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Trabalho de pesquisa e desenvolvimento de aplicativo para celulares 

aplicando algumas metodologias do Desenvolvimento de Novos 

Produtos. A proposta de trabalho teve como objetivo final a 

idealização e confecção de protótipo de um produto de uso público, a 

partir de observações, estudos e pesquisas relacionados ao uso e às 

necessidades daqueles que utilizam e dependem de produtos deste tipo. 

O público-alvo para estudo e desenvolvimento foram estudantes de 

Institutos e Universidades brasileiras. 
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1. Introdução 

Salvo raras exceções, um bom trabalho em desenvolvimento de novos produtos não utiliza 

“(...) métodos intuitivos ou não estruturados de projeto, mas sim a aplicação de novos e 

sofisticados conjuntos de procedimentos (...)” (FILHO, 2006). Para Rozenfeld et al. (2006), 

“(...) desenvolver produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das quais busca-

se (...) chegar às especificações de projeto de um produto (...)”.  

Neste sentido, partindo da proposta de pesquisa e desenvolvimento de um produto de uso 

público, a equipe debruçou-se a estudar necessidades relacionadas a estudantes e à vida 

acadêmica, a fim de desenvolver nesta área. 

Dado o público-alvo, identificou-se e estudou-se o recorrente problema de ansiedade entre 

estudantes relacionado à postagem de informações, por parte dos professores, nos serviços de 

portais online da vida acadêmica, desenvolvendo, a partir daí, a proposta de um aplicativo 

para celulares que possa notificar quando tais informações forem atualizadas. 

A estruturação do desenvolvimento segue de acordo com as primeiras seis etapas do Guia de 

Orientação para Desenvolvimento de Projetos (GODP), elaborado pelo Núcleo de Gestão de 

Design da Universidade Federal de Santa Catarina. Estas etapas são: Etapa de oportunidades, 

etapa de prospecção, etapa de levantamento de dados, etapa de organização e análise, etapa de 

criação e etapa de execução (MERINO, 2016). 

 

2. Etapa de Oportunidades 

A identificação do problema se deu em observação de campo e de maneira facilitada: a equipe 

também compõe o público-alvo (estudantes), passa pelos mesmos problemas e partilha dos 

mesmos anseios. 

Houve, ainda, pesquisa em redes sociais, já que a "(...) rede social (...) passa a representar um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 
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interesses compartilhados." Marteleto (2001). No campo da busca de identificação de 

demandas, interessam muito estes “interesses compartilhados”. 

Os comentários coletados da rede social e servidor para microblogging Twitter a seguir 

demonstrados foram parte da pesquisa para compreender os anseios em relação ao problema 

aqui abordado: 

Figura 1 – Comentário em rede social 

 

Fonte: print screen da rede social e servidor para microblogging Twitter 

Figura 2 – Comentário em rede social (2) 

 

Fonte: print screen da rede social e servidor para microblogging Twitter 

Figura 3 – Comentário em rede social (3) 

 

Fonte: print screen da rede social e servidor para microblogging Twitter 

Figura 4 – Comentário em rede social (3) 
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Fonte: print screen da rede social e servidor para microblogging Twitter 

3. Etapa de prospecção 

Nesta etapa, identificado o problema da ansiedade entre estudantes em saber se seus dados 

foram atualizados ou não, um questionário aberto e online foi disponibilizado e divulgado a 

estudantes de várias instituições de ensino, com o objetivo de entender mais profundamente 

de que maneira os portais estudantis são utilizados. O questionário continha as seguintes 

questões: 

1) Qual sua Universidade ou Instituto? 

2) Com que frequência utiliza/se mantém conectado(a) à internet no celular? 

3) Qual o sistema operacional de seu aparelho celular? 

4) Como você fica sabendo quando suas notas, sua frequência diária e demais atualizações são 

postadas no portal do estudante? 

Sendo todas as questões – à exceção da primeira – de múltipla escolha e tendo a última 

questão um espaço para resposta aberta, caso nenhuma das alternativas viesse a contemplar.  

O questionário foi respondido por estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), da 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), correspondendo ao total de 57 respondentes.  

Os resultados deram conta que 91,2% utiliza/se mantém conectado à internet no celular todos 

os dias, 7% de três a cinco vezes por semana e 1,8% de uma a três vezes por semana. Não 

houve ninguém que não utilizasse. Quanto ao sistema operacional do aparelho, 78,9% 

utilizavam Android, 14% iOS, 3,5% Windows Phone e 3,5% não souberam responder. Quanto 

à questão “Como você fica sabendo quando suas notas, sua frequência diária e demais 

atualizações são postadas no portal do estudante?”, 47,4% responderam que se atualizam 

através de grupos e/ou amigos no aplicativo de mensagens WhatsApp, 1,8% através da rede 
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social Facebook, 49,1% entra no portal diversas vezes, esperando encontrar atualizações e 

1,8% de outras maneiras. 

4. Etapa de levantamento de dados 

Ao a oportunidade encontrada tratar-se de um problema relacionado ao setor da Tecnologia da 

Informação, um levantamento de material bibliográfico foi realizado na área de softwares e as 

inspirações buscadas também foram neste sentido e setor. 

Em “10 verdades que acreditamos” – a elaboração da filosofia de funcionamento e atuação da 

multinacional de serviços online e softwares Google  –, argumentam: 

1 - Concentre-se no usuário e tudo mais virá: 

Desde o começo, nosso enfoque era fornecer a melhor experiência possível ao 

usuário. (...) A interface da página inicial é clara e simples, e as páginas carregam 

instantaneamente.  

(...) 

2 - É melhor escolher uma coisa e fazê-la muito bem. 

(...) 

3 - Rápido é melhor que devagar. 

(...) Ao retirar pequenos excessos de nossas páginas (...) a média de tempo de 

resposta em um resultado de pesquisa é uma fração de segundo. 

De acordo com Pressman (2011), “cria-se software para computadores da mesma forma que 

qualquer produto bem-sucedido: aplicando-se um processo adaptável e ágil que conduza a um 

resultado de alta qualidade, atendendo às necessidades daqueles que usarão o produto.” 

 Ainda segundo Pressman (2011), o software possui papel duplo: 

Ele é um produto e, ao mesmo tempo, o veículo para distribuir um produto. Como 

produto, fornece o potencial computacional representado pelo hardware ou, de 

forma mais abrangente, por uma rede de computadores que podem ser acessados por 

hardware local. Independentemente de residir em um celular ou operar dentro de um 

mainframe, software é um transformador de informações - produzindo, gerenciando, 

adquirindo, modificando, exibindo ou transmitindo informações que podem ser tão 

simples quanto um único bit ou tão complexas quanto uma apresentação multimídia 

derivada de dados obtidos de dezenas de fontes independentes. 

5. Etapa de organização e análise 
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Em pesquisas realizadas em dados de alguns órgãos, informações relevantes puderam ser 

levantadas: De acordo com a Agência Brasil (2015), de propriedade do Poder Executivo do 

Brasil, entre estudantes de escolas públicas, 79% utilizam internet pelo celular (no 

levantamento anterior, eram 59%). De acordo com o Ibope (2015), dos cinco aplicativos mais 

utilizados no Brasil, três deles utilizam sistema de notificação (Facebook, WhatsApp e 

Instagram). 

Os resultados obtidos através do questionário anteriormente apresentado mostram, ainda, que 

quase metade dos estudantes se informam das atualizações dos portais através de mensagens 

de amigos no aplicativo para celulares WhatsApp – um mensageiro instantâneo que emite 

notificações. É possível deduzir que a outra grande parcela é justamente a parcela informante: 

aquela que acessa incessantemente o portal até que alguma atualização seja feita, a partir daí a 

novidade é passada adiante. 

6. Etapa de criação 

Na etapa de criação, levou-se em conta o conjunto das pesquisas realizadas. Resumidamente, 

a lógica do desenvolvimento seguiu da seguinte maneira: identificação do problema da 

ansiedade dos estudantes relacionada à postagem, por parte dos professores, das informações 

referentes à vida estudantil nos portais online (nota de avaliações, relatórios de frequência e 

postagem de materiais); identificação do uso do celular como aparelho móvel que acompanha 

a maior parte do público-alvo o tempo inteiro; identificação do uso de sistemas de 

notificações no celular como parte comum à vida do público-alvo; idealização de um sistema 

de notificações mobile que avise o estudante sobre novas atualizações do portal online 

utilizado por sua instituição de ensino. 

Idealizado o produto, em reunião de equipe foi feito rascunho de suas funções e 

funcionamento – desenhado em papel (vide Anexo). Aqui, características fundamentais foram 

definidas considerando a bibliografia pesquisada e as experiências próprias de uso de 

produtos deste tipo por parte da equipe, como a importância da simplicidade e agilidade do 

aplicativo. 
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Com o propósito de desenvolver melhor os critérios e características do produto, a equipe 

elaborou, ainda, a tabela QFD (Anexo). O desenvolvimento do QFD (Desdobramento da 

Função Qualidade) busca transformar as demandas do usuário, em relação ao uso do produto, 

em critérios de qualidade (AKAO, 1997). Cheng (2007) explica que o QFD “(...) tem sido 

aplicado (...) tanto para desenvolvimento de novos produtos quanto para remodelagem ou 

melhoria de produtos existentes.” 

As análises levaram também à compreensão de que o ideal é que o aplicativo pudesse ser de 

tal maneira que exigisse o mínimo de processamento de hardware possível, no sentido de 

simplicidade, a fim de atender ao usuário com precisão e sem distorções e inconveniências em 

seu aparelho celular. 

A aposta é na simplicidade: o sistema não deve exigir muito do aparelho celular, tanto no 

sentido de hardware, como na própria experiência do estudante no ato da utilização: É 

também importante que as notificações não compitam com as de outros aplicativos já 

utilizados pelo usuário, garantindo, dessa maneira, que o serviço seja tão útil quanto rápido e 

o reflexo seja imediato.  

7. Etapa de execução 

Figura 8 – Tela de boas vindas 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Protótipo pode ser definido como: “"(...) 1. Primeiro tipo ou exemplar; original, modelo: (...) 

2. (...) Versão parcial e preliminar de um novo sistema de computador ou de um novo 

programa, destinada a teste e aperfeiçoamento (...) 3. (...) com o propósito de servir de teste 

(...)” (FERREIRA, 2004). Na Engenharia de Softwares, segundo Rezende (2005), 

A prototipagem é o processo de construir um sistema experimental rapidamente e a 

baixo custo para demonstração e avaliação, de modo que os futuros (...) usuários do 

sistema possam melhor determinar os requerimentos dele. 

(...) 

O protótipo permite, então, que o usuário reaja imediatamente às partes dos sistemas 

com as quais ele estará lidando. 
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Assim, um protótipo com as funcionalidades gráficas do aplicativo em funcionamento foi 

elaborado, conforme as Figuras 8, 9, 10, 11 e 12. 

A tela de boas-vindas (Figura 8) exibe a mensagem “bem-vindo”, seguido do ícone do 

aplicativo (um capelo) e logo abaixo é exibido o status de “carregamento” (o progresso de 

inicialização). 

Figura 9 – Tela de primeiro acesso 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A Figura 9 – Tela de primeiro acesso –, corresponde à primeira vez que o usuário utilizará o 

produto, aqui será necessário sincronizar a conta do portal estudantil ao Aplicativo Capelo. A 

primeira opção é “Selecione sua Instituição de Ensino”, ao clicar nesta opção, uma lista com 

as Instituições de ensino aparecerá, onde o estudante selecionará a instituição de ensino a qual 

pertence.  
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Ainda na Tela de primeiro acesso (Figura 9), à direita é exibido um ícone com a letra “i” – 

que representa informação –, ali será exibido um passo-a-passo sobre como fazer caso sua 

instituição de ensino não esteja disponível. Em seguida estão os campos para inserção do 

login e senha do portal e abaixo a opção de manter ou não a conta conectada ao aplicativo 

após seu fechamento.  

Figura 10 – Tela de opções 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A Tela de Opções (Figura 10) traz a mensagem “Sincronizado com sucesso”, os votos 

“Esperamos que em breve você possa jogar seu capelo para o alto!” e com a pergunta “O que 

você deseja fazer agora?” apresenta as opções, cada uma com seu ícone e descrição, sejam 

elas: “Alterar configurações” para acessar a tela de Configurações (Figura 11); “Resolver 

problemas” para ser direcionado à função de solução de problemas; “Sincronizar login 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

12 

diferente” para desvincular uma conta e vincular outra; “Enviar mensagem aos 

desenvolvedores” para comunicação com a equipe responsável, a fim de sugerir e criticar, dar 

feedbacks (fornecendo um poderoso material de benchmarking). 

Finalmente, a tela ilustrada na Figura 10 possui a opção “Está tudo certo, desejo sair” para 

concluir as operações e encerrar o contato direto com o software, permitindo-o trabalhar em 

segundo plano como fazem os demais aplicativos que operam com sistema de notificações ao 

usuário. 

Figura 11 – Tela de configurações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A Figura 11 (Tela de configurações) apresenta as configurações possíveis. Cada tipo de 

notificação ao usuário (nota de avaliações, relatório de frequência, materiais) possuirá uma 

cor e uma notificação sonora (um “beep”) diferentes. Com isso, objetiva-se que a notificação 
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seja o mais rápida e clara possível e o entendimento seja imediato, de rápido reflexo. Um 

usuário, por exemplo, que ouviu um som e/ou visualizou na tela de seu celular a cor vermelha, 

já identifica, imediatamente, que existe(m) atualização(ões) de nota(s) de avaliação(ões). 

Informação útil e rápida. Estas cores e sons poderiam ser modificados de acordo com as 

preferências do usuário. O usuário poderia, ainda, escolher quais notificações deseja receber. 

Ao fim das configurações, estão as opções “Restaurar iniciais” para retornar às definições 

padrões do sistema e “Salvar e sair” para salvar as escolhas e retornar à Tela de Opções 

(Figura 10). 

Por fim, a Figura 12 simula a Tela Inicial de um aparelho móvel, com o Aplicativo Capelo 

devidamente sincronizado e configurado trabalhando em segundo plano. 

Figura 12 – Aplicativo trabalhando em segundo plano 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Um pequeno ícone no topo do celular indicaria o funcionamento do aplicativo em segundo 

plano. O balão vermelho com o número dois indica que o usuário possui duas novas 

atualizações de notas de avaliações. Uma mensagem mais detalhada mais abaixo diz “Você 

possui 02 novas atualizações de notas de avaliações. Boa sorte!”. 

Uma simulação animada de um usuário utilizando o produto foi também criada, de modo a 

dar melhor dimensão do funcionamento do aplicativo à equipe e facilitar nas projeções.  

8. Conclusões 

O produto faria o trabalho daqueles que acessam incessantemente o portal estudantil atrás de 

atualizações e eliminaria os acessos desnecessários (aqueles em que o usuário entra e se 

frustra ao não ver quaisquer atualizações). Aqueles que aguardam a mensagem de algum 

amigo dizendo que algo foi atualizado passariam a receber este tipo de informação de maneira 

automatizada. Obviamente, o problema da ansiedade passaria a ser na espera de algum sinal 

do aplicativo, mas seria, a partir do Aplicativo Capelo, uma espera passiva: o aspecto 

desagradável de todo o trabalho seria realizado pelo produto. 

O protótipo revelou uma falha textual, identificada em apresentação: na Tela de Opções, a 

opção “Está tudo certo, desejo sair” não deixa claro do que se trata, podendo causar 

confusões. O usuário pode imaginar que essa opção irá, no lugar de autorizar o aplicativo a 

trabalhar em segundo plano, fazer com que deixe de funcionar (pode imaginar que estará 

cancelando o trabalho do produto). 

A busca por um aplicativo que atenda às ambições da equipe depende, ainda, de uma série de 

outros estudos, um exemplo seria o estudo dos Sistemas Operacionais dos celulares. Na 

concretização final do produto, problemas de facilidade e agilidade dependerão do Sistema 

Operacional.  

Estas e outras questões precisam ser identificadas a partir, principalmente, de apresentações e 

análises do protótipo produzido para que o produto possa finalmente ser finalizado e 

disponibilizado para uso. 
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XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 
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