL,
2015).
Para que o público-alvo seja selecionado, é necessário que a empresa esteja
adepta aos objetivos de marketing, no qual define o que deve ser realizado através das
atividades estratégicas de marketing. Pequenas, médias e microempresas do ramo de
serviços, que trabalham através de uma plataforma digital, podem encontrar dificuldade
na escolha do mercado alvo e na adaptação da estratégia de promoção justamente por
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não atuarem expressivamente na rede de marketing e em plataformas sociais e de
comunicação, além de não definir objetivos e o mix de marketing adequado para com o
público e mercado com que trabalha.
O marketing cria valor de negócio através do mix de marketing. Este mix é
composto pelas atividades essenciais de marketing (preço, praça, produto e promoção)
que a empresa pode usar com o objetivo de conhecer as necessidades de um cliente em
um mercado-alvo e planejar estratégias de comunicação que ajudem os clientes a
determinar se o produto vai satisfazer suas necessidades (PRIDE e FERRELL, 2015).
O uso de imagem, marca e divulgação efetivas é de grande valia para o mercado
de beleza e estética, que usam a imagem como forma de propaganda e comunicação
principal. Este mercado apresenta constante crescimento no Brasil que atualmente está
em terceiro lugar no ramo estético, e deve ultrapassar o Japão (segundo lugar), ficando
apenas atrás dos Estados Unidos (SEBRAE, 2016). Uma das carências enfrentadas por
microempreendedores individuais do ramo é a carência de formação quanto à gestão da
marca, do marketing e do empreendimento em geral.
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, além de capturar
novos clientes e manter a lucratividade em alta (PERSAUD et al. 2012 apud PIGATTO,
MACHADO, et al., 2017).
O objetivo geral deste projeto é proporcionar ao microempreendedor individual
do ramo de estética o gerenciamento de seu negócio, com base no composto formado
pelos 4 P's do mix de marketing. 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; 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.

2. Mix de 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 de marketing para que este possa “articular a melhor forma de
usar os recursos da organização para alcançar os objetivos de marketing” (PRIDE e
FERRELL, 2015).
Ao utilizar o mix de marketing como ferramenta, a empresa pode planejar como
alcançar uma vantagem competitiva sustentável. Para uma boa gestão estratégica
empresarial foi proposto o modelo de mix de marketing: 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 de acordo com o público-alvo, dos objetivos de
marketing e da análise do ambiente em que se deseja ser inserido (GABRIEL, 2010).
A praça é composta de estratégias que definem de que maneira ele será
distribuído no ponto de venda e de que maneira será disponibilizado ao consumidor
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final (KOTLER, 2003 apud GABRIEL, 2010). 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 com o objetivo de aumentar
as vendas e personalizar o produto de acordo que seja autêntico e diferente da
concorrência (KOTLER, 2003 apud GABRIEL, 2010).

3. Materiais e métodos
Através da aplicação do composto de marketing estratégico e na criação de aplicativo
para smartphone para compra e venda de serviços relacionados ao ramo de estética
busca-se melhorar o relacionamento com o consumidor final, proporcionar novas
oportunidades de venda de serviços para microempreendedores individuais que atuam
no ramo estético e auxiliar a gerenciar o marketing de seu produto no meio digital.
O aplicativo está sendo desenvolvido com tecnologias nativas para a plataforma
mobile Android. Foi utilizado o método do Scrum Solo para o desenvolvimento e
documentação, além de ferramentas de diagramação relativas à modelagem, técnica de
entrevista, observação e plano de negócio para que os objetivos levantados estejam de
acordo com os objetivos de marketing e missão da área negócio foco de estudo deste
projeto: o ramo de estética. Para que haja o levantamento de requisitos e
consequentemente a modelagem de sistema, é necessário criar um modelo de negócio
que seja coerente com os planos dos microempreendedores individuais que farão parte
do quadro de prestadores de serviço e das necessidades dos consumidores de serviço.
Para a construção da modelagem de negócio para o desenvolvimento do aplicativo está
sendo utilizada o padrão de notação BPMN (Business Process Model and Notation)
cujo objetivo é descrever os processos de negócio, em notação acessível para os
usuários que trabalham diretamente e indiretamente com o negócio (PAULA FILHO,
2013). Assim, o BPMN será útil para fazer o mapeamento dos processos de negócios
envolvidos na contratação dos serviços via aplicativo.
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 microempreendedores individuais 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. 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 aos microempreendedores em uma cidade do interior.

4. Resultados Esperados
Com a efetiva implantação do projeto no mercado estético, o aplicativo irá contribuir
com a melhoria dos processos de comunicação entre prestadores de serviços de beleza e
clientes, através de um plano de marketing e gestão de marca. Como consequência
disso, o prestador terá uma melhor gestão dos clientes que atende e poderá adquirir
novos clientes através da divulgação ampla de seu perfil de trabalho dentro do ambiente
do aplicativo.
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Otimizar a venda de serviços e abranger a marca do microempreendedor
individual para que este possa ter sua própria identidade visual e ter um novo recurso
para comunicar, agendar novas atividades e atingir novos clientes. Além disso, o
microempreendedor terá a oportunidade de fazer o mapeamento de seu negócio, para
mensurar as vendas e melhorar seus processos de negócios. Com o mapeamento o
prestador poderá ter um controle de informações de seu público-alvo, dos serviços mais
realizados, e poderá fazer estimativas e melhores oportunidades de venda, além disso,
poderá conhecer o desempenho de seu serviço, através dos processos de avaliação
presentes no aplicativo.

5. Considerações Finais
Este trabalho apresenta uma proposta de aplicativo que através do composto formado
pelo mix de marketing - produto, preço, praça e promoção – proporcionará
microempreendedores individuais do ramo de estética gerenciar a estratégia de
marketing e manter uma nova fonte de renda através da realização de serviços
contratados online, além de manter efetiva a abrangência da marca e o relacionamento
com o público-alvo.
Futuramente, caso os testes inicias forem bem-sucedidos, o aplicativo abrangerá
equipes e médias empresas do ramo estético, como salões de beleza e spas, para que
haja dinamismo nas opções de contratação e que haja novas maneiras de estratégias de
marketing para um futuro mercado-alvo. Para alcançar uma maior taxa de usuários, será
construída uma versão do aplicativo para a plataforma mobile iOS, além de, uma versão
de administração web, para que o prestador de serviço possa ter um acesso detalhado
das atividades de seu negócio.
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Abstract. This article aims to present the concept of serious games and how this
category of digital games can be used to benefit people who are in unfavorable
and limiting conditions in the areas of education and health. It is notorious
that people feel a visual and auditory attraction to electronic games and this is
largely due to the features that are implemented in these software.
Resumo. Este artigo tem como objetivo, apresentar o conceito de jogos sérios e
como esta categoria de jogos digitais pode ser usado para beneficiar as
pessoas que estão em condições desfavoráveis e limitadoras nas áreas da
educação e da saúde. É notório que as pessoas sentem uma atração visual e
auditiva pelos jogos eletrônicos e isso se deve muito aos recursos que são
implementados nestes softwares.

1. Introdução
Os jogos sérios, ou serious games, são aplicações cujo propósito está direcionado para
interesses que vão muito além de prover diversão e entretenimento aos jogadores. Estes
jogos fazem uso das tecnologias e metodologias de jogos de computador, ou de console,
no intuito de resolver problemas do mundo real [Diniz et al. 2019].
O jogos sérios estão tendo cada vez mais resultados positivos ao serem
empregados em áreas como defesa, simulação, saúde, negócios, turismo, dentre outras,
seja com a finalidade de educar ou treinar [Diniz et al. 2019].
Este trabalho tem como objetivo apresentar jogos sérios que podem ser úteis,
como instrumento de apoio, no processo de ensino-aprendizagem e também para
auxiliar na reabilitação física e mental de pessoas que se encontram em uma situação
desfavorável dentro deste contexto.

2. Metodologia de pesquisa
Este trabalho apresenta uma pesquisa descritiva onde se busca obter uma melhor
compreensão sobre os jogos sérios e como essa modalidade de jogos pode ser utilizada
nas áreas da educação e da saúde como um instrumento de auxílio do
ensino-aprendizagem e a reabilitação física e mental de pessoas.
As referências bibliográficas utilizadas para realização desta pesquisa são
compostas por artigos científicos publicados entre os anos de 2014 e 2019. Todos os
artigos selecionados para composição deste trabalho fazem menção a utilização de jogos
sérios, seja no contexto da medicina alternativa ou seja para uso em ambiente escolar.
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A análise das informações, captadas por meio das referências bibliográficas, será
feita de modo discursivo empregando as abordagens qualitativas e quantitativas. A
pesquisa apresentada neste artigo se encontra parcialmente concluída, carecendo de um
estudo mais minucioso e conclusivo a respeito dos aspectos positivos e negativos do
emprego de jogos sérios na saúde e na educação.
Esta pesquisa evidencia a utilização dos jogos sérios na sociedade, apresentado
alguns. São demonstradas as vantagens no uso deles no meio da saúde, mais
especificamente para reabilitação, e também para fins didáticos.

3. Uso de serious games para reabilitação física e mental

Os serious games são usados no âmbito da saúde para alcançar objetivos como a
reabilitação e conscientização das pessoas sobre problemas de saúde. Estes jogos
possuem a finalidade de atingir objetivos com relevância, como ensinar, avaliar, treinar,
entre outros [Remédio 2019].
A tabela 1 representa uma pesquisa, realizada pelos autores deste trabalho, com
o objetivo de apresentar dois softwares relacionados com a reabilitação física e mental
em diferentes situações com problemas de saúde específicos sendo tratados em cada
um.
Tabela 1 - Serious games utilizados na reabilitação física e mental

Artigo

software Utilização

Resultados

Physio-DRH:
desenvolvimento
de
game inclusivo para
aplicação na recuperação
do equilíbrio corporal.
[Rodrigues e Molz 2014].

Physio-D
RH

- Utilizado como recurso
interativo aos procedimentos
terapêuticos
para
restabelecimento do equilíbrio
corporal
na
área
de
Fisioterapia.
- Participação: 5 voluntários
com idade entre 21 e 75 anos
escolhidos pela equipe de
Fisioterapia
- Objetivo: estabelecimento da
função física, incluindo
equilíbrio corporal.

Houve
um
ganho
significativo
no
restabelecimento
do
equilíbrio após o uso dos
mini-jogos. Concluiu se
que
o
sistema
Physio-DRH,
composto
por sete mini-jogos, tem
condições de ser utilizado
como
recurso
de
interatividade na área de
Fisioterapia.

Kimo: A Serious Game
for
Childhood
and
Juvenile Cancer Learning
[Neto, Brega e Feitosa
2018].

Kimo

- Utilizado no alívio de tensão
causado durante o tratamento
médico e na conscientização
da criança em relação ao
tratamento e a doença.
- Público alvo: crianças/
adolescentes com idade de 8 a
13 em tratamento oncológico
- Objetivo: mostrar aos
pacientes a importância das
atividades
cotidianas
no
ambiente
hospitalar
(medicação, alimentação e

Até o momento não se tem
resultados reais deste jogo
digital.
O jogo está em fase de
desenvolvimento e ainda
não passou pelos testes
necessários para obtenção
dos resultados finais do uso
prático, no entanto parece
promissor pois utiliza
recursos sofisticados para
gerar
imersão e a
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higiene) no tratamento da
doença.

interatividade entre o jogo
e o jogador.

4. Uso de serious games na educação
Estudos recentes relatam que a utilização de jogos digitais favorece o aprendizado. Eles
podem estimular o desenvolvimento cognitivo e produzir bons resultados nas tarefas
escolares. Estes jogos são ferramentas de aprendizagem capazes de melhorar o
desempenho escolar de estudantes [Gomes, Gomes e Mercado 2019].
A tabela 2 apresenta três artigos sobre três serious games educativos. Os 3 jogos
são direcionados para o uso didático nos níveis fundamental, médio e superior, cada
jogo apresenta características próprias e específicas de acordo com sua finalidade.
Tabela 2 - Utilidade prática de serious games nos níveis de ensino: fundamental,
médio e superior

Artigo

Jogo

Utilização

Resultado

Biomas brasileiros:
um jogo educativo
para
o
ensino
fundamental
em
uma escola pública
no Alto Solimões,
amazonas
[Da
Silva,
De
Almeida e Lima
2019].

Biomas
brasileiros

Utilizado no ensino dos principais
biomas brasileiros;
Público alvo: 60 alunos do 7° ano
do ensino fundamental de uma
escola pública de Benjamim
Constant-AM;
Objetivo: fazer a identificação de
forma simples e divertida dos
principais biomas brasileiros e
suas características florais

O pós-teste mostraram que
98%
do
alunado
conseguiram
fixar
o
conteúdo
abordado
e
puderam relacionar a flora
local de acordo com as
características específicas
de cada bioma.

Jogo missão 2050:
um
recurso
terapêutico
e
educativo na área
dos comportamentos
online saudáveis
[Patrãoa
et
al.
2019].

Missão 2050

Utilizado como
um
recurso
terapêutico e educativo.
Público alvo: crianças com idade
entre 5 e 12 anos, em equipe de 2
jogadores (psicólogo/paciente), e
4 equipas até 6 jogadores cada
(turma/professor e/ou psicólogo)

É dado como recurso
psicoeducativo na área da
promoção da saúde e pode
ser usado no ambiente
escolar, familiar e da
saúde.

Jogo Oásis: Objeto
de aprendizagem nas
aulas de História
[Gomes, Gomes e
Mercado 2019]

Oásis

Utilizado para ensino de História,
com foco no Egito antigo, para o
6º ano do Ensino Fundamental;
Público alvo: infanto-juvenil de
10 a 11 anos.
Objetivo: desenvolver habilidades
e competências no ensino de
História.

Os resultados preliminares
do jogo estão sujeitos a
modificações e correções.
Após ser finalizado o
mesmo
será
disponibilizado
e
socializado com outros
professores para ser usado
sem fins lucrativos assim
como futuras pesquisas
para o aperfeiçoamento
pedagógico do jogo
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5. Conclusão
Foi comprovado cientificamente que os jogos podem trazer benefícios para o jogador e
isso é evidenciado tanto no âmbito educativo quanto no terapêutico [Patrãoa et al.
2019].
Com base nos resultados preliminares obtidos por meio das pesquisas que
compuseram este trabalho foi possível observar que existem serious games
desenvolvidos e prontos para serem usados e também em fase desenvolvimento com
pontos que devem ser corrigidos e aprimorados.
É importante salientar que este artigo está em fase de desenvolvimento,
carecendo de estudos mais aprofundados e esclarecedores a respeito dos jogos sérios.
Na próxima etapa de desenvolvimento deste trabalho, pretende-se gerar uma discussão
mais aprofundada sobre os trabalhos apresentados, levando em consideração não
somente os pontos positivos mas também os negativos.
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Abstract. This paper has as main objective to present a glossary of terms in
Brazilian Sign Language (Libras) referring to the terminologies of the systems
development area, specifically the Database discipline. The work developed is
a qualitative study, in which a bibliographic research was conducted that
provided subsidies for the development of the theoretical framework and for
the realization of the glossary proposal. By contextualizing the problem of
lack of signs for specific terms, twenty terms were selected to create their
respective signs. Nowadays, four signs have been constructed after verifying
nonexistence.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um glossário
de termos em Língua Brasileira de Sinais (Libras) referentes as terminologias
da área de desenvolvimento de sistemas, especificamente da disciplina de
Banco de Dados. O trabalho desenvolvido é um estudo qualitativo, no qual
realizou-se uma pesquisa bibliográfica que forneceu subsídios para o
desenvolvimento do referencial teórico e para a realização da proposta do
glossário. Ao contextualizar a problemática da falta de sinais para termos
específicos foram selecionados vinte termos para criação dos seus respectivos
sinais. Até o momento, foram construídos quatro sinais, após verificar serem
inexistentes.

1 Introdução
Atualmente a educação de surdos tem revelado que um dos fatores que limitam o acesso
aos conteúdos é, justamente a falta de sinais para termos específicos. Estudo realizado
por [SOUSA e SILVEIRA 2011] revelou a dificuldade dos professores da área de
química em abordar os conteúdos para os estudantes surdos, pela falta de sinais
referentes às terminologias específicas na Libras.
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Ronice e Lodenir (2004), alertaram para a carência de terminologias científicas
em Libras, o que prejudica a comunicação e consequentemente, dificulta o ensino e a
aprendizagem dos conteúdos para esses alunos. Dessa forma, este estudo teve como
objetivo geral construir uma proposta de glossário para terminologias da área de
desenvolvimento de sistemas em Libras.
Para isto, foram traçados os seguintes objetivos específicos: contextualizar a
problemática da falta de sinais específicos para as diferentes áreas do conhecimento;
elencar as terminologias específicas a serem criadas; fazer um levantamento
bibliográfico das terminologias da área de desenvolvimento de sistemas para eliminar
possíveis redundâncias com as terminologias propostas e apresentar vinte sinais para
terminologias da área de desenvolvimento de software, especificadamente da disciplina
de Banco de Dados.

2 Aspectos metodológicos
O trabalho desenvolvido é um estudo qualitativo, no qual realizou-se uma pesquisa
bibliográfica que forneceu subsídios para o desenvolvimento do referencial teórico e
para a realização da proposta do glossário. De acordo com [LÜDKE e ANDRÉ 2013,
p.20], o estudo qualitativo “é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em
dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma
complexa e contextualizada”.
Após a definição dos termos realizou-se um levantamento bibliográfico para
verificação da inexistência dos sinais selecionados. A construção e elaboração dos sinais
para os termos e a preparação do memorial em Libras foram feitas pelo acadêmico. Para
registrá-los estão sendo utilizados um smartphone para filmagens e fotos da criação dos
quatro sinais que constituíram parcialmente a proposta do glossário e um notebook para
desenvolver a tradução.
Os sinais criados seguiram critérios com base nos seus conceitos e representação
gráfica, respeitando a estrutura morfológica da Libras, tendo como fundamentação o
Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue dos autores [CAPOVILLA et al].
Portanto, o produto final do trabalho consistirá na criação de vinte sinais em Libras para
termos da área de análise e desenvolvimento de sistemas, especificamente da área de
Banco de Dados.

3. Glossário de sinais para termos da disciplina de banco de dados
Os sinais que constituem parte do glossário proposto para termos da disciplina de Banco
de Dados apresentam-se no quadro a seguir organizado em três colunas. A primeira
apresenta a ilustração da forma, a segunda, o significado e a terceira, a escrita visual
direta do sinal. Essa organização foi baseada no “Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Trilíngue” [CAPOVILLA et al 2012].
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Quadro 1. Glossário de sinais
Sinais

Significado
Atributos
são
características de uma
entidade que a descrevem
detalhadamente.
Representam propriedades
elementares
de
uma
entidade
ou
relacionamento
[MACHADO 2008].
Cliente pode ser entendido
como
entidade,
pois
podemos identificar suas
ocorrências
individualmente
[MACHADO e ABREU
2012].
Entidade corresponde a
qualquer coisa do mundo
real sobre a qual se deseja
armazenar
informações.
[MACHADO 2008].

Relacionamento
é
a
representação
das
associações
existentes
entre entidades no mundo
real.
Muitos
relacionamentos não têm
existência
física
ou
conceitual,
outros
dependem da associação
de
outras
entidades.
[MACHADO 2008].

Escrita visual do sinal
Mão esquerda em A, palma
para trás; mão direita em V
horizontal, palma para trás.
Mover a mão direita para o
lado direito, oscilando os
dedos indicador e médio.

Mão direita em C, palma para
esquerda, tocando a ponta dos
dedos na lateral do rosto.
Movê-la para direita mudando
a configuração de mão para V
horizontal, palma para trás,
oscilando os dedos indicador e
médio.
Mão esquerda em fechada,
palma para trás, polegar e
indicador estendidos; mão
direita em E. Mover a mão
direita para direita e para
esquerda encostada no dedo
indicador da mão esquerda.

Mão esquerda em L; mão
direita em R. Mover a mão
direita para direta e para
esquerda, na frente do polegar.

Os sinais criados seguiram critérios com base nos seus conceitos e representação
gráfica, respeitando a estrutura morfológica da Libras, tendo como fundamentação o
Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue [CAPOVILLA et al 2012]. Portanto, o
trabalho consiste na criação de vinte sinais em Libras para termos da área de análise e
desenvolvimento de sistemas, especificamente da área de Banco de Dados.
Ao final da produção o glossário será constituído pelos seguintes termos em
Libras: atributos, atributos compostos, atributos multivalorado, atributos com valores
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vazios, atributos determinantes, multiplicidade de relacionamentos, atributos globais,
cliente, entidade, relacionamento, objeto, metadados, primeiro grande erro, segundo
grande erro, nível externo, nível conceitual, nível interno, chave, chave primária e chave
estrangeira.

Considerações Finais
Ao contextualizar a problemática da falta de terminologias específicas para as diferentes
áreas do conhecimento, constatou-se necessidade de criação de sinais para a área de
análise e desenvolvimento de sistemas. Os objetivos específicos do trabalho foram
atingidos, pois foi possível revelar a falta de sinais que representassem termos técnicos
de diferentes áreas do conhecimento, foram selecionados os termos técnicos da área de
análise e desenvolvimento de sistemas e comprovada a sua inexistência em dicionários
formais para serem criados em Libras e do objetivo geral foram criados quatro dos vinte
sinais selecionados para elaboração.
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