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RESUMO 

Introdução: Em países em desenvolvimento com grandes diferenças sociais como o 

Brasil, a dificuldade ao acesso de produtos de tecnologia assistiva está relacionada 

diretamente com o poder aquisitivo do usuário. A cadeira de rodas é um dos dispositivos 

de tecnologia assistiva mais representativo e requisitado, entretanto, as cadeiras de rodas 

automatizada infantis geralmente não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

do Brasil para criança com menos de 12 anos de idade. A falta deste equipamento pode 

acarretar danos no desenvolvimento físico, social e emocional da criança. Dessa forma, o 

desenvolvimento e o aceso à cadeira de rodas automatizada infantil de baixo custo pode 

ajudar a promover a independência, inclusão e justiça social para esta parte da população. 

Objetivo: Desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel de gerenciamento logístico 

para distribuição de cadeira de rodas automatizada infantil de baixo custo em diversos 

locais no Brasil. Metodologia: Nessa pesquisa de caráter exploratória e natureza 

qualitativa foi desenvolvido um aplicativo denominado SisWeb-CRIA para que os 

solicitantes possam realizar pedidos de cadeiras de rodas, bem como rastreá-los até a 

entrega. No desenvolvimento do aplicativo foi utilizada a Metodologia Ágil de 

Desenvolvimento de Software. O back-end do aplicativo foi desenvolvido em linguagem 

Javascript, utilizando bibliotecas do Node-JS. O front-end foi desenvolvido com aplicação 

web na linguagem Javascript, utilizando a biblioteca React JS, com Hooks e Components. 

No Banco de dados foi utilizado o software de código aberto MongoDB. Resultados: O 

aplicativo foi testado, validado e está disponível para futura implementação de forma 

colaborativa. Ele permite o cadastro tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, gerar 

relatórios administrativos e controle de entrega deste equipamento. Discussão: O 

aplicativo passou por dois ciclos de desenvolvimento. No primeiro ciclo o aplicativo foi 

desenvolvido em linguagem de programação JAVA e o banco de dados em MYSQL. No 

segundo ciclo houve uma mudança na linguagem de programação para Javascrip e o 

banco de dados foi desenvolvido em MongoDB. Conclusão: O aplicativo se encontra 

disponível para futura validação, implementação e melhora. A solução criada aliou as 

tecnologias móveis existentes no mercado com processos logísticos para distribuição de 

cadeiras de rodas infantis automatizada de baixo custo.  

Palavras-chave: Sistema de gerenciamento logístico; aplicativo para dispositivo 

Móvel; cadeira de rodas infantil automatizada de baixo custo.  
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ABSTRACT 

Introduction: In developing countries with large social differences such as Brazil, the 

difficulty in accessing assistive technology products is directly related to the purchasing 

power of the user. Wheelchairs are one of the most representative and requested assistive 

technology devices, however, automated child wheelchairs are generally not provided by 

the Brazilian Unified Health System (SUS) for children under 12 years old. The lack of this 

equipment can damage the physical, social and emotional development of the child. In this 

way, the development of and access to a low-cost automated child wheelchair can help 

promote independence, inclusion and social justice for this part of the population. 

Objective: To develop a logistics management mobile device application for low-cost 

automated child wheelchair distribution in several locations in Brazil. Methodology: The 

research is exploratory and qualitative in nature, in which a prototype of the application 

called SisWeb-CRIA was developed so that applicants can make their requests, as well as 

tracking them to the delivery of the low-cost automated children's wheelchairs via the 

application. In developing the application, the Agile Software Development Methodology 

was used. The application's back-end was developed in Javascript language, using Node-

JS libraries. The front-end was also developed with a web application in the Javascript 

language, using the React JS library, with Hooks and Components. The open source 

software MongoDB was used for the database. Results: The application was tested and 

validated by the authors, being available for future implementation in a collaborative way. 

This application allows users to place their orders and track them until delivery of these 

wheelchairs. It allows the registration of both individuals and legal entities, generate 

administrative reports and control the delivery of this equipment. Discussion: The app has 

gone through two development cycles. In the first cycle, the application was developed in 

JAVA programming language and the database in MYSQL. In the second cycle there was 

a change in the programming language to Javascript and the database was developed in 

MongoDB. Conclusion: The application is available for future validation, implementation 

and improvement. The solution created in this research combined existing mobile 

technologies on the market with logistical processes for the distribution of low-cost 

automated children's wheelchairs.  

 

Keywords: Logistics management system, application for mobile device, low-cost 

automated children wheelchair. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 15% das 

pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, isto equivale 

a mais de 1 bilhão de pessoas, dentre as quais, por volta de 200 milhões sofrem com 

dificuldades funcionais substanciais (WHO, 2011; RIMMER E MARQUES, 2012). No 

Brasil, a Nota Técnica 01/2018, na qual, traz uma releitura para os dados do Censo 

Demográfico de 2010, cerca de 6,7 % da população foram identificadas com alguma 

deficiência, isto é o equivalente à 12,7 milhões de pessoas (IBGE, 2010). 

A ideia de melhorar a qualidade de vida das Pessoas com Deficiência (PcD) é 

antiga, atualmente, o modo como este assunto vem sendo tratado pela indústria, 

poder público e sociedade tem evoluído muito. Em termos legais, segundo a Lei 

13.146/2015, artigo 74, é garantido à PcD o acesso aos recursos, produtos, 

estratégias, práticas, processos e métodos de Tecnologia Assistiva (TA), que 

potencializem a sua autonomia, mobilidade e qualidade de vida (BRASIL, 2015). 

Porém, de acordo com Pedretti e Early (2005), na prática, em países em 

desenvolvimento como o Brasil com enorme desigualdade social, isso tem acontecido 

com muitas limitações. A maior dificuldade é a vulnerabilidade financeira e social de 

grande parte das famílias brasileiras. Segundo a Global Perspectives on Assistive 

Technology (2019), apenas 1 a cada 10 pessoas que necessitam de acesso aos 

produtos em tecnologia assistiva é atendida, e isso limita a participação na educação 

formal, trabalho e atividades do dia a dia (BANKS, KUPER, POLACK, 2017; WHO, 

2019). 

A cadeira de rodas é o dispositivos de tecnologia assistiva mais representativo 

no auxílio às PcDs (CHAVES et al., 2004). Ela tem o propósito de promover a 

mobilidade independente para as pessoas com dificuldade na locomoção. De acordo 

com a base em dados globais, divulgados pela Internationale Society of Wheelchair 

Professionals (ISWP), estima-se que atualmente é necessária a produção anual de 
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23 milhões de cadeiras de rodas no mundo, porém, a produção média atual é de 3 

milhões de unidades anuais, resultando em um déficit de 20 milhões desse 

equipamento por ano (KLEIN, 2019; ISWP, 2020). No Brasil, estima-se que mais de 2 

milhões de pessoas carecem de uma cadeira de rodas (IBGE, 2010).  

Em se tratando de crianças, Berenthal e Campos (1987) enfatizam que a 

independência na mobilidade, assim como a aptidão para a comunicação, são 

habilidades humanas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social. A 

criança, desde os primeiros meses de vida, busca intuitivamente, estímulos 

mecânicos, táteis, visuais, auditivos, entre outros. A curiosidade e a aprendizagem 

permitem que as crianças acumulem conhecimentos que no futuro serão 

fundamentais para a sua formação como indivíduo. A falta de mobilidade da criança 

aumenta o risco do seu desenvolvimento entrar em um ciclo de privação destrutivo 

conforme mostrada na figura 1(CRUICKSHANK, JOHNSON, 1982; NISBET et al., 

1996). 

 

Figura 1: Ciclo de privação destrutivo causado pela falta de mobilidade infantil 

 
Fonte: Adaptado de Leonel, 2001  
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Os efeitos negativos causados por esse ciclo de privações destrutivo podem 

ser duradouros e têm implicações importantes para as oportunidades que as crianças 

com deficiência motora terão na vida futura, como: ampliar as habilidades sociais ao 

brincar com outras crianças, maior controle emocional ou, até mesmo, executar as 

atividades simples do cotidiano. Estas privações poderão acarretar inúmeras 

frustrações, causando a redução em suas motivações e na sua autoconfiança. Em 

consequência destas frustrações, a criança poderá apresentar também atraso no seu 

desenvolvimento físico e emocional causadas pela ausência de estímulos, 

experiências e autocontrole. Neste sentido, o acesso aos recursos de TA para 

crianças é fundamental para minimizar os efeitos nocivos causado por este ciclo. 

Um dos fatores limitantes no acesso aos recursos em tecnologia assistiva está 

diretamente ligado às condições financeiras dos usuários e de seus familiares. 

Segundo Batocchio et al. (2015), parte da população brasileira que requer o suporte 

de recursos tecnológicos dessa natureza, carece das condições econômicas para sua 

aquisição. Em 2018, o Brasil tinha cerca 13,5 milhões pessoas com renda mensal per 

capita inferior a R$ 145,00 (NERY, 2019). Este critério é adotado pelo Banco Mundial 

para identificar a condição de extrema pobreza no mundo. O fracasso em abordar a 

interação entre deficiência e pobreza pode, sem dúvida, paralisar o crescimento 

econômico e o desenvolvimento de um país (BANKS et al., 2017). Acredita-se que a 

deficiência e a pobreza operem em um ciclo. Assim, o acesso à saúde, equipamentos 

de tecnologia assistiva, educação e emprego podem explicar parte da relação entre 

deficiência e pobreza econômica. 

A compra de uma cadeira de rodas infantil, por exemplo, pode impactar 

negativamente na renda familiar, pois o seu valor está acima do poder de compra de 

parte da população brasileira, principalmente daquelas que se encontram abaixo de 

linha da pobreza. Neste sentido, o acesso e o desenvolvimento de uma cadeira de 

rodas infantil montada com peças encontradas no mercado e de baixo custo poderia 

promover o acesso à educação formal, independência, inclusão social e futura 

colocação no mercado de trabalho para esta parte da população. Os produtos de 

tecnologia assistiva devem apoiar a independência e promover o bem-estar das PcDs 

(BRESH, 2013). Contudo, existem outros produtos e serviços, baseado em 

smartphones, que são igualmente importantes para a independência e o bem-estar 

diário das PcD. Essas tecnologias podem não ter sido especificamente projetadas 

com esse propósito em mente, mas, ainda assim, podem agregar benefícios para esta 
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parte da população. Como por exemplo: sinais de alerta, Sistema de Posicionamento 

Global (Global Positioning System - GPS), dentre outros. 

O modelo de Cadeira de Roda Infantil Automatizada (CRIA) considerado nesta 

pesquisa foi desenvolvido em um projeto de mestrado da Universidade Federal do 

ABC (UFABC) com o uso de tubos e conexões de Policloreto de Vinila (PVC) (LOPES, 

2018). Este projeto da UFABC foi baseado em um projeto aberto da Organização não 

Governamental (ONG) estadunidense Open Wheelchair Foundation (OWF) (OWF, 

2018) (Fig. 2). Uma cadeira de rodas manual, a criança precisa ter a capacidade de 

tolerar uma postura vertical, capacidade de mudar de posição e gerenciar a pressão 

para girar as rodas traseiras do equipamento (ROSEN, et al. 2009). Nesta perspectiva, 

as cadeiras de rodas automatizadas são ideais para crianças principalmente para 

subir rampas e percorrer longas distâncias. Porém, crianças com menos de 12 anos 

de idade não são contempladas com cadeiras de rodas  automatizada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). A cadeira de rodas automatizada tem custo elevado e 

inacessível para grande parte da população (LOPES, 2018). 

 

Figura 2 : Cadeira de rodas infantil automatizada de baixo custo construída com tubos e 
conexões de policloreto de vinila 

 

Fonte: Lopes, 2018 
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Em comparação com o preço das cadeiras de rodas automatizadas 

encontradas no mercado, projetos open source como o CRIA e OWF poderiam ser 

desenvolvidos em iniciativas sociais e disponibilizados para crianças com 

necessidades motoras que vivem em uma família de baixa renda. O projeto CRIA foi 

idealizado pela professora Dra. Maria Elizete Kunkel, docente da Universidade federal 

de São Paulo (Unifesp), visa, por meio de uma iniciativa social, a produção e a 

distribuição das cadeiras de rodas infantis automatizada de baixo custo em diversas 

partes do Brasil. Um grande desafio deste projeto é fazer a distribuição destas 

cadeiras de rodas em um país de dimensões continentais como o Brasil. Neste 

sentido, as ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e a 

utilização da logística de colaboração podem ser utilizadas para promover uma maior 

eficiência a este tipo de serviço.  

Nos últimos anos, a aplicação de novas tecnologias e a disseminação dos 

smartphones têm possibilitado a criação de softwares para gerenciar entregas, 

controlar estoques e acompanhar o ciclo de vida de um produto durante a sua 

produção até o descarte adequado (Ferreira, 2019). Com a popularização da internet 

e aplicativos para smartphones, estas ferramentas têm sido utilizadas nos serviços 

logísticos para realização de pedidos, acompanhamento e controle de entrega. 

Segundo o Inquérito Comunitário à Inovação do Observatório de Ciências do Ensino 

Superior (OCES), os principais obstáculos da inovação são: a falta de informação 

sobre tecnologia e mercados, falta de pessoal qualificado e dificuldade em encontrar 

parceiros para cooperação (OCES, 2006). A maioria desses obstáculos podem ser 

minimizados ou eliminados pela prática de colaboração. A logística colaborativa pode 

ser definida como ações logísticas orientadas para a integração dos participantes de 

uma cadeia de suprimento através das TICs com objetivo de melhorar os serviços 

agregados, maior eficiência na troca de informações, compartilhamento de recursos 

físicos, obtenção de vantagens competitivas para todos os participantes e integração 

de toda a cadeia de suprimentos (NICOLINI, 2011). Vieira e Coutinho (2008), 

destacam que, a colaboração pode melhorar consideravelmente os sistemas 

logísticos, aumentando assim, sua eficiência operacional.  

A escolha do tema da presente pesquisa foi baseada em dois problemas: 

Primeiro, as cadeiras de rodas infantis automatizadas encontradas no mercado têm 

custo elevado e são inacessíveis para grande parte da população brasileira e 

segundo, a realização de serviços logísticos em um país de grande dimensão como 
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Brasil é um grande desafio. Dessa forma, o foco da pesquisa foi desenvolver um 

aplicativo de gerenciamento logístico, para ajudar uma iniciativa social na distribuição 

de cadeira de roda automatizada infantil de baixo custo para crianças em diferentes 

lugares no Brasil. A pesquisa busca, de forma inovadora, aliar uma tecnologia já 

existente no mercado para oferecer um serviço eficiente que promova impacto social 

no país. 

 

1.2 Questão de pesquisa  

 

Uma questão de pesquisa definida nesse trabalho foi: Como as ferramentas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e as plataformas de colaboração 

podem ajudar uma iniciativa social na distribuição de cadeira de rodas infantis 

automatizada de baixo custo em diversas partes do Brasil? A motivação para a 

realização dessa pesquisa é equilibrar os desafios sociais e logísticos com as 

oportunidades das recentes soluções tecnológicas disponíveis no mercado. A 

pesquisa busca desenvolver uma ferramenta, para facilitar a gestão e a distribuição 

de cadeiras de rodas. O sistema de gerenciamento logístico proposto terá a forma de 

um aplicativo para dispositivo móvel e web, servindo de apoio nos processos de 

gestão, distribuição e suporte deste equipamento. O projeto justifica-se pela 

possibilidade de trazer benefícios para a área social, integrando a computação móvel 

com a logística. A solução pode ser aplicada tanto para a pesquisa proposta quanto 

ela pode ser adaptada para outras situações.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um aplicativo de gerenciamento logístico para ajudar uma 

iniciativa social na distribuição de cadeira de roda infantil automatizada de baixo custo 

em diversos lugares no Brasil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Aplicar o Modelo Diamante de gerenciamento de projetos para classificar o 

projeto de acordo com o grau de inovação e complexidade de desenvolvimento e 

definir os possíveis riscos e benefícios inerentes ao projeto; Elaborar uma estratégia 

de desenvolvimento de uma plataforma de logística colaborativa baseada em 

software, a qual, poderá ser integrada ao aplicativo, para fomentar a inovação e 

promover uma maior eficiência na distribuição das cadeiras de rodas. 

 

1.4 Organização do texto 

 

 A presente dissertação está organizado em 7 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma introdução ao tema evidenciando o problema e objetivos da pesquisa; 

No segundo capítulo é elaborado a fundamentação teórica abordando os principais 

assuntos pertinente à pesquisa. No terceiro capítulo são apresentados a metodologia 

e materiais utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. No quarto capítulo é 

descrita a fase de planejamento desta pesquisa. Nesta fase foi elaborada uma revisão 

sistemática da literatura, que aborda o desenvolvimento de tecnologias assistivas 

baseada em smartphones. No quinto capítulo é demonstrado o passo a passo do 

desenvolvimento do aplicativo SisWeb-CRIA, além de descrever a estratégia da 

logística de colaboração para distribuição das cadeiras de rodas automatizadas de 

baixo custo em diversas partes do Brasil. No sexto capítulo são apresentados os 

resultados da pesquisa. No sétimo capítulo são apresentados as conclusões finais da 

pesquisa, suas principais contribuições sociais e acadêmicas, além das perspectivas 

de pesquisas futuras.  
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Capítulo 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Tecnologia assistiva e cadeira de rodas 

 

De acordo com Bersch e Tonolli (2006), o termo “tecnologia assistiva” é 

designado para distinguir um conjunto de soluções que contribuem para possibilitar 

ou ampliar as habilidades funcionais da PcD, e em consequência, promover uma vida 

independente com a inclusão social. Bersch (2013) afirma que o termo foi criado 

oficialmente em 1988, para dar sustentação jurídica à legislação norte americana que 

incorporou um conjunto de leis denominadas “American with Disbilities Act” (ADA). 

Cooke e Hussey (1995) definiram a tecnologia assistiva citando o conceito proposto 

pela ADA: “(...) trata-se de uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias 

e práticas concebidas e aplicadas para minimizar os problemas funcionais 

encontrados pelos indivíduos com deficiência”. Tanto na Europa quanto no Brasil, o 

conceito de tecnologia assistiva é também traduzido pela locução “Ajudas Técnicas” 

ou “Tecnologia de Apoio”. A Empowering Users Through Assistive Technology 

(EUSTAT), conceitua a expressão “Tecnologias de Apoio”, como sendo todas as 

tecnologias, produtos e/u serviços capazes de compensar as limitações funcionais da 

PcD e pessoas idosas, facilitando a independência e aumentando a qualidade de vida 

(EUSTAT, 1999a). 

De acordo com a OMS, podem ser considerados produtos de tecnologia 

assistiva quaisquer instrumentos, equipamentos ou tecnologias adaptadas ou 

especialmente elaboradas para a melhoria funcional da PcD (BERSCH, TONOLLI, 

2006; WHO, 2011). 

“A ascensão da Tecnologia Assistiva nos Estados Unidos pode ser situada 

na era pré-computador, particularmente após a 2a Guerra Mundial, quando o 

grande número de veteranos com deficiência representava um problema 

social dramático. Isto levou a “U.S. Veterans Administration” a lançar um 

programa de ajudas protéticas e sensoriais, que foi seguido por muitas 
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iniciativas, as quais geraram modernas pesquisas em reabilitação e 

tecnologia assistiva” (ROBITAILLE, 2010). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), durante os anos 70, a visibilidade da 

tecnologia assistiva junto com a consciência sobre os direitos da PcD aumentaram 

significadamente. Isto se deve às diversas mutilações das pessoas que regressavam 

da Guerra do Vietnã e demandavam por adaptações para suas atividades rotineiras 

(VALE, 2009; ROBITAILE, 2010). Segundo Soares et. al., (2017), no Brasil, a 

tecnologia assistiva ainda está dando os primeiros passos nestas últimas décadas. A 

realidade das pesquisas brasileiras nesse ramo encontra-se em um estágio 

diferenciado quando comparado com países desenvolvidos como os EUA e países da 

Europa. No Brasil, o conceito oficial de tecnologia assistiva ficou à critério da Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto das Pessoas com Deficiência, que reproduziu 

o conceito elaborado pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT). A LBI, no Art. 3º, define 

as ajudas técnicas ou tecnologia assistiva como:  

“III – Produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, 

de PcD, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL, 2015, Art. 3°).  

Mello (2018), afirma que, a tecnologia assistiva é um campo de atuação 

interdisciplinar, neste sentido, engenheiros das mais diversas áreas de atuação, assim 

como médicos, fisioterapeutas ocupacionais, designs, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, entre outros profissionais atuam em conjunto para restaurar as 

funções humana através destes recursos. Andrade et al. (2017), afirmam que o 

acesso aos diversos tipos de equipamento e serviços de tecnologia assistiva está 

diretamente ligado às condições financeira do indivíduo ou de seus familiares. Um 

andador ou um automóvel adaptado podem promover uma maior mobilidade para a 

PcD. Porém, o andador é o mais popular perante a população devido a sua 

acessibilidade devido ao seu baixo custo e o automóvel adaptado é pouco acessível 

para grande parte desta população devido ao seu alto custo. O acesso aos serviços 

de tecnologia assistiva permitem maximizar as potencialidades da PcD, melhorar sua 

independência, aumentar a sua interação social e, consequentemente, melhorar  a 

sua qualidade de vida (BRACCIALLI, 2007). 

A maioria dos produtos de tecnologia assistiva são descritos com diversas 

terminologias, diferentes estruturas de informação e em diferentes idiomas. Esses 
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fatores podem dificultar a realização de pesquisas sobre possíveis soluções para a 

necessidade específica de um determinado indivíduo (ANDRICH et al., 2013). As 

informações sobre os produtos e serviços de tecnologia assistiva disponiveis 

desempenham um papel fundamental, tanto na melhoria ao acesso a estes 

equipamentos ou serviços quanto no desenvolvimento de soluções assistivas para 

aqueles que precisam (ANDRICH, GOWER E VINCENTI, 2012). Os principais alvos 

de informação são:  

1. Usuário final: PcD ou idoso que necessita de produtos ou serviços em 

tecnologia assistiva para realizar as tarefas do cotidiano, participar de uma 

educação formal e obter um emprego; 

2. Membros da família e quaisquer outros cuidador informal ou formal 

envolvido no uso dos equipamento; 

3. Profissionais da saúde, assistentes sociais e profissional da educação; 

4.  Especialistas e voluntários; 

5. Fabricantes e fornecedores de equipamentos de tecnologia assistiva; 

6. Responsáveis por implantação de políticas públicas; 

7. Cientistas, acadêmicos, pesquisadores e alunos, e; 

8. Sociedade de modo geral. 

Um equipamentos de destaque na tecnologia assistiva é a cadeira de roda, 

equipamento fundamental e indispensável para a pessoa com mobilidade reduzida. 

Dentre os diversos modelos, as cadeiras de rodas podem ser manuais ou 

automatizada (motorizada) (ALVES, 2011). A cadeira de rodas automatizada diminui 

o esforço nos membros superiores dos usuários para o acionamento das rodas. Este 

tipo equipamento é indicado para pessoas com membros superiores comprometidos, 

evitando a realização de esforços para movimentar a cadeira (FREEDOM, 2018). 

As cadeira de rodas automatizada tem um preço elevado, acima do poder de 

compra de grande parte da população, principalmente de países mais pobres. Neste 

sentido, pesquisadores e ONGs tem desenvolvido equipamentos adaptados com 

intuito de baixar o custo final e aumentar a acessibilidade a este tipo de equipamento. 

A organização norte americana Open Wheelchair Foundation desenvolveu uma 

cadeira de rodas infantil automatizada de baixo custo, com uma estrutura montada 

com tubos e conexão de PVC. O equipamento utiliza também um sistema de joystick 

para controle do equipamento e motores individuais em cada uma das rodas dianteiras 

(OWF, 2015; LOPES, 2018) (Fig. 3). 
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Figura 3 : Cadeira de rodas infantil automatizada de baixo custo desenvolvida pela Open 
Wheelchair Foundation 

 

 
Fonte: OWF, 2018 

 

2.2 Tecnologia assistiva baseada em smartphone para usuário de cadeira 

de rodas 

 

A “Tecnologia da Informação e Comunicação” (TIC) se refere às tecnologias 

convencionais, rádio, televisão, computador, tablet, Internet, telefone fixo e móvel 

(BARLOTT, ADANS, COOK, 2016). As TICs têm o potencial de ajudar a PcD a superar 

barreiras de comunicação, interação e acesso à informação. À medida que TICs como 

dispositivos móveis se desenvolvem, surgem novas funcionalidades que facilitam a 

comunicação e o acesso à informação da PcD (THOMPSON, ZALD, SCOTT, 2017). 

Um aspecto importante da LBI, Lei n.13.146 é a garantia do acesso à informação e à 

comunicação da PcD (BRASIL, 2015). Esta lei tem um capítulo dedicado à igualdade 

e à não discriminação da PcD, indicando a discriminação como toda forma de 

restrição, exclusão ou segregação da pessoa em razão de sua deficiência. A ação 

discriminatória, seja por ação ou por omissão, têm por consequência o impedimento 

do reconhecimento dos direitos e das liberdades fundamentais das PcDs, inclusive a 

falta de adaptações razoáveis e de fornecimento de serviços de tecnologia assistiva 

(BRASIL, 2015; SASSAKI, 2019). O Quadro 1 apresenta questões relacionadas à 

acessibilidade, à informação e a comunicação e tecnologias, indicados pela LBI. 
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Quadro 1: Acessibilidade em relação às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
indicadas pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 

  
Acessibilidade “Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços [...] de informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como 
na rural, por PcD ou com mobilidade reduzida. (art. 3º, I)” 

Comunicação “Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as 
línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de 
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os 
caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia, assim como a linguagem 
simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e 
os modos, meios e formatos alternativos de comunicação, incluindo as 
tecnologias da informação e da comunicação. (art. 3º, V)” 

Barreiras nas 
comunicações 
e informação 

“Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações 
por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. 
(art. 3º, IV-d)” 

Desenho  
universal 

“A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de 
transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias 
da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto 
na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho 
universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. (art. 55)” 

Telefonia “Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e 
móvel celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, 
possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as 
operações e funções disponíveis. (art. 66)” 

Formatos 
acessíveis 

“Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser 
reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias 
assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, 
ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille. (art. 68, 
§ 2º)” 

Tecnologias “Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão 
de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da PcD às tecnologias da 
informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único: Serão 
estimulados, em especial: I – o emprego de tecnologias da informação e 
comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de 
barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da 
PcD; II – a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a 
acessibilidade da PcD à computação e aos sítios da Internet, em especial aos 
serviços de governo eletrônico. (art. 78)” 

Fonte: Adaptado da Lei 13.146-2015 (BRASIL, 2015) 

As TICs também podem facilitar o acesso a diversos serviços de saúde, 

educação básica e formação profissional. Essas tecnologias podem promover maior 

participação da PcD em atividades culturais, recreativas, de lazer e esportivas, assim 

como, maior participação na vida política e pública. Neste sentido, as TICs têm o 



.  29 

potencial de melhorar significativamente a inclusão social e econômica da PcD 

(NIC.BR, 2020). 

O smartphone ou telefone inteligente é um aparelho de telefonia celular com 

tecnologias avançadas e executadas a partir de um sistema operacional com recursos 

equivalentes a um notebook. Estes dispositivos tem a capacidade de executar 

softwares desenvolvidos por terceiros, ou seja, qualquer pessoa, seja física ou 

jurídica, pode desenvolver programas para os mais diversos fins. Estes softwares, 

denominados aplicativos, ficam disponibilizados em lojas virtuais para serem 

instalados em smartphone, smartv e tablets (LEE, 2010). O termo smartphone foi 

utilizado pela primeira vez no ano de 2000, pela empresa Ericsson com o lançamento 

do celular R380. No entanto, foi o celular Nokia 9000 Communicator, lançado um ano 

antes, que ficou conhecido como o primeiro smartphone, devido ao sucesso de críticas 

e seu alto número de vendas (MCCARTY, 2011). 

Um smartphone integra vários sensores e transdutores como sensor de 

proximidade e de luz, sensor acústico, microfone, bússola, giroscópio, acelerômetro, 

barômetro, localizador de GPS, entre outros. Na última década, os smartphones 

tornaram-se um recurso inestimável na vida cotidiana da PcD. Mesmo em países de 

baixa e média renda, eles são muito populares e com uma taxa de penetração quase 

três vezes maior do que as de computadores desktops que raramente ultrapassa 25% 

da população (JAMES, 2013; BARBARESCH, et al., 2019). Os smartphones se 

tornaram quase onipresentes na maioria dos países ao redor do mundo, com mais de 

5,1 bilhões de usuários registrados no final de 2018 (ECONOMY MOBILE, 2019). 

Embora os smartphones estejam cada vez mais difundidos e sofisticados, muitas 

PcDs, em países de baixa e média renda, ainda encontram dificuldades significativas 

em aproveitá-los de forma eficaz para eliminar ou reduzir o impacto de sua deficiência 

(DARCY, GREEN, MAXWELL, 2017). 

A capacidade de comunicação, colaboração, mobilidade e interação dos 

smartphones, associado ao fato de que existem cada vez mais tecnologias embutidas 

em objetos do cotidiano, criaram muitas oportunidades para desenvolver novos Apps 

para ajudar a PcD. O uso de Apps para coletar informações sobre seus usuários e de 

seu entorno permite um amplo leque de possibilidades de interação, com o 

desenvolvimento de novas aplicações nas mais diversas áreas. No setor de viagens 

e turismo, por exemplo, os aplicativos podem ir muito além do que simplesmente 

fornecer informações sobre locais específicos ou apenas recomendar lugares e 
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itinerários com base na localização do usuário. Eles podem ampliar uma nova gama 

de tecnologias para tomar consciência dos interesses e necessidades específicas dos 

turistas com deficiência, fornecendo-lhes informações adequadas e personalizadas. 

Estas informações podem ser apresentadas através de mecanismos de interações 

adequados, capazes de auxiliar este grupo específico no seu cotidiano turístico, 

contribuindo assim para um turismo e viagens ainda mais acessíveis a todos 

(RIBEIRO, et al., 2018). 

Tratando-se de pessoas com deficiência visual, os smartphones e seus Apps 

têm um potencial significativo para facilitar no cumprimento das tarefas do cotidiano. 

É possível, por exemplo, usar a câmera do smartphone, em conjunto com etiquetas 

QR codes (Quick Response - Resposta Rápida) impressas para ajudar na 

identificação dos objetos pela casa ou até mesmo auxiliar na escolha de roupas 

(NIC.BR, 2020). Apps como livros digitais, softwares livres e de código aberto podem 

abrir oportunidades de aquisição de conhecimento para a PcD (CSAPÓ, et al., 2015; 

PAL, et al., 2017). 

O App Wheelmap é uma iniciativa da organização alemã Sozialhelden e se 

baseia em um mapa de locais com acesso para pessoas que usam cadeira de rodas. 

A Sozialhelden é uma organização de base de dados de Berlim. O sistema é uma 

plataforma de crowdsourcing na qual voluntários contribuem com informações sobre 

locais acessíveis para pessoas que usam  cadeira de rodas. Crowdsourcing é uma 

ferramenta que utiliza teorias antigas, como inteligência coletiva, troca de 

informações, terceirização de pesquisas e colaboração com objetivo de motivar a 

multidão a trabalhar em prol de objetivos comuns, no intuito de gerar melhores 

resultados (MARTINS e ZANBALDE, 2021). O App Wheelmap está disponível desde 

2010 e qualquer pessoa pode colaborar, encontrando e adicionando lugares 

acessiveis para usuários de cadeira de rodas (MOBASHERI, DEISTER, DIETERICH, 

2017).  

O mapa do App Wheelmap ajudar os usuário de cadeira de rodas a planejarem 

seu dia de maneira mais eficaz. Atualmente, há mais de 800.000 lugares entre 

cafeterias, bibliotecas, piscinas dentre outros locais públicos no aplicativo. A maioria 

dos locais adicionados estão localizados na Alemanha, porém a plataforma de 

mapeamento funciona globalmente, pois, ela foi desenvolvida com tecnologia Open 

Street Map (OSM). A sua arquitetura esta dividida em dois módulos principais: Um de 

plataforma pública disponível para marcação colaborativa e um de plataforma para 
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desenvolvedores que podem testar novas funcionalidades e verificar a qualidade de 

novas fontes de dados antes de aplicá-los ao servidor. Por exemplo, a função “Rota”, 

mostra aos usuários uma rota para um determinado local, partindo de sua posição 

atual atravéz do site “www.wheelmap.org” (MOBASHERI, DEISTER, DIETERICH, 

2017) (Fig. 4). Clicar em um ícone cinza no mapa (local que ainda não recebeu um 

valor de acessibilidade) abre uma janela pop-up na qual os colaboradores podem 

classicar o local com uma das três opções apresentadas: Verde (acessivel), Laranja 

(parcialamente acesivel) e Vermelho (não acesível). Clicar em um icone no mapa que 

não esteja cinza, abre um janela na qual os colabordores poderão alterar os estatus 

do local.  

Figura 4: Print das telas de status dos locais do Aplicativo Whellmap 
Legenda: A) Tela de marcação de estatus de um novo local, B) Tela para mudança de estatus 

de um ponto já marcado 
    A)      B)   

       
Fonte: Mobasheri, Deister e Dieterich, 2017 

 

 Desde o seu lançamento, o App Wheelmap, despertou grande interesse e 

atenção das comunidades de acessibilidade. Hoje ele é o banco de dados mais 

abrangente do mundo de locais com acesso para usuários de cadeiras de rodas. 

A ampla gama das aplicações de TICs aumentam as perspectivas da PcD para 

alcançar objetivos pessoais, incluindo o empreendedorismo e a obtenção de um 

diploma de Ensino Superior (LIDSTRÖM, HEMMINGSSON, 2014). Porém, há 

diversas restrições no uso de tecnologias assistiva baseadas em smartphone. Mavrou 

et al. (2017) esclarecem que muitos Apps dependem do uso de dados móveis, e isso 

pode representar uma barreira adicional para pessoas com renda limitada. Outro fator 

restritivo é que certos Apps ou recursos de acessibilidade requerem um nível 



    32 

suficiente de alfabetização digital do usuário, que muitas vezes a PcD não tem devido 

à falta de treinamento e suporte adequado. O Núcleo de Informação e Coordenação 

do Ponto BR (NICS.BR) afirma que é fundamental identificar as estratégias e as 

ferramentas para superar a exclusão e a discriminação vivenciadas pela PcD para 

avançar em direção a sociedades mais igualitária. Em uma sociedade cada vez mais 

digital, a capacidade de acessar e transmitir informações e conhecimentos são 

determinantes para inclusão social e econômica das pessoas, neste sentido, as TICs 

são parte fundamental de uma agenda de desenvolvimento que deve incluir a PcD 

(NICS.BR, 2020). 

 

2.3 Inovação em tecnologia assistiva 

 

A terceira revolução industrial ou a revolução da informática se iniciou em 2000 

com a implementação de tecnologias digitais na produção de novos produtos. Hoje se 

faz necessária a integração completa e inteligente da produção em todos os níveis 

com o uso de técnicas de inteligência artificial, sensores, equipamentos em rede, etc. 

Essa necessidade deu origem à quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que é 

caracterizada pelo uso de tecnologias digitais como integração por meio de Internet 

das Coisas (Internet of Things - IoT), computação em nuvem, análise de grandes 

massas de dados, robótica autônoma, realidade virtual e aumentada, simulações 

computacionais e manufatura aditiva (KUNKEL, 2021).  

Hoje, a inovação tecnológica é essencial nas estratégias de diferenciação, 

competitividade e de crescimento dos negócios. A Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) elaborou o Manual Oslo (1997) que define o 

termo inovação:  

 

“Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 1997). 

Schumperter (1950) defende que a inovação é uma nova combinação de 

materiais existentes, tendo como origem o produtor. Para Afuah (2003), a inovação é 

um novo uso do conhecimento para oferecer um novo produto ou serviço ao cliente, 

tendo o próprio cliente como fator de origem da inovação. A invenção pode ser 

considerada uma solução para um problema específico, enquanto a inovação tem sua 
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origem na invenção seguida da sua comercialização (URQUIZA, et al., 2007). Bessant 

e Tidd (2009) afirmam que a inovação pode assumir quatro dimensões de mudanças:  

 Inovação de produto: Refere-se às mudanças aplicadas nos produtos ou 

serviços que uma empresa oferece;  

 Inovação de processo: Diz respeito às mudanças nas formas em que 

como os produtos ou serviços são criados e oferecidos e; 

 Inovação de paradigmas: Refere-se às mudanças nos modelos mentais 

que direcionam o que a empresa produz. 

Além destas dimensões, Warner e Wäger (2019) citam ainda a inovação digital 

como um novo modelo de inovação, na qual decorre da digitalização de produtos 

físicos que são usados no cotidiano, como por exemplo: Adicionar uma aplicação 

baseada em software em livros, roupas, eletrodomésticos, carros, ou quaisquer 

produtos de uso do cotidiano. Esse tipo de inovação pode fornecer novas funções, 

melhorando a usabilidade, o design, a produção e a distribuição destes produtos ou 

serviço.  

Tidd e Bessante (2015) classificam a inovação de acordo como grau de 

novidade como incremental (versão modificada ou aprimorada de um serviços e/ou 

produtos já estabelecidos) e radical (desenvolvimento de um produto ou serviço 

completamente novo ou que não existe ainda). Estrin (2010), afirma que há uma 

terceira categoria denominada inovação ortogonal. Esta categoria consiste em aplicar 

uma tecnologia já existente no mercado em uma nova forma de fazer negócio. 

Diferente da inovação incremental, que seria uma melhoria em cima de outra 

inovação, a ortogonal investiga novos métodos de aplicação de tecnologia existente 

em produtos e/ou serviços que apresentem um fator novo no segmento na qual o 

produto/serviço está inserido. Schumperter (1950), afirma que a inovação pode 

adquirir três funções econômicas importantes: a invenção, quando é desenvolvido um 

novo produto ou serviço, a inovação, quando um novo produto ou serviço é 

comercializada e a difusão, quando outras organizações imitam uma inovação. 

Abernathy e Clark (1985) defendem que há dois tipos de conhecimento que 

suportam a inovação, o conhecimento tecnológico e de mercado. O primeiro tem 

relação com os recursos, habilidades e conhecimento aplicado a um produto físico. 

Isto tem relação a aparência, qualidade, desempenho, usabilidade, qualidade do 

produto. O segundo tem relação com o conhecimento do cliente alvo, canais de 

distribuições, serviços ao cliente e o processo de comunicação. A inovação e o 
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desenvolvimento de novos produtos e serviços são ingredientes essenciais para 

qualquer setor ou organização, em particular, a área de tecnologia assistiva. A 

inovação nesse setor, muitas vezes, se beneficia dos produtos ou serviços 

desenvolvidos para pessoas sem deficiência, como por exemplo, a própria telefonia 

com seus sistemas de alertas vibratórios, reconhecimento de voz e dispositivos de 

saída de áudio, na qual estas ferramentas são de grande utilidade para as PcDs 

(HOBBS et al., 2019). 

Segundo Silva (2017), as inovações na área da tecnologia assistiva se 

apresentam como um exercício na busca constante na quebra de padrões já 

estabelecidos. A constante evolução de conceitos exigem o reconhecimento do 

usuário e suas individualidades biológicas e psicossocial, como centro das ações. O 

contato constante com pessoas que necessita de dispositivos de tecnologia assistiva 

com objetivo de sanar alguma necessidade tem incentivado uma prática de inovações 

tecnológicas a partir de suas demandas. Isto leva a uma constante quebra de 

paradigmas e a criação de novos conceitos na área de tecnologia assistiva. 

Desenvolver um dispositivo em tecnologia assistiva a partir da necessidade do usuário 

pode ser considerado algo inovador e digno de registro de patente, pois pode 

aumentar a inclusão social e contribuir para o avanço da ciência nacional (SILVA, 

2017).  

 Outra tendência atual é o desenvolvimento de equipamento de tecnologia 

assistiva adaptado e de baixo custo com materiais alternativos encontrados no 

mercado. Uma adaptação em tecnologia assistiva é a modificação de uma tarefa, 

materiais, métodos ou meio ambiente que promove independência da PcD. Adaptar é 

somar capacidades criativas com fatores de usabilidade e funcionalidade da 

adaptação com o objetivo da aceitação e utilização do usuário (TEIXEIRA, 2003). 

Existem diversas possibilidades de usar recursos simples e de baixo custo, como 

carteiras escolares substituídas por pranchas de madeira ou acrílico fixadas na 

cadeira de rodas (GARCIA E GALVÃO FILHO, 2012). O Grupo de Estudo e Pesquisa 

de Design (GED) da Faculdade de Desenho Industrial na Universidade Pontifícia 

Bolivariana de Medellín na Bolívia trabalha desde 2008 na concepção de produtos de 

apoio que se adaptem tanto as necessidades físicas quanto às econômicas da PcD. 

Primeiro foi desenvolvida uma cadeira de rodas manual com tubo e conexões de PVC 

“Proaid A” e depois uma cadeira de rodas adaptada de baixo custo “Proaid M” 
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montada com cinco placas de madeiras utilizando um sistema de ranhura sem 

adesivos ou fechos mecânicos (CADAVID, ESCOBAR, GOMEZ, 2017) (Fig. 5). 

Figura 5: Exemplos de adaptações de baixo custo. 
Legenda: A) Cadeira de rodas Proaid M, montada com placas de madeira B) Carinho infantil 

adaptado com tubos de PVC e C) cadeira de rodas manual montada com tubos e conexões de PVC 
 

     
 Fontes: (A e C) Cadavid, Escobar e Gomes, 2016, (B) Logan, et al., 2018 

2.4 Modelo Diamante de gerenciamento de projetos 

 

Segundo a Standish Group (2012), a maioria dos projetos deixa de satisfazer 

as expectativas dos clientes ou da organização, ou ainda, não cumprem os requisitos 

de prazos, metas e orçamento. Em uma pesquisa realizada por Shenhar e Dvir (2010), 

em 2000 apenas 28% dos projetos de TI obtiveram sucesso comercial. Considerando 

projetos em diversos setores comerciais, sem fins lucrativos e governamentais, em 

uma pesquisa realizada pelos autores ao longo de 15 anos, em vários países, 

aproximadamente 85% deles falharam em cumprirem as metas de tempo e orçamento 

(SHENHAR, DVIR, 2010). O conceito de projeto vem sendo aperfeiçoado com o 

passar dos anos, visando assim, estabelecer um entendimento comum para 

organizações. Tuman (1983) define projeto, como:  

 

 

“uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e 
objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações de 
empreendimentos únicos de alto risco e devem ser completados numa certa 
data por um montante de dinheiro dentro de alguma expectativa de 
desempenho. No mínimo todos projetos necessitam ter seus objetivos bem 
definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas 
requeridas (TUMAN, 1983).”  
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As teorias tradicionais em gestão de projetos têm se constatado inapropriado 

para explicar a razão das falhas ou do sucesso deles, especialmente nos projetos que 

fogem do modelo convencional de gestão. Estes projetos não convencionais 

apresentam diferenças no ambiente de execução e em outras características 

desafiadoras da sua execução que vão além da sua performance com relação às 

restrições de prazo, custo e escopo (ARAUJO, 2007; SAUSER et al., 2009; 

SHENHAR, COLLYER, WARREN, 2009; DVIR, 2010). 

Shenhar e Dvir (2010) criaram um modelo de gestão de projetos que se baseia 

em quatro dimensões: Novidade, Tecnologia, Complexidade e Ritmo (NTCR). As 

empresas podem substituir ou acrescentar outras dimensões e indicadores 

direcionados ao seu ramo de negócio ou objetivo específico do projeto. A mensuração 

das dimensões auxilia os gerentes de projetos e executivos a diferenciar os projetos, 

pois uma mesma solução não serve para todos projetos. A combinação de categorias 

especifica do projeto em cada dimensão cria um modelo representando graficamente 

em formato de um diamante, que pode variar de tamanho conforme a classificação do 

projeto (SHENHAR, DVIR, 2010). A Figura 6 apresenta um exemplo do gráfico NTC 

de um projeto fictício. 

O Modelo Diamante permite a categorização de projetos, com três finalidades: 

distinguir as diferenças e similaridades entre os projetos, agrupar os projetos similares 

e selecionar uma abordagem de gerenciamento mais adequada (BARBOSA E 

PERONDI, 2012). A classificação das dimensões avalia a complexidade, o grau de 

inovação e as incertezas das atividades e do ambiente na qual o projeto está inserido. 

Cada dimensão tem três ou quatro divisões que interfere na atuação de 

gerenciamento de uma maneira específica (SILVA, QUONIAN, 2015). As inovações 

devem ser gerenciadas de acordo com suas características e o modelo permite 

selecionar a abordagem correta para o gerenciamento de cada projeto conforme o 

tipo de inovação (SHENHAR, DVIR, 2010). 

A diversidade dos tipos de projetos e as possibilidades de gerenciamento mais 

adequado evidenciam a importância de categorizá-los por meio de um sistema próprio 

que permite: Identificar aspectos comuns nos projetos que possam ser aplicados de 

forma genérica; reconhecer nos subgrupos características comuns, em relação às 

práticas de seu gerenciamento e; propor a melhoria da gestão a ser implementada. 

No quadro 2 apresentamos as dimensões, classificações em cada eixo e os conceitos 

do Modelo Diamante (CHAGAS JR., CAMPANÁRIO, 2014) (Quadro 2): 
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Figura 6: Exemplo do gráfico do Modelo Diamante de gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Senha e Dvir, 2010 

 

Conforme Shenhar e Dvir (2010), as dimensões dos eixos NTCR estão ligadas às 

incertezas e a área no interior do diamante que apresenta uma correlação ao risco do 

projeto. De acordo com o tipo do projeto e com a classificação de cada dimensão, 

quanto maior a figura interna do gráfico, maiores serão as oportunidades do projeto, 

porém, mais altos serão os riscos envolvidos no projeto. Quanto menor a figura do 

diamante interno, menores serão os riscos envolvidos no projeto. A Figura 7 apresenta 

um exemplo a categorização e o grau de risco de um projeto fictício. 



 

 

Quadro 2 Classificação, conceitualização e riscos de um projeto conforme o modelo Novidade, Tecnologia, Complexidade e Ritmo (NTCR). 

 

Dimensões  Contextualização Riscos Eixos Conceitos 

Novidade 
(N) 

Indica o grau de 
novidade do produto em 
relação ao mercado, 
consumidores ou 
usuários em potenciais. 

Dificuldade em 
prever necessidades 
do mercado; não 
cumprir metas; atrair 
concorrente que 
podem copiar ideias 

Derivativa Extensões e melhorias de produtos ou serviços já existentes para o mercado 

Plataforma Novas concepções de produtos ou produtos já existentes para o mercado  

Inovação Produtos novos para o mundo 

Tecnologia  
(T) 

Representa o nível de 
incerteza tecnológica do 
projeto em relação ao 
conhecimento das 
tecnologias requeridas 
no desenvolvimento e 
fabricação do produto. 

Fracassos 
tecnológicos; falta 
de habilidades 
necessárias em lidar 
com as tecnologias. 

Baixa O projeto necessita de tecnologia já existente e bem estabelecida no mercado na 
sua organização e execução. 

Média O projeto usa tecnologias existentes na organização, mas incorpora uma nova 
tecnologia ou característica nova que não existia no produto antes. 

Alta O projeto usa tecnologias novas, porém existentes, mas incorpora uma nova 
tecnologia que tem potencial de mudar a base da concorrência. 

Super alta O projeto usa novas tecnologias que não existem na organização ou fora dela.  
Complexidade 
(C) 

Está ligada à 
complexidade do 
produto, processo e 
organização. 

Dificuldade em 
integrar e coordenar 
os processos. 

Montagem São projetos que lidam com coleção de elementos, componentes e módulos que, 
conectados em um único equipamento que desempenha uma função simples. 

Sistema São projetos que envolvem coleção de equipamentos interativos e de subsistemas 
que combinados desempenham várias funções para manter uma característica 
operacional singular. 

Matriz Projetos que lidam com coleções de sistemas que funcionam em conjunto para 
alcançar um propósito comum. 

Ritmo  
(R) 

Indica a urgência do 
projeto e os resultados 
do não cumprimento das 
metas em relação ao 
tempo. 

Não cumprir os 
prazos; causar erros 
perigosos. 
 

Regular São projetos em que o tempo não é crítico para o sucesso imediato da 
organização. 

Rápido/ 
Competitivo 

Projetos rápidos/competitivos executados por organizações industriais para suprir 
as necessidades do mercado, criar um posicionamento estratégico ou formar 
novas linhas comerciais. 

Crítico Estes projetos devem ser completados até uma data rigidamente fixada, sob pena 
de perder a janela de lançamento do produto, que significa insucesso 

Blitz ou 
Urgente 

Projetos mais urgentes, com tempo mais crítico e de crise. Solucionar a crise o 
mais rápido possível é o critério para o sucesso. 

Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2010). 



 

 

Fonte: Shenhar e Dvir, 2010 

A representação gráfica do Modelo Diamante demonstra o modo como o 

projeto deveria ser gerenciado e identifica os principais benefícios associados ao 

projeto: na dimensão Novidade, os benefícios atrelados são explorar novas 

oportunidades do mercado, avançar sobre a concorrência e ganhar vantagem de ser 

o primeiro. Na dimensão Tecnologia, os benefícios estão associados à melhora do 

desempenho e funcionalidade do produto ou serviço. A dimensão Complexidade está 

atrelada aos programas maiores e mais complexos que oferecem mais resultados. Na 

dimensão Ritmo, os benefícios estão em ganhar introdução precoce no mercado, 

aumentando a resposta mais rápido do projeto (SHENHAR, DVIR, 2010). Para 

Sauser, Reilly e Shenhar (2009), o Modelo Diamante estabelece um modelo inovador 

para a gestão de projetos, pois, permite ao gestores submeter-se menos às 

descobertas cotidianas e mais ao entendimento do que funciona ou não, podendo 

assim, evitar possíveis erros na execução do projeto antes que eles aconteçam. 

 

 

Figura 7: Grau de risco do projeto conforme categorização nos eixos Novidade, 
Tecnologia, Complexidade e Rítmo 
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2.5 Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software 

 

A Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software permite o estudo do 

conjunto de comportamentos, processos, práticas e ferramentas utilizadas para a 

criação de um software e posteriormente a sua disponibilização para os usuários finais 

(BECK et al., 2001). O processo é representado por um ciclo de vida que se repete, 

podem ser realizados tantos ciclos quantos forem necessários até a finalização do 

projeto. O enfoque da metodologia é fazer um desenvolvimento mais voltado à 

colaboração entre os desenvolvedores e a flexibilidade para adaptação as possíveis 

mudanças, além da agilidade nas respostas (PONTES, ARTHAUD, 2018). As fases 

da metodologia são: planejamento, design, desenvolvimento, teste, implantação e 

feedback (BECK.et al. 2001) (Fig. 8). 

Figura 8: Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software 

 
Fonte: Beck et al., 2001 

Como em qualquer metodologia, o processo precisa passar constantemente 

por um sistema de melhoria contínua. Na fase de planejamento, os clientes descrevem 

os requisitos que precisam ser desenvolvidos no software. Estes requisitos são 

priorizados e farão parte da primeira versão do software. Os desenvolvedores fazem 
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uma previsão dos esforços e dos recursos necessários para o desenvolvimento de 

cada requisito e definem um plano para a construção e entrega da primeira versão do 

software (NASCIMENTO, 2008). A fase de design é o processo de planejamento de 

uma solução de software considerando os seus requisitos e restrições. O foco da 

etapa está em elaborar uma solução para um problema específico, projetando 

detalhes de um determinado componente e suas responsabilidades (LAUBE, 2020). 

Essa fase leva em consideração as definições dos requisitos funcionais e não 

funcionais do sistema. A fase de desenvolvimento do software implica na análise dos 

requisitos, documentação do projeto, construção do software e testes pela equipe de 

desenvolvimento ou usuários finais. Os testes de unidade e de aceitação, garantem 

que as funcionalidades desenvolvidas estejam corretas e que o sistema desenvolvido 

esteja de acordo com as necessidades do cliente (NASCIMENTO, 2008). Na fase de 

implementação recomenda-se um treinamento dos usuários na qual uma versão do 

software é entregue. Nesta fase deve-se elaborar um manual de uso para o usuário e 

um relatório de revisão do projeto, que pode servir como orientação para as próximas 

iterações (NASCIMENTO, 2008). A fase de feedback possibilita que o cliente possa 

conduzir o desenvolvimento do produto corrigindo possíveis erros, estabelecendo 

prioridades e informando a equipe de desenvolvedores o que realmente é importante 

para o sistema. 
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Capítulo 3 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Conforme descrito no capítulo 1, em 2019 foi desenvolvido um modelo de 

Cadeira de Rodas Infantil Automatizada (CRIA) de baixo custo em uma pesquisa de 

mestrado da UFABC (LOPES, 2018). O modelo CRIA é disponibilizado com uma 

licença open design e instruções de uso, de modo que a cadeira de rodas pode ser 

produzida por qualquer pessoa ou o modelo pode ser melhorado de modo 

colaborativo. Para que uma inciativa social possa fazer a produção e distribuição de 

CRIAs de baixo custo, ela vai precisar de um sistema para fazer esse gerenciamento.  

Nesse contexto, o objetivo principal dessa pesquisa foi desenvolver um 

aplicativo, denominado App SisWeb-CRIA de gerenciamento logístico para fazer a 

distribuição de CRIAs em diversos lugares no Brasil. A Figura 9 apresenta o diagrama 

de uso do App SisWeb-CRIA com uma visão dos atores e a sua relação com o uso no 

sistema. Os atores que irão acessar às funcionalidades do sistema são os usuários 

comuns ou solicitantes das cadeiras de rodas e os administradores. Os solicitantes 

terão acesso para fazer o cadastro do usuário, autenticar este cadastro, fazer e 

acompanhar pedido das cadeiras de rodas. Os administradores podem alterar o 

status, aceitar ou recusar pedidos, controlar as entrega das cadeiras de rodas, 

acessar e gerar relatórios gerenciais. O App SisWeb-CRIA vai controlar o acesso dos 

usuários, armazenar as informações relacionadas com os pedidos, gerar relatórios 

personalizados e ser acessível a todos os envolvidos, porém, com as devidas 

restrições sobre qual parte do sistema tipo de usuário tem acesso e quais dados 

podem alterar. Os usuários comuns (solicitantes) poderão fazer, através do App 

SisWeb-CRIA, seu cadastro e fazer o pedido de uma CRIA e acompanhar o pedido 

até a entrega de CRIA. Os administradores (gestores e colaboradores) irão gerenciar 

o pedido aceitando ou não, acessar relatórios, controlar as entregas, fazer o 

planejamento e controlar a produção das CRIAs.  
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Figura 8: Diagrama de uso do Aplicativo SisWeb-CRIA 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A classificação da metodologia aplicada na presente pesquisa foi estruturada 

sobre três aspectos: Quanto à natureza dos dados da pesquisa, quanto aos objetivos 

da pesquisa e quanto aos procedimentos técnicos utilizados na pesquisa (Fig. 9).  

Figura 9: Classificação metodológica da pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira, 2011 

Em relação à natureza dos dados desta pesquisa, ela é qualitativa, pois, este 

proporciona o desenvolvimento de novas abordagens, revisão e a concepção de 

novos conceitos (MINAYO, 2012). Quanto aos objetivos da pesquisa ela é classificada 
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como exploratória e descritiva, pois, permite ampliar o conhecimento atual sobre as 

teorias de determinados assuntos em um ambiente real. A pesquisa descritiva busca 

entender, descrever e, em alguns casos, explicar os fenômenos sociais e culturais de 

determinados grupos sociais (FERREIRA, 2015). Os procedimentos técnicos 

utilizados, para a pesquisa bibliográfica foram baseados em dados secundários, 

realizada através da leitura de artigos científicos, livros, normas, dissertações, entre 

outros tipos de publicações. Primeiro foi feito o diagnóstico e a análise do problema, 

depois foi elaborado um plano caracterizando o procedimento técnico como uma 

pesquisa-ação. A pesquisa-ação é uma imersão na rotina de um grupo social e 

extração das perspectivas possíveis para resolver um problema. 

O processo metodológico da pesquisa foi dividido em três fases principais: 

Planejamento, desenvolvimento e implantação (Fig. 10). 

Figura 10: Fases do processo metodológico da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelos autores.  

 
Na Fase 1 de Planejamento foi formulada a questão de pesquisa: Como as 

ferramentas de TIC e as plataformas de colaboração podem contribuir para 

distribuição de CRIAs de baixo custo em diversas parte do Brasil? Nessa fase foram 

realizadas reuniões não estruturadas com docentes de TIC e Logística da Faculdade 

de Tecnologia de São Paulo (FATEC) de São José dos Campos para discutir as 

possibilidades. O desenvolvimento de um App para gerenciamento logístico foi 
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definido como a alternativa mais viável. Nesta fase foi realizada uma Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL) para identificar as principais ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento de Apps para PcDS e também foi aplicado o Modelo Diamante de 

gerenciamento de projetos para classificar o desenvolvimento do App SisWeb-CRIA 

de acordo com o grau de inovação e complexidade, além de definir os possíveis riscos 

e benefícios inerente ao projeto. 

Na Fase 2 de desenvolvimento foi aplicada a Metodologia Ágil de 

Desenvolvimento de Software para definir  o conjunto de comportamentos, processos, 

práticas e ferramentas utilizadas para a criação do App e sua disponibilização para o 

usuário final. Essa fase foi dividida em 6 etapas, conforme a Metodologia Ágil de 

Desenvolvimento de Software: Planejamento, design, desenvolvimento, teste, 

implantação e feedback. Para atingir esse objetivo, reuniões não estruturadas foram 

realizadas com docentes da área de TI e de logística da FATEC-SJC e um aluno de 

graduação do curso de Análise de Sistema que fez o desenvolvimento do App. Ainda 

nessa fase foram analisados os requisitos técnicos e de usabilidade do App, bem 

como o desenvolvido do protótipo do App SisWeb-CRIA. A estratégia de busca pela 

solução relacionado com a logística do projeto foi baseada no modelo Funil de 

Inovação de Clark e Wheelwrigh (1993) que auxiliou na criação do esquema gráfico 

de pensamento sobre a criação e avaliação de alternativas para o desenvolvimento 

de um novo produto ou processo 

A Fase 3 de divulgação, nesta fase apresentamos o resultado da pesquisa que 

resultou no protótipo do app SisWeb-CRIA descrito no capítulo 6, logo após, 

apresentamos a conclusão desta pesquisa, suas limitações, contribuições e 

sugestões para novas pesquisas.  
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Capítulo 4 

FASE 1: PLANEJAMENTO 

4.1 Revisão Sistemática da Literatura 

 

De modo geral, as PcDs enfrentam grandes desafios em suas atividades 

diárias. O desenvolvimento de tecnologia assistiva baseada em smartphones pode 

promover uma qualidade de vida melhor, autonomia e inclusão social para esta 

população. Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foi realizada com base nas 

diretrizes de Brereton et al. (2007), para analisar artigos publicados e identificar as 

diferentes abordagens no desenvolvimento de Apps de tecnologia assistiva para 

smartphone. O foco da pesquisa foram as questões de mobilidade, orientação, 

prevenção de obstáculos e acesso às informações urbanas. A RSL foi realizada nas 

bases de dados Scopus, ScienceDirect, SpringLink e biblioteca integrada digital do 

Instituto de Tecnologia Aeroespacial (ITA). Um total de 23 artigos publicados nos anos 

de 2008 a 2021 foram selecionados, analisados e descritos. Os resultados destacam 

a complexidade do desenvolvimento de Apps destinados à PcD, além da relevância 

dos Apps para proporcionar uma maior independência aos usuários com deficiência e 

maior compreensão da importância do aspecto colaborativo da ferrementa. A 

conclusão obtida a partir da RSL foi a de que o desenvolvimento de Apps destinados 

à PcD é uma tarefa complexa que exige empatia, conhecimento e coletividade. Esta 

RSL foi submetida na Revista Brasileira de Gestão e Inovação em forma de artigo e 

está em fase de avaliação. 

 

4.1.1 Introdução da RSL 

 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), as 

PcDs representam cerca de 650 milhões de pessoas (cerca de 15% do total da 

população mundial). Além disso, de acordo com a OMS, a população mundial com 60 

anos ou mais, dobrou desde 1980 e a previsão é que esta parte da população atinja 
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o número de 2 bilhões em 2050 (WHO, 2015; SANCHEZ e ROMO, 2016). Diante 

destes números, a sociedade de modo geral e o poder público precisam elaborar 

políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz essa parcela da 

população. Nesse sentido, as TICs estão se tornando um meio de prestação de 

serviço importante, seja em casa, no serviço ou em locais públicos. As tecnologias em 

geral e os smartphones, em particular, podem ser ferramentas úteis para aumentar a 

independência das PcDs (OULASVIRTA, et al., 2005).  

Em 2017, mais de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo estavam conectadas 

aos serviços móveis de telefonia. Estima-se que até 2025, o número de assinantes 

deste serviço chegue a 5,9 bilhões (71% da população mundial). O desenvolvimento 

de tecnologia assistiva baseadas em smartphones pode promover uma maior 

autonomia para PcDs e idosos, resultando em uma melhor qualidade de vida (KHAN 

e KHUSO, 2021). Muitas pesquisas preveem uma mudança de paradigma nas 

tecnologias baseadas na internet, na qual, as interações e as colaborações de 

usuários mais experientes podem ajudar outras pessoas. O estabelecimento de uma 

rede de apoio pode possibilitar a criação de novos serviços e ferramentas que 

respondam aos desafios de acessibilidade e de informação geradas pelo 

compartilhamento de dados. Uma alternativa para adquirir e aumentar o conhecimento 

de interação é aproveitar o poder da multidão para gerar informações no sentido de 

auxiliar ou melhorar o desempenho do usuário (KIM et al., 2014). 

 

 4.1.2 Metodologia da RSL  

 

A RSL consiste numa investigação que visa responder a uma ou mais 

perguntas específicas a partir de dados de artigos publicados sobre determinado 

tema. Essa RSL teve como objetivo, analisar Apps de tecnologia assistiva para 

smartphones destinados às PcDs. O foco da pesquisa foram as questões de 

mobilidade, orientação, prevenção de obstáculos, acesso a informações urbanas 

desenvolvidos para PcDs ou para pessoas com mobilidade reduzida. A metodologia 

utilizada para realizar a RSL foi dividida em três fases, planejamento, condução e 

relatório (Fig. 11). 
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Figura 11: Descrição das fases da realização da revisão sistemática da literatura 

 

Fonte: Autores baseada em Bereton (2017) 

Na Fase 1 de planejamento da RSL foi realizada uma pesquisa preliminar com 

o propósito de verificar se já havia sido publicada uma RSL com o mesmo objetivo. A 

pesquisa não identificou nenhuma RSL publicada. As questões de pesquisa que 

motivaram a realização da RSL foram:  

 (i) Quais são as tecnologias agregadas aos Apps desenvolvidos para auxílio 

às PcDs? Esta questão visa apresentar como as diversas tecnologias, como por 

exemplo, Sistema de Posição Global (Global Positioning System, GPS), Sistema de 

Iidentificação por Radiofrequência (Radio Frequency Identification, RFID), chips 

Bluetooth, entre outras tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento destes 

Apps. 

(ii) Quais foram as dificuldades e as soluções propostas para o 

desenvolvimento destes Apps? Esta questão visa responder quais foram as limitações 

de usabilidade ou de desenvolvimento destes Apps, além de analisar as soluções 

propostas pelos pesquisadores. Estas informações podem ser úteis no sentido de 

orientar de futuros desenvolvedores ou pesquisadores a entender os requisitos 

funcionais dos Apps destinados às PcDs. 

(iii) Como o sistema de colaboração coletiva foi utilizado no desenvolvimento 

dos apps? Esta questão visa ampliar a compreenção e da importância do aspecto 

colaborativo nos Apps destinados às PcDs. 
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No protocolo criado para a RSL foi definido o objetivo da pesquisa, critérios de 

busca e procedimentos adotados para o tratamento dos dados empregados na 

avaliação dos resultados obtidos. Como os smartphones começaram a se popularizar 

a partir de 2007, o período de análise das publicações nas bases de dados foi definido 

entre 2008 e 2021. A busca dos artigos foi realizada nos periódicos indexados nas 

bases de dados Scopus, SpringLink, ScienceDirect e na biblioteca digital integrada do 

Instituto de Tecnologia Espaciais (ITA). Optou-se pelo idioma inglês por ser o mais 

utilizado nos artigos científicos. As strings de busca aplicadas foram: “application, app, 

mobile, mhealth, assistive technology, assistive devices, devices, adaptive technology, 

accessibility, mobile, smartphone, people with disabilities, disabilities, orientation, 

mobility, collaborative e crowdsourcing. Estas strings de busca foram combinadas em 

cada base de dados com os conectores “AND” e “OR”. 

A Fase 2 de condução da RSL foi dividida em três etapas, a primeira foi a busca 

de artigos com dados para responder integralmente ou parcialmente às questões da 

RSL. Na segunda etapa foram excluídos os artigos repetidos em mais de uma base 

de dados. Logo após foram lidos os títulos e resumos dos artigos e foram aplicados 

os critérios de exclusão e inclusão para a seleção dos artigos. Ainda nessa fase, os 

artigos pré-selecionados foram lidos em sua íntegra a fim de obter uma análise dos 

artigos selecionados. Os artigos que claramente não apresentaram dados para 

responder as questões da RSL foram retirados da seleção. Para os critérios da 

seleção dos artigos foram definidos os seguintes parâmetros: (i) Artigos com dados 

para responder integralmente ou parcialmente as questões da pesquisa; (ii) Artigos 

completos e, (iii) Artigos revisados por pares. Os critérios de exclusão foram: (i) Artigos 

que contenham apenas o resumo da pesquisa; (ii) Capítulos de livros; (iii) Artigos 

publicados em congressos, workshops ou seminários; (iv) Artigos que não se referem 

aos objetivos desta pesquisa e, (iv) outras RSL assim como revisões da literatura. 

Na Fase 3 de relatório da RSL foi feita uma síntese dos artigos selecionados 

para reunir elementos para responder as questões da pesquisa desta RSL. 
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4.1.3 Resultados da RSL 

A Figura 12 apresenta o fluxograma da síntese do processo da seleção dos 

artigos com base nos critérios de exclusão e inclusão definidos no protocolo.  

Figura 12: Fluxograma do processo da seleção dos artigos da Revisão Sistemática 

 

Fonte: Elaborada pelos Autores a partir dos dados 

A busca na base Scopus (https://www.scopus.com) com as strings (TITLE-

ABS-KEY (application or app or "mobile app" or mhealth) AND TITLE-ABS-KEY 

(collaborative or collaboration or crowdsourcing) AND TITLE-ABS-KEY ("assistive 

technology" or "assistive devices" or devices or "adaptive technology") AND TITLE-

ABS-KEY(Accessibility)) WITHIN ARTICLE retornou 102 artigos, destes apenas 1 foi 

selecionado. A busca realizada na base de dados SpringerLink 

(https://link.springer.com/) com as strings (TITLE-ABS-KEY (mobile or smartphone) 

AND TITLE-ABS-KEY (collaborative crowdsourcing) AND TITLE-ABS-KEY ("assistive 

devices" or "people with disabilities" or disabilities)) WITHIN ARTICLE. 
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Na base de dados integrada do ITA (http://www.bibl.ita.br/) a busca resultou em 

120 artigos e destes 9 foram selecionados. Nesse caso, as strings de busca aplicadas 

foram (("assistive devices" or "people with disabilities" or disabilities) AND (mobile or 

smartphone or app) AND (collaborative or crowdsourcing or crowdfunding) AND 

(orientation or mobility) AND ("assistive technology" or "assistive devices" or devices 

or "adaptive technology")). A busca na base de dados ScienceDirect resultou em 53 

artigos e destes 7 foram selecionadas. As strings de busca aplicada nesta base de 

dados foram (FIND ARTICLES WHITH TESE TERMS (smartphone and "people with 

disabilities" or "assistive technology" and collaborative)). 

Considerando todas as bases de dados, um total de 324 artigos foram 

encontrados. Um total de 7 artigos foram excluídos por estarem em duplicidade em 

mais de 1 base de dados. Após a leitura do título e resumo dos artigos foram excluídos 

279 artigos seguindo os critérios de exclusão. Os restantes dos artigos foram lidos em 

sua íntegra na qual foram excluídos 15 artigos. Assim, 23 artigos foram selecionados 

para compor a RSL (Quadro 3). A Figura 13 apresenta o número de artigos 

selecionados de acordo com o ano de publicação. Os anos de 2014 e 2017 

apresentaram a maior quantidade de artigos que foram selecionados para esta RSL.  

Figura 13: Quantidade de artigos selecionados de acordo com ano de publicação 

 
Fonte: Elaborada pelos Autores a partir dos dados 
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Quadro 3: Artigos selecionados para a Revisão Sistemática da Literatura 

N. Título Autores Periódico 

1 How smartphones are changing the face 
of mobile and participatory healthcare 

Boulos, et al. 
2011 

BioMedicalEngineeringOnLine 

2 PERCEPT indoor navigation system for 
the blind and visually impaired: 
architecture and experimentation 

Ganz, et al.  
2012. 

International journal of 
telemedicine and applications 

3 Experiencing indoor navigation on mobile 
devices. 

Barberis, et al. 
(2013). 

It Professional 

4 Smart collaborative mobile system for 
taking care of disabled and elderly people.  

Sendra, et al. 
(2014) 

Mobile Networks andApplications, 

5 Wayfinding and navigation for people with 
disabilities using social navigation 
networks. 

Karimi et al. 
(2014) 

EAI Endorsed Transactions on 
Collaborative Computing 

6 Information and Assisted Navigation 
System for Blind People 

Duarte, et al. 
(2014) 

International Journal on Smart 
Sensing & Intelligent Systems 

7 Conceptual Approach for Innovative Home 
Care Solution. 

Rusu, Cramariu 
(2014)  

Journal of Applied Computer 
Science & Mathematics 

8 Accessible smartphones for blind users: A 
case study for a wayfinding system.  

Rodriguez-
Sanchez et al. 
(2014). 

Expert Systems withApplications, 

9 Interactivity improves usability of 
geographic maps for visually impaired 
people. 

Brock, et al. 
(2015). 

Human–Computer Interaction 

10 IMAGO: Image-guided navigation for 
visually impaired people.  

Jonas, et al. 
(2015). 

Journal of Ambient Intelligence 
and Smart Environments  

11 Ebsar: Indoor guidance for the 
visually impaired. 

Al-Khalifa, Al-
Razgan (2016)  

Computers&ElectricalEngineering 

12 SIMON: assisted Mobility for Older aNd 
impaired users.  

Muñoz et al. 
(2016) 

Transportation Research Procedia 

13 Zebrarecognizer: Pedestrian crossing 
recognition for people with visual 
impairment or blindness 

Mascetti, et al. 
(2016). 

Pattern Recognition,  

14 GAWA – Manager for accessibility 
Wayfinding apps.  

Sanches, 
Romo (2017) 

International Journal of 
Information Management 

15 Improvement in environmental 
accessibility via volunteered geographic 
information 

Zeng et al. 
(2017) 

GeoJournal 

16 Collaborative personalized multi‐criteria 
wayfinding for wheelchair users in 
outdoors.  

Hashemi, 
Karimi, (2017). 

Transactions in GIS. 

17 GeoCoach: A cross-device hypermedia 
system to assist visually impaired people 
to gain environmental accessibility 

Zeng, Weber, 
(2017) 

Informatik-Spektrum 

18 Using Augmented Reality and IoT to 
improve accessibility of people with motor 
disabilities in the context of Smart Cities.  

Rashid, et al. 
(2017). 

Future Generation Computer 
Systems,  

19 Mobile applications for accessible tourism: 
overview, challenges and a proposed 
platform 

Ribeiro et al. 
(2018) 

Information Technology &Tourism 

20 Integrating personalized and accessible itineraries in 
MaaS ecosystems through microservices.  

Melis, et al. 
(2018). 

Mobile Networks andApplications.  

21 Increasing Access to Transit: Localized 
Mobile Information. 

Steinfeld et al. 
(2019). 

Computers & Applied Sciences 
Complete. 

22 A mobile-based barrier-free service 
transportation platform for people with 
disabilities. 

Wu et al.       
2020 

Computers in Human Behavio.r 

23 Wearable Urban Mobility Assistive Device 
for Visually Impaired Pedestrians. 

Tachiquin, et al. 
(2021). 

Sensors 

Fonte –Autor 
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Um total de 10 Apps apresentados nos artigos selecionados foram 

desenvolvidos para pessoas com deficiência visual, 2 Apps foram desenvolvidos para 

pessoas com mobilidades reduzidas, 3 Apps para pessoas com deficiência intelectual, 

cognitiva ou idosos, 2 Apps para usuários de cadeiras de rodas e 6 apps não 

especificaram o tipo da deficiência (Fig. 14). Em relação ao ambiente, 6 artigos 

apresentaram Apps destinados aos ambientes internos, 11 Apps para ambientes 

externos, e 6 Apps para ambientes externos e interno (Fig. 15). O quadro 4 apresenta 

o objetivo dos Apps encontrados na RSL. 

Figura 14: Porcentagem dos artigos que desenvolveram Apps de acordo com tipo de 
deficiência 

 
Fonte: Elaborada pelos Autores a partir dos dados 

Figura 15: Quantidade de artigos selecionadso de acordo com o ambiente foco do aplicativo 

 
Fonte:  Elaborada pelos Autores a partir dos dados 
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Quadro 4: Resumo dos objetivos dos 23 aplicativos encontrados na RSL 

 

Autores Foco do aplicativo Autores Foco do aplicativo 
Boulos, et al. 
(2011) 
(App Ecaalyx) 

Monitoramento de PcDs ou 
idosos através de sensores 
vestíveis. 

Mascetti, et al. 
(2016) 
(App Zebra 
Recognizer) 

Auxílio às pessoas com 
deficiência visuais para 
reconhecimento da faixa de 
pedestre. 

Ganz, et al. 
(2012) 
(App 
PERCEPT) 

Auxílio à mobilidade de 
pessoas com deficiência 
visual em espaços interno 
público. 

Sanches, 
Romo (2017) 
(App GAWA) 

Orientação de PcDs em 
ambientes internos e externos. 

Barberis, et al. 
(2013) 

Orientação para PcDs em 
ambientes internos. 

Zeng, Kuhn, 
Weber (2017) 

Auxílio à mobilidade em 
ambiente externo e interno. 

Sendra, et al.; 
(2014) 

Monitoramento de pessoas 
com mobilidade reduzida e 
idosos em ambiente externo 
e interno. 

Hashemi, 
Karimi (2017) 

Auxílio à mobilidade urbana 
para pessoas que usam 
cadeiras de rodas. 

Karimi et al. 
(2014) 
(App 
SoNavNet) 

Sistema de informação 
pública para mobilidade 
urbana. 

Zeng e Weber 
(2017) 

Auxílio à mobilidade urbana 
para pessoas com deficiência 
visual. 

Duarte et al. 
(2014) 

Orientação e informações 
em ambientes internos. 

Rashid, et al. 
(2017) 
(AR Aplication) 

Auxílio aos usuários de cadeiras 
de rodas para realizar compras. 

Rusu, 
Cramariuc, 
(2014)  

Auxílio à idosos nas 
atividades diárias. 

Ribeiro et al  
(2018) 

Auxílio às PcDs nas atividades 
de turismo e viagens. 

Rodriguez-
Sanchez et al. 
(2014) 

Orientação das PcDs em 
ambientes internos e 
externos. 

Melis, et al.  
(2018) 
(App Smart 
Mobility for All-
SMAll) 

Auxilio e orientação às PcDs 
sobre a disponibilidade de 
transporte público de modo 
compartilhado. 

Brock, et al. 
(2015) 

Orientação de pessoas com 
deficiência visual em 
ambientes internos. 

Steinfeld et al. 
(2019) (App 
Tiramissu) 

Orientação às PcDs em 
transportes públicos. 

Jonas, et al. 
(2015) 
(app IMAGO) 

Orientação para pessoas 
com deficiência visual em 
ambientes externos. 

Wu, Liu, Yuan, 
(2020) 

Serviço de transporte centrado 
no cliente. 

Al-Khalifa, Al-
Razgan, 
(2016)  
(App Ebsar) 

Sistema de informações e 
orientação para ambientes 
internos. 

Tachiquin, et 
al. (2021) 

Orientação de pessoas com 
deficiência visual através de 
sensores vestíveis. 

Muñoz et al. 
(2016) 
(App SIMON) 

Auxílio às PcDs em 
estacionamentos públicos.  

  

Fonte: Elaborada pelos Autores a partir dos dados 
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4.1.4 Discussão da RSL 
 

1a questão de pesquisa da RSL:  
 

A primeira questão de pesquisa da RSL busca identificar quais são as 

tecnologias agregadas aos Apps desenvolvidos para auxílio às PcDs e como elas 

podem melhorar a eficiência dos sistemas de tecnologia assistiva baseado em 

smartphones. A questão visa compreender como a inovação tecnológica tem sido 

agregada na eficiência destes Apps. 

Os sistemas de orientação e navegação para motoristas foram lançados em 

meados da década de 1990, quando o GPS se tornou totalmente operacional. 

Recentemente estes serviços têm sido utilizados para auxiliar também os pedestres 

para orientação e navegação a partir do uso dos smartphones (KARIMI, et al., 2014). 

Apesar dos sistemas GPS serem frequentemente utilizados para a navegação de 

pedestres, há falta de precisão neste sistema de localização, principalmente em áreas 

rurais ou locais fechados (JONAS, et al., 2015). Neste sentido algumas tecnologias 

existentes podem ser utilizadas em substituição ou complementação ao GPS, isto é, 

no sentido de oferecer maior precisão nas informações geográficas. 

Na RSL foram identificados alguns exemplos do uso de outras tecnologias 

complementares ao GPS para localização e orientação de PcDs. O App PERCEPT 

visa o acesso independente de deficientes visuais em instalações públicas de saúde 

como clínicas, hospitais e centros de bem-estar. Ele usa um microcontrolador com 

placa Arduino instalada em uma luva, leitor e etiquetas RFID, antena, chip Bluetooth, 

um conjunto de botões, alto-falantes, baterias recarregáveis e um regulador de 

energia. As etiquetas RFID são implantadas no ambiente em locais estratégicos, e a 

luva permite ao usuário o escaneamento das etiquetas que envia os dados para o 

microcontrolador. Nesse caso, o bluetooth é utilizado como interface de dados entre 

o microcontrolador e o smartphone. Os botões na luva fornecem aos usuários 

diferentes opções para interagir com o sistema, como por exemplo, localizar um 

elevador em uma determinada clínica. As instruções de navegação são recebidas pela 

conexão Wi-Fi do servidor PERCEPT e são convertidas em uma forma de áudio 

usando um sistema de conversor de texto para áudio TTS (Text to Speech Engine) 

(GANZ, et al., 2012). 
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A mobilidade inteligente é um elemento chave para apoiar os cidadãos em suas 

atividades diárias e para lhes oferecer uma Cidade Inteligente (Smart City) habitável 

para todos. Informações sobre transporte urbano como táxi, ônibus, trem, 

compartilhamento de carro etc., além de informações sobre as barreiras urbanas, 

instalações, caminhos para pedestres, planejamento para viagens, entre outros, são 

de grande benefício neste contexto. O App Smart Mobility for All (SMAll) é um sistema 

com um portfólio de serviço de mobilidade prototipado para ser uma plataforma de 

gerenciamento desses serviços e recursos. Essa infraestrutura visa criar serviços para 

rastrear, em tempo real, a posição e disponibilidade de trens, ônibus, metrôs, 

bicicletas e carros compartilhados, além de permitir a colaboração do usuário através 

do crowdsourcing (MELIS, et al., 2018). 

As tecnologias baseadas em IoT permitem incluir os cidadãos no contexto de 

Cidades Inteligentes. Rashid et al. (2017), criaram um App, o AR Aplication, na forma 

de um sistema interativo que funciona em diferentes interfaces e permite o usuário 

interagir digitalmente com os itens físicos em uma prateleira no comércio. Isto é 

possível, a partir de um inventário atualizado fornecido por um sistema RFID que 

permite que usuários de cadeiras de rodas façam compras e naveguem de forma 

independente, privada e autônoma. A interface do sistema foi projetada nas 

linguagens de marcação que são utilizadas como estrutura do Front-End HTML5 com 

Jquery e Javascript. Um banco de dados é acessado por meio de serviços web 

atualizado periodicamente pelo sistema RFID. As interfaces da web fornecem 

informações em tempo real sobre a presença e localização dos produtos nas 

prateleiras da loja, graças à atualização em tempo real de estoque pelo sistema RFID 

(RASHID, et al., 2017). 

Outro App identificado, o GAWA, foi um sistema para facilitar o acesso às 

informações em ambientes interno e externo por PcDs utilizando um smartphone. A 

arquitetura do sistema é composta por unidades de gerenciamento de dados 

acessíveis e de informações, recuperação e armazenamento de dados, gerador de 

aplicativos multiplataforma e um criador de rotas personalizadas. Para orientação ao 

ar livre, o aplicativo usa GPS, a-GPS, 3G, Wi-Fi, a câmera e sensores do smartphone. 

Para orientação interna, o sistema de navegação recebe informações via Bluetooth. 

Além disso, o sistema permite a orientação utilizando etiquetas QR-code e o usuário 

só precisa ativar a câmera do telefone próxima à etiqueta para se localizar e iniciar a 

orientação para o destino escolhido (SANCHES e ROMO; 2017). 
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As câmeras dos smartphones estão se tornando cada vez mais robustas e 

apresentam desempenho necessário para usar técnicas visuais como o Localização 

e Mapeamento Simultâneos (Simultâneous Localization and Mapping-SLAM). A 

técnica SLAM com modelos de algoritmos com um mapa do ambiente a ser explorado 

foi utilizada para a criação do App vSLAM para auxiliar as PcDs na localização e 

navegação em locais públicos (KARIMI, et al., 2014). O app Imago usa sensores de 

câmera como fonte de entrada e requer duas câmeras para visão estéreo, mas 

também existem abordagens de câmera única (MonoSLAM). Ao rastrear recursos de 

um quadro para o outro, a geometria 3D do entorno é calculada e repassada para o 

smartphone. A localização baseada em imagem vSLAM atinge uma precisão de 

posicionamento significativamente maior do que aquela alcançada por sensores GPS. 

Testes realizados com o aplicativo IMAGO mostraram um erro médio de localização 

de 0,51 m com uso do vSLAM, comparando os resultados obtidos com o erro médio 

do GPS de 3,4 m (JONAS, et al. 2015). 

Com o apoio das soluções em inovação tecnológicas e das TICs, o App SIMON 

contribui para melhorar o acesso aos estacionamentos públicos para PcDs. O sistema 

aprimora o cartão de estacionamento europeu para PcDs utilizando as tecnologias 

que integra soluções móveis para apoiar a identificação do usuário em parquímetros 

espalhados nas cidades, preservando a privacidade do cidadão. Para este fim, dois 

elementos foram fisicamente incorporados ao sistema, uma etiqueta tipo 

Comunicação por Campo de Proximidade (Near Field Communication - NFC), com 

um código de identificação do usuário escrito eletronicamente e um adesivo com um 

código QR Code impresso contendo um código de identificação do usuário. As 

etiquetas NFC contêm chip de leitura por indução magnética que podem ser lidas 

através das câmeras dos smartphones. Através da câmera do aparelho é possível ler 

a identificação dos usuários através das etiquetas. Este sistema deve ser utilizado 

tanto pelo usuário quanto para os controladores de estacionamento, verificando a 

validade do cartão ou quaisquer outras informações pertinentes do sistema nas 

etiquetas fixadas no para-brisa do carro estacionado (MUÑOZ, et al., 2016). 

Uma comparação da usabilidade de um mapa tático clássico de linhas em 

relevo foi realizada em relação a um mapa interativo na forma de uma tela multitoque, 

contendo sobreposição de linhas em relevo e saída de áudio (BROCK, et al., 2015) 

Os mapas táteis são ferramentas tradicionais usadas por pessoas cegas e com 

deficiência visual para navegar em ambientes urbanos, mas esses mapas não são 
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atualizados automaticamente. Um teste realizado com 24 participantes com 

deficiência visual mostrou que substituir o sistema em braile por um aplicativo de 

interação simples de áudio-tátil melhora significativamente a eficiência e a satisfação 

dos usuários. As Informações Geográficas Voluntárias (Volunteered Geographic 

Information - VGI) podem ser uma abordagem alternativa para o conteúdo estático em 

mapas táteis. Este é um sistema de código aberto para fornecer atualizações da 

infraestrutura local que pode ser usada em conjunto com um sistema de áudio, 

mensagem de texto e e-mail (RISE, et al., 2012). 

O App GAWA inclui serviços de gestão de conteúdo, informação e aplicações 

de navegação móvel wayfinding, busca e avaliação de diferentes sistemas de 

orientação para definição de rota para uma determinada viagem. Nesse caso, a 

navegação é definida como o fornecimento de instruções necessárias para guiar um 

usuário ao longo de uma rota escolhida em tempo real. O App busca facilitar o acesso 

às informações em ambientes externos e internos por pessoas com e sem deficiência 

utilizando smartphones (SANSHEZ e ROMO, 2017). Os sistemas wayfinding são 

muito importantes para melhorar a orientação das pessoas em locais desconhecidos, 

especialmente pessoas com deficiência visual. A acessibilidade e a mobilidade são 

questões fundamentais nestes tipos de cenários, em ambiente externo quanto interno 

(RODRIGUEZ-SANCHEZ, et al., 2014). Segundo a Sociedade para Design Gráfico 

Experiencial (Society for Experiential Gaphic Design, SEGD), o wayfinding é 

particularmente importante em ambientes complexos, como: centros urbanos, 

unidades de saúde, educação e instalações de transporte. À medida que os ambientes 

arquitetônicos se tornam mais complexos, as pessoas precisam de pistas visuais, 

como mapas, sinalizações de direções e símbolos para ajudar a guiá-los até seus 

destinos. Nestes ambientes frequentemente de alto estresse, os sistemas eficazes de 

orientação contribuem para uma sensação de bem-estar, segurança e proteção. 

O App Zebra Recognizer auxilia pessoas com deficiência visual a reconhecer 

faixas de pedestres. O App é dividido em módulos, sendo os principais: O navegador 

do aplicativo, um módulo responsável por transmitir instruções de áudio para orientar 

o usuário em direção e ao longo da faixa e o ZebraX. Este último é um módulo que 

recebe a posição relativa da travessia. O App reconhece cruzamentos de faixa de 

pedestre e calcula o caminho mais seguro, além de fornecer um feedback em formato 

de áudio para orientar o usuário. O App retifica recursos selecionados na imagem de 

entrada, removendo a distorção de projeção. Isso facilita a análise de um padrão de 
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cruzamento, melhorando a qualidade do reconhecimento em termos de precisão 

(MASCETTI, et al.; 2016). O App tem a forma de um sistema colaborativo inteligente 

baseado em sensores de smartphone que permite monitorar o estado de uma pessoa 

com base no que está acontecendo no ambiente. O propósito deste App é ajudar 

pessoas com mobilidade reduzida ou idosos no deslocamento na zona rural ou na 

cidade, mas ele pode ser utilizado no interior de residências ou prédios públicos ou 

privados. O App mede se uma pessoa caiu, mudou de posição, se há mais luz solar, 

entre outros (SENDRA, et al., 2013). 

Um dispositivo de tecnologia assistiva vestível foi projetado para usar recursos 

de posicionamento e computação do smartphone para localizar e guiar o usuário com 

deficiência visual ao longo de configurações urbanas para favorecer a mobilidade 

independente, segura e eficiente. O dispositivo consiste em um smartphone e uma 

tela sensível ao toque. Um sensor GPS garante a localização, rastreamento e 

orientação do usuário no espaço e um dispositivo sensível inserido em um calçado. O 

dispositivo pode ser um complemento ao uso da bengala branca ou cão-guia, como 

uma solução de mobilidade para pedestres cegos e deficientes visuais em ambientes 

urbanos. As instruções são transmitidas do smartphone para o módulo eletrônico 

instalado em um calçado por Bluetooth. O módulo é um sistema embarcado com um 

microcontrolador ATMEL-ATtiny2313 responsável por traduzir as instruções para os 

comandos do atuador e por transmitir estes para o display tátil. Um módulo vibro tátil 

localizado no calçado fornece ao usuário as instruções de navegação necessárias 

para chegar ao destino escolhido. A inovação desse conceito de interface é fornecer 

feedback tátil para o pé (TACHIQUIN, et al., 2021). 

 

2a questão de pesquisa da RSL:  
 

A segunda questão de pesquisa refere-se às dificuldades no desenvolvimento 

e usabilidade dos Apps destinados às PcDs. O desenvolvimento de sistemas para 

smartphones é uma tarefa bastante complexa devido a limitação de recursos e a 

variedade de tecnologias existentes para estes dispositivos. Os smartphones 

possuem características específicas como, por exemplo, tamanho e resolução de tela, 

presença ou não de teclado, formatos e diferentes tecnologias empregadas, que 

variam em nível de hardware e software. Essas diferenças trazem uma preocupação 

adicional quanto à forma de disponibilização e apresentação de conteúdo acessível 
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para os usuários (SAKAMOTO, SILVA, MIRANDA, 2012). As PcDs formam um grupo 

muito heterogêneos, e fica claro que uma solução destinada a uma pessoa ou grupo 

específico, nem sempre é viável para outros. Assim, a 2a questão de pesquisa tem o 

intuito de fornecer recomendações para futuros pesquisadores e desenvolvedores em 

App de tecnologia assistiva para smartphones com foco no usuário final. O Quadro 5 

apresenta as principais limitações relatadas nos artigos desta RSL. 

 

Quadro 5: Principais limitações encontradas nos artigos da revisão sistemática 

Limitações Autores 

Sobrecargas de informações no sistema Brock, et al., 2015;  
Mascetti et al., 2016 

Precisão de localização em ambiente interno Barberis, et al.; 2013 

Obsolescências dos dados compartilhados Karimi, at al., 2014 

Adaptação dos dados compartilhados com um grupo 
específico de usuário 

Ribeiro, et al., 2018;  
Wu, Liu,Yuan, 2020 

Prevenção a fraudes cibernéticos Muñoz, et al., 2016 

Privacidade de dados do usuário Barberis, et al.; 2013 

Falta de precisão na localização geográfica do sistema de 
GPS 

Mascetti, et al., 2014;  
Duarte, et al., 2014;  
Jonas, et al., 2015;  
Al-Khalifa, Al-Razgan, 2016 

Integração do aplicativo a um banco dados Muñoz, et al., 2016 
Fonte: Elaborada pelos autores  

 

Uma das limitações citadas nos artigos da RSL sobre o desenvolvimento de 

Apps de mobilidade foi relativa à colaboração em mobilidade para as PcDs em vias 

públicas. Esta limitação refere-se à expectativa de vida dos dados que são geralmente 

compartilhados no aplicativo. Estes dados compartilhados podem tornar-se obsoletos 

rapidamente, devido a diversos fatores, como desvios de manutenção em vias 

públicas, evacuação de emergência e congestionamento devido a eventos irregulares, 

como desfiles ou festivais (KARIMI, et al., 2014). Outra limitação está em atrair a 

participação suficiente de fontes e dados externos e relevantes de informações em 

mobilidade e orientação. Além disso, nem todos os participantes, doadores de dados, 

podem ser qualificados para avaliar rotas para diferentes deficiências (RIBEIRO, et 

al., 2018). 
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É comum que grupos compartilhem informações de rotas sem barreiras físicas 

nos Apps para PcDs, no entanto, é importante considerar que as PcDs, em especiais 

as com deficiência motora, constituem um grupo muito heterogêneo. Eles podem 

possuir diferentes características físicas ou funcionais, idade ou necessidades de 

transporte específico em que muitas aplicações não adaptam as suas necessidades 

específicas (RIBEIRO, et al., 2018), ou, em muitos casos, os usuários não conseguem 

expressar suas preferências com precisão (HASHEMI, KARIMI, et al.; 2016).  

A questão das diferentes faixas etárias dos usuários é um problema de difícil 

solução, pois, adolescentes, adultos e idosos com deficiência são de gerações 

diferentes e têm diferentes níveis de aceitação dos sistemas baseado em 

smartphones (WU, LIU, YUAN, 2020). Contudo, mesmo que a barreira de 

acessibilidade seja a mesma, a resposta para superá-la deve atender às 

necessidades específicas de cada usuário final. É necessário primeiro identificar os 

requisitos de cada tipo de usuário visado melhorar as suas capacidades (MUÑOZ, et 

al., 2016). É importante que o App seja contínuo e autônomo em sua operação, como 

por exemplo, possa gerar alertas a fim de fornecer um serviço a um grupo-alvo que 

geralmente não tem familiaridade com a tecnologia (BOULOS, et al., 2011). Sistemas 

que usam de diferentes canais sensoriais, como: visuais, auditivos e táteis, são de 

extrema importância para que o fornecimento de informações acessível a todos os 

usuários, independentemente da idade, tipo de deficiência ou preferência sensorial do 

usuário (RODRIGUEZ – SANCHES, et al., 2014). 

Em um teste com App PERCEPT, destinado as pessoas com visão reduzida 

ou cegueira total, 40% dos pesquisados expressaram dificuldades com uma parte das 

instruções do aplicativo em compreender a voz sintética (GANZ, et al., 2012). Os Apps 

não devem ser sobrecarregados com muitas mensagens de áudio, pois, no caso de 

auxílio às PcDs em vias pública, elas podem desviar a atenção do usuário. É essencial 

que os Apps tenham sinais de alerta apenas para informações indispensáveis, como 

por exemplo, aproximação de um carro, bicicleta, pedestres etc. (MASCETTI, et al., 

2016). As informações de navegação devem ser claras e intuitivas, exigindo uma 

carga cognitiva mínima do usuário (BARBERIS, et al., 2013). As informações 

sobrecarregadas também podem ser prejudiciais no caso de mapa táteis que devem 

conter apenas informações úteis. Um mapa excessivamente detalhado torna-se 

confuso e ilegível, resultando em uma sobrecarga de percepção para o leitor (BROCK, 

et al., 2015). Em relação ao feedback, em um teste prático com um aplicativo 
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destinados a pessoas com deficiência visual, todos os participantes, preferiram a 

combinação de um sistema de orientação auditivo e tátil (RODRIGUEZ-SANCHEZ, et 

al.; 2014). 

De acordo com as dificuldades dos usuários com deficiência visual, relatado no 

teste do App PERCEPT, os pesquisadores elaboraram várias modificações no 

sistema: A orientação de direções inclui proximidade dada em passos, o sistema inclui 

instruções para quem tem cães-guia, fornecer opções para ajustar o ritmo da voz do 

aplicativo e permite instruções curtas ou abreviadas como: “Vire à esquerda” ou “vire 

à direita” (GANZ, et al., 2012). Para construir interfaces de usuário acessíveis, é 

necessário fornecer recursos de mídia alternativa para poder criar diversas instâncias 

adaptadas às necessidades específicas de interação de diferentes usuários. Os 

modelos de informações de descrição de recursos digitais tentam resolver o 

desequilíbrio entre os recursos do sistema e as necessidades individuais dos usuários, 

garantindo, assim, um acesso para todos os usuários (MIÑON, MORENO, ABASCAL, 

2013). 

Os smartphones com reconhecimento de localização podem coletar, 

armazenar e divulgar uma grande quantidade de dados confidenciais, aumentando 

assim potenciais preocupações de segurança e privacidade (BARBERIS, et al., 2013). 

Um projeto selecionado nesta RSL abordou dois desafios principais, a redução das 

fraudes cibernéticas na implementação do sistema e a proposta de uma solução de 

navegação multimodal específicas para idosos e PcDs. Ambos os casos requerem 

ampla integração de vários bancos de dados com informações pessoais coletadas. 

Assim, uma solução viável para o projeto seria a implantação de uma metodologia 

comprovada para preservação da privacidade de dados e autenticação de usuários 

(MUÑOZ, et al., 2016). 

Referente às pessoas que usam cadeiras de rodas, foi identificado que os 

usuários se sentem mais confortáveis com o smartphone do que com o tablet que 

requer um manuseio mais difícil para a maioria. Um smartphone é uma escolha melhor 

do que um tablet, pois é mais fácil de manusear com uma única mão. Estas restrições 

foram observadas tendo em vista os requisitos dos usuários, que incluíram pessoas 

com mobilidade reduzida nas mãos, como idosos e pessoas com danos cerebrais. 

Neste sentido, as interfaces com os usuários foram projetadas com fontes, botões e 

imagens de tamanho grande, facilitando assim, a usabilidade do aplicativo (RASHID, 

et al., 2017). 
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Os sistemas GPS são frequentemente usados para a navegação de pedestres, 

porém, falta precisão, principalmente em áreas rurais onde a navegação geralmente 

é mais necessária (JONAS et al., 2015). Outra restrição no uso do GPS está nos sinais 

em locais fechado, como, por exemplo: Um usuário com deficiência visual guiado por 

um App dentro de um museu ou instalação em que o sinal de GPS ou ponto de acesso 

está fraco ou obstruído (MELIS, et al., 2018). Além disso, o GPS não determina em 

qual andar do edifício se encontra o usuário (Al-KHALIFA, Al-RAZGAN, 2016). 

Algumas tecnologias que são utilizadas hoje em navegação apresentam grandes 

limitações: Baixa confiabilidade em diferentes condições por causa das imprecisões 

nos dispositivos de medição; Restrição a uma determinada área; alto custo; Uso 

complexo (JONAS et al., 2015). Atualmente, os problemas de navegação interna têm 

sido resolvidos com o desenvolvimento de Apps dedicados a edifícios específicos, 

como aeroportos ou shoppings, que podem ser baixados por diversas plataformas. 

Essas experiências, aliadas aos avanços recentes e ao crescente interesse industrial 

por essa tecnologia, podem levar a novas mudanças nesse cenário (BARBERIS, et 

al.; 2013).  

Diferentes tecnologias de localização e orientação são usadas para substituir 

ou complementar as funções do GPS, por exemplo: infravermelho, câmera fotográfica, 

Bluetooth, Zigbee, Location Based System (LBS) e IoT (RASHID, et al., 2017). Para 

aumentar ainda mais sua precisão, o app Ebsar usa marcadores de localização de 

ponto de verificação para garantir que mesmo em um caso em que um usuário se 

desvie do caminho inserido e o acelerômetro e a bússola falhem, um código QR 

digitalizado permitirá que o sistema ajuste a localização do usuário e continue a 

orientá-lo (Al-KHALIFA, Al-RAZGAN, 2016). O desafio emergente é oferecer Apps que 

vão muito além da navegação básica, este desafio pode melhorar a vida dos usuários 

nas suas principais atividades diárias (BARBERIS, et al.; 2013). 

Para melhorar as funcionalidades das ferramentas, algumas melhorias devem 

ser planejadas em curto e médio prazo combinando diversos serviços e tecnologias 

hoje disponíveis. Isto no sentido de proporcionar um designer e a usabilidade dos 

Apps, possibilitando a combinação de diversos serviços para melhorar a qualidade 

deles (MIÑÓN, MORENO, ABASCAL; 2013). Com a popularização de uso dos 

smartphones e suas capacidades de comunicação, colaboração, mobilidade e 

interação, surgiram muitas oportunidades para desenvolver novos Apps que podem 

ajudar as PcDs em sua vida cotidiana (RIBEIRO, et al., 2018). 
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3a questão de pesquisa da RSL: 

  

A terceira questão de pesquisa foi identificar como o sistema de colaboração 

coletiva foi utilizado no desenvolvimento e atualização dos dados destes apps. Esta 

questão visa compreender como os sistemas de colaboração podem contribuir com 

os Apps desenvolvidos para as PcDs. Dentre os sistemas colaborativos identificados 

na RSL encontra-se:  

 Troca de informações via aplicativo entre os usuários finais, isto é, PcDs 

ajudando PcDs (KARIMI, et al., 2014; ZENG, KUHN, WEBER, 2017; 

ZENG, WEBER, 2017; HASHEMI e KARIMI, 2017);  

 Colaboração dos cuidadores formais e informais com as PcDs 

(BOULOS, et al., 2011; RUSU, CRAMARIUC, 2014); 

 Compartilhamento de experiencias via mídia sociais (WU, LIU, YUAN, 

2020); 

 Colaboração de voluntários com e sem deficiencia (ZENG, KUHN, 

WEBER, 2017; STEINFELD, et al.; 2019). 

A cidade inteligente é uma abordagem ampla e integrada para melhorar a 

eficiência das operações de uma cidade, melhorar a qualidade de vida da população 

geral e PcDs promovendo igualdade no uso das instalações pública (BOYD, 2013). A 

cidade inteligente requer a participação de vários atores e, em muitos casos, a 

colaboração de cada cidadão na concepção, processos e melhorias da cidade 

(RASHID, et al., 2017). Neste sentido, a comunicação entre a população e as 

instituições governamentais é fundamental. Pimentel Greosa e Fuks (2011) afirmam 

que os sistemas de comunicação são a base dos sistemas colaborativos que implica 

novas formas de escrever, ler, se relacionar, dentre outras experiências. A 

colaboração pode ser um sistema que permita que pessoas diferentes ajam em 

conjunto em busca de um objetivo comum. 

No setor de viagens e turismo para PcDs, os Apps podem ir muito além do que 

simplesmente fornecer informações sobre locais específicos ou apenas recomendar 

lugares e itinerários. Eles podem fornecer informações adequadas e personalizadas 

para o turista. Os pesquisadores salientam a importância da PcD saber com 

antecedência se suas necessidades podem ser atendidas no local que ela pretende 

visitar, bem como saber a opinião de outros PcDs sobre o mesmo local. As opiniões 

de turistas com necessidades semelhantes podem e devem ser utilizadas para 



.  65 

melhorar o comportamento do sistema e a precisão das informações e 

recomendações fornecidas (RIBEIRO, et al., 2018). 

Uma forma de abordagem colaborativa, para as pessoas que usam cadeira de 

rodas visa encontrar e capturar feedbacks sobre informações de calçadas em vias 

públicas, como grau de inclinação, largura, cumprimento, avarias, dentre outros 

parâmetros. Nesta pesquisa o compartilhamento e a troca de experiências são 

fornecidos pelos próprios usuários finais. O usuário segue o trajeto sugerido pelo App 

para chegar ao seu destino, e é questionado, via aplicativo, sobre a qualidade da 

calçada do trajeto. Estes feedbacks são incorporados a um banco de dados, que é 

ajustado periodicamente com intuito de fornecer aos outros usuários uma rota mais 

satisfatória (HASHEMI e KARIMI, 2017). As Pessoas sem deficiência podem 

desempenhar o papel de um voluntário, contribuindo com informações de 

acessibilidade ambiental. No entanto, considerando a falta de conhecimento sobre 

necessidades especiais em indivíduos com diferentes deficiências, é necessário a 

orientação adequada dos sistemas. Os voluntários como colaboradores não 

especialistas, em muitos casos, não sabem como fazer uma contribuição e o que deve 

ser anotado. É importante permitir que os usuários com deficiência indiquem 

claramente o que e como devem ser anotadas estas contribuições (ZENG, KUHN, 

WEBER, 2017). 

O App SoNavNet é uma abordagem baseada na colaboração e na experiência 

dos usuários através da comunicação nas mídias sociais. O compartilhamento e troca 

das experiências através das mídias sociais, acessada pelo App, permitem que as 

PcDs possam encontrar rotas adequadas que atendam às suas necessidades em 

ambientes externos e internos (KARIMI, et al., 2014). Outro App, os usuários têm 

acesso instantâneo às informações sobre veículos sem barreiras, avaliações de 

motoristas, rotas de direção, tempo estimado de chegada, informações sobre 

descontos, estimativas de custos e registros de viagens, e podem compartilhar sua 

experiência e informações por meio de plataformas de mídia social (WU, LIU, YUAN, 

2020). 

O resultado da orquestração de micros serviços é um workflow onde os micros 

serviços de crowdsourcing e crowdsensing auxiliam no planejamento, na viagem e 

nas fases de relato dos usuários levando em consideração as necessidades e 

preferências dos usuários. O crowdsourcing foi baseado em um conjunto de 

notificações para verificar a confiabilidade dos dados coletados, e um sistema de 
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relatório voluntário para coletar dados, que permitirá ao usuário interagir diretamente 

e injetar várias informações na plataforma. Devido a estes micros serviço, os usuários 

podem preencher os conjuntos de dados relacionados aos seus pontos de interesse, 

como: Monumentos, paradas de serviços públicos, parques, locais históricos e assim 

por diante. Poderão também colaborar com informações de pontos de interesse de 

acessibilidade, como: Barreiras, escadas, instalações urbanas, vãos, obstruções, etc. 

O crowdsensing funciona adquirindo automaticamente diferentes tipos de informações 

e de fontes, isso inclui: Informações de GPS em tempo real e informações de ponto 

de acesso em tempo real. Estas informações são reunidas com intuito de gerar 

informações sobre a disponibilidade de rotas, ruas e horários de serviços públicos 

(MELIS, et al., 2018). 

O App Wayfinding encontrada nesta RSL, tem uma funcionalidade de enviar 

mensagens aos usuários sobre as barreiras físicas, como caixotes de lixo ou faixa de 

pedestre. Para fornecer informações aos usuários com deficiência visual, a melhor 

combinação encontrada foi o feedback auditivo e tátil. Quando o feedback tátil é 

fornecido, o App vibra o em um determinado ritmo, avisando quando o usuário 

caminha na direção adequada. Se o usuário estiver próximo ao destino, o smartphone 

vibra em um ritmo mais acelerado, no sentido de avisar ao usuário a sua localização 

(RODRIGUEZ-SANCHEZ, et al.; 2017). 

Nesta RSL foi encontrada uma pesquisa que visa aumentar a interação dos 

usuários finais e cuidadores formais e informais através da colaboração e de tutoriais 

para cuidadores. A discussão e a interação ajudaram tanto os idosos e as PcDs 

quanto os cuidadores a aprender uns com os outros, compartilhar experiências e se 

comunicar (RUSU e CRAMARUIC, 2014). Neste mesmo sentido, a colaboração pode 

ir além da troca de informações entre às PcDs, as colaborações podem incluir médicos 

e outros profissionais da saúde (BOULOS, et al., 2011). 

O App Tiramisu permite que passageiros com ou sem defiência compartilhem 

dados de localização e de trânsito em seus smartphones, melhorando assim as 

informações de mobilidade por meio do crowdsourcing informando os horários de 

chegada de transporte público em tempo real. Quando os usuários selecionam um 

dado transporte publico, o App abre uma caixa de diálogo pop-up que permite que o 

usuário possa indicar a entrada no ônibus, que este ônibus passou ou que este estava 

lotado para embarcar. As duas segundas opções oferecem maneiras adicionais para 

os usuários coletarem informações em tempo real. Quando os usuários indicaram que 
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estavam embarcando em um determinado ônibus, eles escolheram uma parada de 

destino. Em seguida, eles avaliaram a lotação do ônibus no embarque e selecionaram 

“registro” para compartilhar um rastreamento de localização. O App interrompe 

automaticamente o compartilhamento de informações de localização conforme o 

veículo chega na parada desejada (STEINFELD, et al.; 2019).  

Incorporar outras pessoas sem experiências para fornecer recomendações de 

rota para usuários de uma maneira específica, espera-se que o sistema de busca 

melhore sua eficiência. Por outro lado, o sistema pode não ser capaz de encontrar a 

rota ideal quando apenas os usuários sem experiências são levados em consideração. 

Para tirar as vantagens da forma colaborativa encontrada na pesquisa, uma 

abordagem combinada foi proposta. O caminho proposto pelo App não funciona 

apenas com base nos feedbacks dos usuários sem ou com deficiência 

separadamente. Para mitigar possíveis erros de feedbacks, um coeficiente de 

mitigação com base no tipo de usuário foi incluído ao sistema (ZENG, KUHN, WEBER, 

2017). Em uma pesquisa, foi apresentado um estudo de caso 5 aplicativos para 

investigar como usuários, incluindo idosos, pessoas que usam cadeiras de rodas, 

deficientes visuais e voluntários sem deficiência colaboram com informações de 

acessibilidade ambiental. Indivíduos de diferentes grupos de usuários tiveram 

comportamentos diferentes ao colaborar com informações sobre acessibilidade. Por 

outro lado, os voluntários que não possuem nenhuma deficiência tinham certa 

restrição em identificar problemas ambientais de acessibilidade (ZENG, WEBER, 

2019). 

 

4.1.5 Conclusões da RSL 

 

A presente RSL teve o intuito de analisar artigos sobre o desenvolvimento de 

Apps de tecnologia assistiva para smartphones. Este tipo de desenvolvimento se 

mostrou ser uma tarefa complexa devido a heteroginilidade dos usários finais Os 

desafios de acessibilidade que a sociedade enfrenta hoje estão mais visíveis nas 

áreas urbanas. Distinguir entre os recursos necessários para cada grupo é de extrema 

importância, pois, cada pessoa ou grupo tem suas próprias necessidades e 

preferências específicas. A aplicação dos mecanismos tecnológicos pode fornecer 

resultados positivos na inclusão social e na vida diária das PcDs. A RSL pode orientar 
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os profissionais nos projetos de desenvolvimento de aplicativos destinados a PcDs. 

Para isto, a RSL não só elencou algumas dificuldades, mas descreveu algumas das 

soluções encontradas pelos pesquisadores, podendo servir de orientação para 

definição dos requisitos funcionais dos aplicativos com base no usuário final. 

Demonstrar compromisso com a inovação na mudança do ambiente urbano, permite 

que todas as pessoas, incluindo as PcDs, aproveitem plenamente a vida na cidade. A 

inclusão das PcDs é uma tarefa complexa, na qual se constrói pela ação colaborativa 

de profissionais de diversas áreas de atuação, população, familiares e poder público. 

 

4.2 Caracterização do projeto segundo o Modelo Diamante 

 

A etapa de aplicação do Modelo Diamante para a caracterização do projeto do 

App SisWeb-CRIA de gerenciamento logístico de distribuição das CRIAs consistiu em: 

(i) Classificar o projeto conforme o Modelo Diamante, esta classificação se deu forma 

intuitiva pelo pesquisador, através da literatura sobre o modelo: (ii) Apresentar o 

gráfico do projeto (iii) Analisar o projeto de acordo com sua classificação; (iv) 

Apresentar os possíveis riscos e benefícios do projeto e (v) Classificar o grau de 

inovação do projeto de acordo com os eixos ou dimensões Novidade (N), Tecnologia 

(T), Complexidade (C) e  Ritmo (R). Para a caracterização do projeto foram 

considerados o desenvolvimento do App SisWeb-CRIA, a cadeira de rodas 

automatizada infantil de baixo custo, e a estratégia da logística colaborativa no 

gerenciamento de distribuição das CRIAs de baixo custo. A classificação do projeto 

pode ser utilizada para que os gestores possam compreender melhor o contexto na 

qual seu projeto está inserido e interpretar uma área específica ou definir e estabelecer 

os limites do projeto. A Figura 16 apresenta o gráfico do projeto classificado de acordo 

com o Modelo Diamante.  
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Figura 16: Tipologia do projeto de desenvolvimento do aplicativo SisWeb-CRIA conforme o 
modelo NTCR 

 
Fonte: Autores  

4.2.1 Análise da dimensão Novidade (N) 

 

O projeto App SisWeb-CRIA foi caracterizado como uma “plataforma” que 

indica o desenvolvimento de um novo tipo de serviço para um segmento de clientes 

externos. Esse tipo de projeto não é novo para o mercado, porém, busca substituir ou 

agregar novas funcionalidades um produto já estabelecido no mercado. Os projetos 

“derivados” e “plataformas” são definidos como inovação incremental para o mercado. 

Os projetos “derivados” indicam melhoria em um produto existente, e os projetos 

“plataformas” indicam uma nova geração em uma linha de produtos existente, porém 

a ênfase aqui está na incerteza do mercado (STRETTON, 2019). Um aplicativo de 

pedido e acompanhamento de entregas não é algo novo para o mercado, porém, o 

App SisWeb-CRIA foi classificado como plataforma devido à inclusão dos processos 

de logística colaborativa e a necessidade do desenvolvimento modular do software.  

A cadeira de rodas, objeto da pesquisa, é um equipamento único e montado 

sob medida, por isso o projeto foi classificado como uma nova geração de produto no 

mercado. Um App exclusivo para solicitar este tipo de equipamento e acompanhar o 

pedido até a entrega pode ser classificado como inovação modular, já que um App 

não é nenhuma novidade para o mercado. A inovação modular visa mudar o conceito 
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de um produto ou serviço sem alterar sua arquitetura (HENDERSON E CLACK, 1990). 

Quanto maior for a aplicação da inovação modular em um produto ou serviço, maior 

será a capacidade da organização em adaptar seus produtos ou serviços em um 

mercado específico (ZESCHKY et al., 2014). Em um projeto “plataforma”, o tempo de 

lançamento é importante para a vantagem competitiva. Os membros da equipe 

ganham experiência técnica e gerencial na introdução de novas gerações de serviço. 

O risco de fracasso nesta caracterização do projeto é médio, pois, envolve o risco de 

não progredir em comparação à geração anterior. Mas, o risco, para a pesquisa atual, 

foi considerado baixo, pois não foi encontrado nenhum projeto semelhante em relação 

à logística colaborativa de distribuição de cadeira de rodas. O plano de marketing dos 

produtos plataformas deve focar na criação da imagem do produto, enfatizando suas 

vantagens. 

 

4.2.2 Análise da dimensão Tecnologia (T)  

 

O projeto App SisWeb-CRIA foi caracterizado como “baixa-tecnologia” pois 

depende de tecnologias já existentes e bem estabelecidas no mercado. Campos 

(2017) afirma que a inovação incremental busca extrair a valorização de produtos e 

serviços existentes, sem fazer mudanças significativas ou grandes investimentos. 

Carvalho e Castro (2016), sugerem que os projetos inovadores incrementais possuem 

dimensões que envolvem melhorias tecnológicas familiares e geralmente envolvem 

sistemas de arranjos.  

Um sistema baseado em aplicação web e dispositivo móvel não é uma 

novidade e conta para seu desenvolvimento com tecnologias já amadurecidas e 

desenvolvidas em outros locais. Neste tipo de projeto a eficiência é de extrema 

importância, pois o serviço da pesquisa atual, adiciona valor para o cliente em relação 

ao custo, tempo de resposta e impacto social. No protótipo implementado foi 

apresentada uma aplicação web responsiva ao uso em dispositivo móvel, porém a 

estrutura de seu back-end e banco de dados permite a implementação do front-end 

em um app de dispositivo móvel de forma paralela ao front-end web já implementado; 

e com a tecnologia utilizada no desenvolvimento do front-end atual é fácil adaptar os 

mesmos recursos para um app de dispositivo móvel com a mesma linguagem de 

programação. Com esta flexibilidade no uso dos recursos já implantados, os efeitos 
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da incerteza tecnológica são de baixo risco, porém a comunicação e interação entre 

os desenvolvedores e clientes são fundamentais para que o aplicativo cumpra suas 

funções. Apesar do projeto ser caracterizado como baixa-tecnologia, devido à sua 

característica colaborativa, ele requer muita comunicação e interação entre os 

colaboradores. O investimento em treinamento da equipe, interações informais e 

reuniões não-agendadas são indicadas para tratar deste item. O risco de fracasso do 

projeto foi classificado como moderado. Os riscos estão associados à eficiência da 

distribuição, atitudes, habilidades gerenciais e na facilidade no uso do aplicativo, além 

das suas questões técnicas. Nesse caso é indicado um estilo gerencial mais flexível, 

aberto às possíveis mudanças e inovações com decorrer do tempo, além da formação 

de uma equipe multidisciplinar. Tidd e Bessant (2015) corroboram que a inovação 

incremental é uma estratégia gerencial de grande potencialidade, pois ele parte de 

algo conhecido é aprimorado com o passar do tempo. Todavia, apesar deste projeto 

não apresentar inovações radicais em termos tecnológicos, ele pode apresentar 

impacto significativo em termos sociais. Os atributos inovadores nos produtos de 

tecnologia assistivas, mesmo que incrementais, proporcionam melhoria na qualidade 

de vida, aumento da autoestima, maior mobilidade, inclusão social etc. 

 

4.2.3 Análise da dimensão Complexidade (C) 

 

O projeto App SisWeb-CRIA foi caracterizado como “sistema” pois o sistema é 

uma coleção de elementos, componentes e módulos, que são combinados em um 

único sistema que desempenha as funções necessárias. Os módulos de banco de 

dados, back-end e front-end podem funcionar em equipamentos físicos ou nuvens 

diferentes, como aconteceu com o protótipo apresentado, o qual, foi implementado 

em três nuvens distintas, com a atualização online do código fonte em um repositório 

público localizado em uma quarta localidade. As tecnologias utilizadas permitiram um 

desempenho ótimo, mesmo com este formato de implementação, onde as várias 

partes do sistema comunicam-se às vezes com servidores web em países diferentes. 

O uso de software livre e multiplataforma em todas as partes do sistema também 

permite que o mesmo seja implementado em um servidor único, com baixo grau de 

dificuldade na instalação dos softwares e alteração do código original para fazer as 

adaptações necessárias, como está planejado para a implementação final. O número 
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de atividades administrativas e logísticas a serem controladas pode dificultar o 

planejamento, neste sentido, a abordagem gerencial, no que se refere aos assuntos 

relacionados a este eixo deve ser mais rígida. Documentar as atividades de forma 

organizada é desejável no sentido de poder repeti-las por outros gestores ou no futuro. 

Esse tipo de projeto requer a habilidade de visão sistêmica por parte da gerência. 

Recomenda-se que o gerente tenha habilidades para administração eficiente de 

diversos tipos de questões técnicas, políticas internas, externas e administrativas. 

 

4.2.4 Análise da dimensão Ritmo (R) 

 

O projeto App SisWeb-CRIA foi caracterizado como “regular” pois o 

desenvolvimento de um software requer em muitos casos testes extensos e 

verificação de códigos que absorvem muito tempo da equipe de desenvolvimento. O 

fato de não ter uma data definida para implementação final do aplicativo, gera um 

pouco de incerteza em relação à necessidade de atualização nas versões dos 

softwares utilizados, pois as bibliotecas utilizadas poderiam tornar-se obsoletas, o que 

comprometeria o desempenho ou funcionamento do sistema. Devido a este aspecto 

de evolução das bibliotecas de software, foi definido o fechamento do segundo ciclo 

de desenvolvimento, com a possibilidade de utilização do sistema por dois anos com 

os mesmos recursos; mas para a continuidade do projeto é necessário um terceiro 

ciclo, iniciando com a fase de planejamento, visando a implementação final. 
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Capítulo 5 

FASE 2: DESENVOLVIMENTO 

5.1 Aplicação da metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software 
no aplicativo SisWeb-CRIA  

 

Neste capítulo são apresentadas as seis etapas da Fase 2 de Desenvolvimento 

do App SisWeb-CRIA com uso da Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software: 

Planejamento, design, desenvolvimento, teste, implantação e feedback. Além disso o 

capítulo apresenta os requisitos funcionais e não funcionais, inerentes ao sistema 

desenvolvido.  

 

5.1.1 Planejamento do aplicativo SisWeb-CRIA 

 

A etapa de planejamento da presente pesquisa teve início com a busca pela 

resposta para a questão de pesquisa, que está relacionada com as dificuldades de 

distribuição das CRIAs de baixo custo em um pais de grande dimensão como o Brasil. 

Neste sentido, o foco principal foi definir como as tecnologias atuais aliadas com os 

serviços de internet poderiam contribuir com os serviços logísticos de pedido e de 

distribuição das CRIAs em diversas partes do Brasil. Nesta etapa foram realizadas 

reuniões não estruturais com professores de logística da FATEC de São José Campos 

e um aluno de Análise de Sistemas que ficou responsável pelo desenvolvimento do 

app. Para isso foram definidos os requisitos funcionais que refletem as necessidades 

dos usuários de acordo com o problema levantado e os objetivos do aplicativo. Os 

requisitos funcionais são um conjunto de funcionalidades que vão formar o aplicativo, 

como por exemplo: cadastro de usuários, login, localização, busca por listas, etc. (WE 

LOVE APP, 2020). O Quadro 6 apresenta os 18 requisitos funcionais definidos para o 

App SisWeb-CRIA. Os requisitos não funcionais, apresentados no Quadro 7 estão 

relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, 

disponibilidade, confiabilidade, segurança e tecnologias envolvidas. 
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Quadro 6: Requisitos funcionais do aplicativo SisWeb-CRIA 
 

Requisitos funcionais do aplicativo SisWeb-CRIA 
1 - Realizar cadastro 
Todos os envolvidos: alunos, mestrandos, 
professores, entidades e profissionais envolvidos 
no projeto CRIA de baixo custo deverão realizar 
um cadastro para ter acesso ao sistema. 

2 - Opção de acesso  
O App deve permitir o tipo de acesso de acordo 
com o envolvimento do usuário, a partir de 
diferentes abas que abrem um formulário 
específico e que será validado por um 
administrador para autorizar o acesso. 

3 - Registro provisório  
O App deve permitir um registro provisório 
automaticamente, a partir do preenchimento de um 
formulário, que vai direcionar o usuário a uma 
página de informação temporária, até que o seu 
registro seja validado por um administrador, a 
partir daí o usuário terá acesso de acordo com o 
tipo de registro confirmado 

4 - Controle de usuários  
O App deve permitir ao usuário administrador 
visualizar e fazer alterações no Controle de 
Usuários, assim como validar os usuários com 
registro provisório. 

5 - Formulário de pedidos  
O App deve permitir a solicitação de pedidos 
através do formulário específico, que ficará 
pendente de aceitação pelo usuário administrador. 

6 - Aceitação e cadastro do pedido da CRIA 
Para seguir adiante, o pedido deverá ser analisado 
pelo usuário administrador que verificará a 
possibilidade de atendimento, autorizando e 
cadastrando um número de pedido. 

7 - Confirmação de pedido  
O sistema deve enviar aviso automático vinculado 
a cada entidade cadastrada, quando for autorizado 
o pedido, informando que a solicitação foi aceita, 
com o respectivo número de pedido. 

8 - Padronização e controle dos processos Para 
cada número de pedido será aberto um campo de 
padronização dos processos, colocando em ordem 
temporal para execução correta de cada processo 
envolvido e o status de cada um (concluído ou não 
concluído). 

9 - Cronograma de Pedidos  
Paralelo ao RF8 é necessário um controle dos 
pedidos em andamento, com a possibilidade de 
alterar o status do processo, adicionando a 
informação de data prevista e de conclusão de 
cada processo. 

10 - Programar entrega  
O sistema deve permitir a programação geral de 
data para a entrega de cada produto em produção, 
com registro da data que foi finalizado e 
disponibilizado para entrega. 

11 - Controle de entrega  
O sistema deve possuir um campo onde o usuário 
responsável pela entrega dos produtos marcará as 
datas previstas e receberá a confirmação das 
entregas dos pedidos 

12 - Visualização de entrega  
O sistema passará a informação do RF11 para um 
campo correspondente onde a entidade 
cadastrada para receber veja essa informação 

13 - Confirmação de entrega  
O sistema permitirá que a entidade cadastrada 
confirme a data que recebeu o produto, fechando 
o ciclo de entrega. 

14 - Relatório de auditoria  
O sistema deve gerar um relatório que mostra 
linhas contendo um registro de login de usuários 
com horário e eventos realizados. 

15 - Relatório mensal  
O sistema deve gerar relatório filtrado 
mensalmente, para melhor assertividade de todos 
os processos estarem sendo cumpridos de acordo 
com o cronograma inicial. 

16 - Relatório anual  
O sistema deve gerar relatório anual, com 
comparação dos dados analisados das atividades 
principais ocorridas durante o ano selecionado. 

17 - Relatório de usuários  
O sistema deve gerar um relatório de usuários, 
com as informações do cadastro, tipo de usuário e 
data de cadastro. 

18 - Backup de dados  
O sistema deve possibilitar um backup automático, 
com cópia regular do banco de dados para um 
servidor alternativo. 
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Quadro 7: Requisitos não funcionais do aplicativo SisWeb-CRIA 

Requisitos não funcionais do aplicativo SisWeb-CRIA 
1 - Regras de pedido  
O sistema deve gerar pedidos de acordo com as 
regras estabelecidas para as solicitações das 
entidades cadastradas. 

2 - Visualização de pedidos  
O sistema deve gerar uma visualização de pedidos 
através de gráficos coloridos e relatórios por tempo 
e quantidade 

3 - Relatório por período  
O sistema deve permitir a opção de gerar 
relatório por um período selecionado por data, 
além dos relatórios mensais e anuais. 

4 - Servidor de backup de dados  
O servidor alternativo automático pode estar em 
nuvem, caso não exista um servidor físico extra 
disponível, e ter proteção de acesso seguro. 

5 - Design responsivo  
O sistema web deverá possuir um design 
responsivo. A interface do sistema deverá se 
comportar adequadamente independente do 
dispositivo que será utilizado para acesso – 
browser, smartphone ou tablet. 

6 - Avisos do sistema  
O sistema deve informar ao usuário quando ele 
tentar fazer uma operação não permitida ou 
quando ele está prestes a realizar uma operação 
que pode alterar dados 

7- Disponibilidade do sistema  
O sistema deve permanecer online 24 horas por 
dia, exceto quando for programada alguma 
manutenção no sistema. 

8 – Compartilhamento de dados  
O sistema deve compartilhar dos mesmos 
protocolos de conexão e bancos de dados para 
armazenamento de informação nas diferentes 
plataformas de utilização, web ou aplicativo móvel. 
Também poderá ter caminho conector com outros 
softwares e protocolos externos  

9 - Segurança do sistema  
A segurança do sistema será dada através do 
protocolo SSL e SH512 para senhas, bem como 
algoritmos de autenticações criadas pela equipe, 
com criptografia segura. 

10 - Linguagens de programação 
Interface web deve ser baseada nas linguagens 
HTML, TypeScript e Javascript, gerada a partir de 
scripts, para utilização da ferramenta em 
navegadores Web. 

11 - Hardware  
Na interface de hardware será necessária uma 
placa de rede /10/100 Mbps que permita até cem 
conexões simultâneas, bem como placa mãe 
1.8GHz, 2 GB de RAM, espaço em HD de 80GB 
(incluindo banco de dados). 

12 - Portabilidade  
Os aplicativos do back-end do sistema devem 
rodar em Sistema Operacional Windows 7, 8 ou 
10, Windows Server ou em qualquer plataforma 
Linux, como o Ubuntu Server. 

13 - Interfaces de comunicação  
Será dado primeiramente através do teclado em 
formato ABNT2 e mouse, também a tela de 
impressão digital. No caso de acessibilidade 
serão utilizadas as saídas de áudios disponíveis. 

14 - Manual de usuário  
O manual será uma referência completa do 
sistema onde o usuário pode aprender as 
funcionalidades, bem como os elementos de 
interface. Ele deve ser completo e ter seções 
especiais com as perguntas mais frequentes. 

15 - Ajuda on-line  
O sistema deve oferecer uma ajuda on-line 
contendo informações expressas de forma 
simples que efetivamente auxiliem o usuário a 
efetuar uma tarefa 

16 - Ajuda por contexto  
O sistema deve oferecer um sistema de ajuda que 
ofereça informações de acordo com o contexto. 

17 - Tópicos de Ajuda  
O sistema deve oferecer um sistema de ajuda 
que tenha uma pequena quantidade de 
informações, e que só exiba informações 
detalhadas quando requisitado pelo usuário. 

 

Fonte: Franco, 2018  
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5.1.2 Design do aplicativo SisWeb-CRIA 

 

Esta etapa envolveu as atividades de concepção do App a partir da definição 

do design da interface com o usuário. Uma interface simples e minimalista foi decidida, 

semelhante aos sites de compras disponíveis no mercado, contendo uma barra de 

título na parte superior, uma barra lateral à esquerda para as informações do usuário 

logado e links para as páginas do sistema, e uma parte central com o conteúdo de 

cada página. No que se refere à usabilidade foi definido um design simples e 

minimalista com intuito de evitar que o App contenha informações desnecessárias. A 

opção por um sistema simples permitiu desenvolver um App simples de usar, com 

informações que deixem claro aos usuários quais funções estão disponíveis e como 

eles podem realizar seus pedidos. 

 

5.1.3 Desenvolvimento do aplicativo SisWeb-CRIA 

 

Dois ciclos de desenvolvimento foram realizados seguindo a Metodologia Ágil. 

No primeiro ciclo de desenvolvimento foram executados os passos previstos na 

gestão de projetos de TI e nesta etapa foi apresentada uma solução com back-end 

em linguagem JAVA utilizando o framework Spring Boot e banco de dados relacional 

utilizando o padrão MySQL. Para o mapeamento entre as tabelas do banco de dados 

foi utilizado o framework Hibernate, incorporado a um projeto do Spring Framework. 

Para isso, foi utilizado um servidor Apache Maven que cuida de carregar todas as 

dependências necessárias ao aplicativo. Para o front-end, foram implementadas 

páginas web escritas para o HTML-5 e utilizando estilo CSS, com estrutura montada 

através do framework IONIC, que usa Angular JS e possibilita criar aplicativos Web 

progressivos, que pode ser usado em aplicativos móveis com um visual muito similar 

ao de aplicativos nativos. Uma implantação temporária foi realizada na plataforma de 

serviços Heroku, apenas para o back-end, com o front-end rodando em um servidor 

local, no laptop utilizado para os testes. A razão principal deste tipo de implantação, 

além de utilizar tecnologias de código aberto, foi a curva de aprendizado que estava 

sendo seguida durante o ciclo. Os resultados dos primeiros testes foram satisfatórios 

do ponto de vista da arquitetura de software apresentada tanto no back-end quanto 

no front-end.  
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Ao final do ciclo não foi feito o upgrade do backend, pois a quantidade de 

mudanças em bibliotecas e métodos relacionados a estas foram muito grandes. Para 

realizar um upgrade com as novas bibliotecas seria necessário reescrever grande 

parte do código, trocando diversos blocos de código, mas sem a garantia de que o 

sistema continuaria funcionando sem problemas, caso o código não fosse reescrito a 

partir da sequência correta dos blocos interligados. A alternativa escolhida como 

solução para os problemas de atualização foi iniciar um novo ciclo de desenvolvimento 

utilizando outra linguagem de programação, desta vez começando com as versões de 

bibliotecas mais recentes com a possibilidade de fazer menos upgrades ou que estes 

sejam menos impactantes na implantação final do sistema.  

No segundo ciclo foi desenvolvido um sistema de informação com back-end em 

Javascript, utilizando bibliotecas do Node-JS, aproveitando as ideias da arquitetura 

inicial e procurando atingir os mesmos requisitos levantados no ciclo anterior. Foi 

escolhido desta vez um banco de dados não relacional, o MongoDB, principalmente 

pela facilidade na transmissão de dados via arquivos JSON, que permite uma resposta 

rápida às requisições feitas pelo front-end, além de facilitar a implantação futura de 

relatórios, assim como permite a exportação destes em outros formatos com mais 

facilidade, garantindo o requisito de interoperatividade do sistema. Outra vantagem, 

além da possibilidade de rodar o App em um servidor local, é que o banco de dados 

pode estar hospedado em um servidor em nuvem, facilitando o acesso remoto aos 

dados, principalmente durante a fase de testes de implantação. Todos os recursos 

citados acima permitem a implantação do sistema de acordo com o padrão de 

segurança recomendado pela engenharia de software. 

O front-end foi desenvolvido como aplicação web na linguagem Javascript, 

utilizando a biblioteca React JS, com Hooks e Components. Os blocos de código feitos 

de acordo com os padrões mais recentes da biblioteca React, em conjunto com a 

formatação CSS do Bootstrap, permitem bastante versatilidade na mudança de 

páginas, boa responsividade no uso com dispositivos móveis e ótima interação com o 

banco de dados através de formulários web. Todas as bibliotecas e recursos citados 

são softwares de código livre, e permitem a criação de outras aplicações móveis e 

web utilizando os recursos do mesmo back-end e banco de dados. Isto é, um aplicativo 

móvel, rodando em dispositivos Android ou IOS, pode comunicar-se com o servidor 

do back-end e ter acesso ao banco de dados, de maneira semelhante à aplicação web 

ou com novas funcionalidades ligadas a novas tabelas ou coleções criadas dentro da 
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mesma base de dados original. Também é possível criar e testar novas versões sem 

alterar as versões em uso, que estejam rodando em plataformas de serviços web 

temporárias. 

 

5.1.4 Teste, Implantação e Feedback 

 

Após a realização dos testes iniciais no aplicativo, foi feita a sua implantação 

em um servidor web provisório, para apresentar aos pesquisadores do projeto. Após 

os testes iniciais, realizado pelo próprio pesquisador, foram detectados os seguintes 

problemas: 

 Na tela de “Cadastro de nova entidade” o botão "encontrar CEP" não 

retorna nenhuma informação mesmo colocando um CEP válido; 

 Na tela “Listagem de pedidos”, há um erro ortográfico na penúltima linha 

“criança”;  

 Na tela de “Cadastro de nova entidade” após clicar no botão "SALVAR" 

não aparece um aviso que o pedido foi realmente salvo; 

 Após usuário logado no app, no menu lateral, há a opção de “fazer login” 

desnecessariamente; 

 Não aparece mensagem de “ERRO” caso usuário digite o número do 

CPF ou CNJ errado; 

 Na tela de “Novo pedido” após clicar no botão "SALVAR" não aparece 

um aviso que o pedido foi realmente salvo. 

Após observadas estes problemas no app, foi repassado ao analista 

responsável pelo desenvolvimento para realizar os ajustes necessários. A 

implantação definitiva depende de outras iniciativas paralelas do projeto, como a 

captação de recursos para a compra dos produtos necessários para a construção dos 

equipamentos, definição de um cronograma inicial para a fase de produção e a 

implantação para estratégia de colaboração. Este seria um novo ciclo dentro desta 

metodologia adotada, que após o feedback obtido no ciclo atual passaria por um novo 

planejamento para fazer os ajustes necessários, na qual é possível fazer uma 

alteração no design original e uma nova fase de desenvolvimento. 
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5.2 Plataforma de colaboração do aplicativo SisWeb-CRIA  
 

Nessa etapa da fase de desenvolvimento é apresentado o processo de 

construção da estratégia utilizada no desenvolvimento conceitual de uma plataforma 

de colaboração que após ser avaliada e aprovada poderá ser integrada ao App 

SisWeb-CRIA. Plataforma de colaboração é um software instalado em um servidor, 

que possui ferramentas on-line para que grupos redijam, editem, revisem e publiquem 

documentos colaborativamente (HASTINGS, 2009). A estratégia de busca pela 

solução foi baseada no modelo Funil de Inovação de Clark e Wheelwrigh (1993). Esta 

ferramenta é um esquema gráfico de pensamento sobre a criação e avaliação de 

alternativas para desenvolvimento de um novo produto ou processo. Este modelo de 

inovação é dividido em três etapas: Geração de ideias para o desenvolvimento de 

produtos ou processos, detalhamento dessas ideias e o desenvolvimento do produto 

ou processo (CLARK E WHELLWRING, 1993). No desenvolvimento da presente 

pesquisa o modelo de inovação foi adaptado em um total de quatro etapas: i) Busca, 

com a exploração das ideias para resolução do problema; ii) Seleção, definição da 

estratégia a ser implantada; iii) Avaliação da proposta, na qual foi sugerido que o 

projeto seja apresentada a um grupo de especialistas; iv) Implantação do sistema, 

integração no aplicativo SisWeb-CRIA (Fig. 17)  

Figura 17: Funil de inovação da plataforma de colaboração do sistema de distribuição de 
cadeira de rodas infantil automatizada de baixo custo 

 
Fonte: Autores adaptada de Clark e Wheelwrigh (1993) 
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 A etapa inicial deu-se a partir da questão de pesquisa que está relacionada 

com a distribuição das CRIAs de baixo custo em diversas partes do Brasil. Por conta 

das dimensões continentais do Brasil, surgiram algumas dúvidas: Como os 

solicitantes irão fazer os pedidos destas CRIAs de baixo custo? É possível aliar as 

tecnologias existentes no mercado com o processo logístico de distribuição destes 

equipamentos? Como estes equipamentos chegarão aos solicitantes?  

 

5.2.1 Busca ou exploração de ideias 

 

Nesta etapa o objetivo foi produzir ideias que tenham um bom potencial de 

mercado e sejam tecnicamente viáveis. Três alternativas foram definidas a partir dos 

resultados da RSL: 

 Alternativa 1: Desenvolvimento de um App de gerenciamento logístico 

para realização de pedido e o acompanhamento deste até a entrega do 

equipamentos em diversas parte do Brasil. 

 Alternativa 2: Além do desenvolvimento do App foi proposto a 

elaboração de uma estratégia de logística, na qual, seriam firmadas 

parcerias com voluntários dispersos pelo país, os quais ficariam 

responsáveis pela montagem e entrega das CRIAs automatizadas de 

baixo custo para o usuário mais próximo de sua região. 

 Alternativa 3: Elaboração da estratégia de logística colaborativa com 

parcerias com voluntários instituições privadas, universidades, 

pesquisadores, dentre outros, em diversas regiões do Brasil. Nesta 

alternativa os colaboradores ficariam responsáveis não somente pela 

montagem e entrega das CRIAs automatizada de baixo custo, mas faria 

parte do projeto como todo. 

 

5.2.2 Seleção das ideais 

 

Nesta etapa do funil de inovação, somente são selecionadas as ideias que têm 

grande chance de sucesso na seguinte sequência: as ideais que passam pelo primeiro 

filtro de aprovação são selecionadas, conceituadas e avaliadas. Depois é realizado 

um estudo de viabilidade técnica e de mercado, para então, as ideias serem 
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submetidas ao segundo filtro de aprovação. Depois de aprovada, as ideias seguem 

para a etapa de planejamento, execução e entrega (SANTOS, FRANCISCO, 2017). 

Sendo assim, as 3 alternativas foram avaliadas e foi concluído pelo analista de 

sistemas, responsável pelo desenvolvimento do app, que havia viabilidade técnica 

para o desenvolvimento para todas as 3 opções. 

Na alternativa 1, referente ao desenvolvimento de um App de gerenciamento 

logístico para realização de pedidos destes equipamentos em diversas parte do Brasil. 

A princípio, esta alternativa foi aceita pelos membros da equipe, e foi desenvolvido o 

protótipo do App SisWeb-CRIA. Neste App o usuário faria o pedido deste equipamento 

e acompanhava seu pedido até a entrega. A restrição encontrada nesta opção foi de 

que, dependendo da localização geográfica do usuário, a logística de distribuição 

poderia se tornar dispendiosa e complexa, isto, devido ao tamanho e peso do 

equipamento, além da distância do local de entrega deste equipamento dependendo 

do local do usuário. Neste sentido, as duas outras alternativas foram analisadas com 

intuito de diminuir o custo logístico de distribuição deste equipamento. 

Na alternativa 2, que se refere à elaboração de uma estratégia de logística, na 

qual, seriam firmadas parcerias com voluntários dispersos pelo país, na qual ficariam 

responsáveis pela montagem e entrega das CRIAs  de baixo custo para o usuário 

mais próximo de sua região. Nesta opção os voluntários usariam o App SisWeb-CRIA, 

com perfil de administrador, na qual, ficariam responsáveis pela montagem e entrega 

das CRIAs de baixo custo em sua região. Diante disso, observamos uma possível 

redução de tempo de entrega e custo de transporte deste equipamento, já que, os 

parceiros ficariam responsável pela montagem e entrega deste equipamento para o 

usuário mais próximo. 

Na alternativa 3, referente à elaboração de uma estratégia de logística 

colaborativa, na qual, seriam firmadas parcerias com voluntários, instituições com fins 

filantrópicos, universidades, pesquisadores, dentre outros, em diversas regiões do 

Brasil. Nesta alternativa os colaboradores ficariam não só responsáveis pela 

montagem e entrega das CRIAs  de baixo custo ao usuário, mas fariam parte do 

projeto como todo. Permitindo assim, que os voluntários colaborem não só com a 

montagem e distribuição do equipamento, mas que colaborem para o 

desenvolvimentos de novas soluções em tecnologia assistiva, possíveis 

aperfeiçoamento deste equipamento além de contribuir para redução de custo de 

transporte com a distribuição das CRIAs de baixo custo. A comunicação, cooperação 
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e comunicação entre os voluntários se daria através de uma plataforma colaborativa 

baseada em software, na qual, esta plataforma servirá para disseminação e troca de 

conhecimento, proporcionando que o projeto aproveite de fontes externas de 

experiência e conhecimento em pesquisa e desenvolvimento. 

Após a análise das 3 alternativas, esta foi escolhida, porém, como o protótipo 

do App SisWeb-CRIA já tinha sido desenvolvido, a alternativa encontrada foi a 

integração de um módulo de plataforma de colaboração integrado no próprio 

aplicativo, Nesse cenário, de acordo com a Metodologia Ágil de Desenvolvimento de 

Software, o aplicativo teria de passar por um novo ciclo de desenvolvimento. 

 

5.2.3 Avaliação 

 

Como já descrito anteriormente, as 3 alternativas da fase de busca foram 

avaliadas e foi concluído pelo analista de sistemas, responsável pelo desenvolvimento 

do app, que havia viabilidade técnica para o desenvolvimento para todas as 3 opções. 

Optada pela alternativa de incluir uma plataforma de colaboração no app SisWeb-

CRIA, na qual será colocada um ícone “Colaboração” na qual, abrirá uma nova página 

com funcionalidades específicas. 

 

5.2.4 Implementação 

 

Para a implementação da plataforma de colaboração, dependerá da aprovação 

do projeto pelos stakeholders. Depois de aprovado, o app deverá passar por um 3° 

ciclo de desenvolvimento de acordo com a Metodologia Ágil de Desenvolvimento de 

Software. A implantação definitiva depende de outras iniciativas paralelas do projeto, 

como a busca pelos colaboradores, captação de recursos para a compra dos produtos 

necessários para a construção dos equipamentos e definição de um cronograma 

inicial para a fase de produção. 

 



 

 

Capítulo 6 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 Resultados 

 

6.1.1 Plataforma de colaboração para distribuição das Cadeiras de 

Rodas Infantis Automatizada de baixo custo 

 

Nesta etapa será demonstrada a elaboração da estratégia da plataforma de 

colaboração na qual, envolverá parcerias com voluntários instituições privadas, 

universidades, pesquisadores, dentre outros, em diversas regiões do Brasil. 

Depois das fases de exploração de ideias e a seleção do projeto, passamos 

para a concepção teórica do projeto. Nesta fase, segundo Cooper (1993), deve-se 

passar por um estudo mais detalhado do projeto, como: definição dos requisitos, 

justificativa do projeto e um plano para o seu desenvolvimento (COOPER, 1993). 

Nesta parte da pesquisa, limitamos em descrever seu escopo, pois, para a 

implementação do sistema, ficará sujeita à definição das regras de gerenciamento, 

regras de negócios, definição de como será feita a distribuição física do equipamento 

e a definição da linguagem de programação da plataforma a ser desenvolvida. 

O desenvolvimento conceitual da plataforma de colaboração, sugerido nesta 

pesquisa, foi baseado no Modelo 3C de Colaboração criado de Ellis (1991) que 

combina três dimensões sendo (FUKS et al., 2011): 

i) Comunicação, que contempla a conversa, o diálogo, a troca de 

mensagens entre os colaboradores; 

ii) Coordenação, que organiza as tarefas dos colaboradores e;  

iii) Cooperação, que é responsável pela realização das tarefas 

conjuntamente.  

O projeto inicia-se com a busca e na configuração dos colaboradores, sendo 

que, estes poderão ser pessoas físicas, Universidades, pesquisadores ou entidades 

filantrópicas. Preferencialmente, estes colaboradores deverão estar dispersos em 
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diversas regiões do Brasil, isto, no sentido de facilitar a distribuição das CRIAs de 

baixo custo.  

A coordenação envolve a pré-estruturação das tarefas e o seu gerenciamento, 

estas envolvem as ações necessárias para organizar a colaboração. Normalmente, 

esta pré-estruturação é concluída antes do trabalho colaborativo se iniciar. Neste são 

definidos os objetivos, a conversão destes objetivos em tarefas, seleção dos 

colaboradores, a distribuição das tarefas entre eles, etc. (FUKS et al., 2003). O 

coordenador geral ou os responsáveis pelo projeto, nesta proposta, terão a missão de 

formar o grupo de colaboração. O aceite do convite, realizado pela coordenação, torna 

o voluntário um participante credenciado para realização do projeto. A coordenação 

deverá estabelecer as regras e princípios para o desenvolvimento do relacionamento 

colaborativo entre os parceiros. O acordo inicial entre os parceiros é fundamental para 

o sucesso do projeto, pois ele visa o comprometimento tanto a alta administração 

quanto das equipes envolvidas no projeto. As regras de relacionamento colaborativo, 

pré-estabelecidas pelo coordenador, consistem no processo de definição dos 

objetivos, metas, escopo da colaboração, responsabilidades, pontos de checagem 

dos aspectos acordados e dos procedimentos a serem seguidos.  

A cooperação visa as operações conjuntas dos participantes do grupo em um 

espaço compartilhado definido. Esta operação visa a realização das tarefas 

gerenciadas pela coordenação, na qual os membros do grupo cooperam produzindo, 

manuseando e organizando informações, construindo e aprimorando os objetos de 

cooperação (FUKS et al., 2003). Tanto a coordenação geral quanto os colaboradores 

devem desenvolver um plano conjunto de trabalho com foco nos objetivos, realizado 

através das negociações entre eles, definindo os papeis e organizando as atividades 

de cada membro da equipe. Todas as informações sobre o projeto que vai ser 

desenvolvido, devem ser detalhadamente planejadas e de fácil entendimento para 

conhecimento dos colaboradores externos. O compartilhamento dos objetivos ocorre 

quando a instituição passa a definir seus objetivos em conjunto com seus 

colaboradores, sendo assim, a adoção de um objetivo comum indica um alinhamento 

dos propósitos entre as instituições. A tomada de decisão conjunta, neste projeto, 

estão relacionadas com: possíveis aperfeiçoamento da CRIA, desenvolvimento de 

novos produtos em tecnologia assistiva, alinhamento dos procedimentos internos ou 

processo de gestão, compartilhamento de custos além de definir, conjuntamente, 

quais projetos irão prosseguir ou devem ser interrompido. 
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Uma plataforma colaborativa permite aos colaboradores criarem um espaço 

comunitário de trabalho para adicionarem dados ou fluxos de trabalho a ele. O espaço 

de trabalho criado é visível e acessível a todos os colaboradores independentemente 

da sua localização geográfica. Todas as alterações feitas na plataforma são 

sincronizadas, garantindo assim, que os colaboradores tenham acesso atualizado de 

um projeto em andamento (MATHEUS, 2016). Neste sentido, a plataforma proposta 

deverá possibilitar que os colaboradores de diferentes locais no Brasil, colaborem para 

o desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas sociais relacionada com 

acesso e o desenvolvimento de equipamentos de tecnologia assistiva. O sistema 

deverá propiciar uma dinâmica em que os parceiros possam compartilhar suas 

experiências, talentos e ideias, no sentido de minimizar os problemas sociais de 

formas inovadoras. Os membros do grupo poderão adicionar, através da plataforma, 

proposta de pesquisa, recomendações, publicações cientificas, ou sugestão de 

desenvolvimento em conjunto de equipamentos ou serviços relacionados com TA.  

A comunicação geralmente envolve negociação, debates e firmação de 

compromissos entre os membros do grupo. Uma ferramenta de comunicação baseado 

na internet dão suporte às interações entre os membros do grupo, podendo gerenciar 

os diálogos, negociações e os compromissos de cada participante (FUKS, et al., 

2003). A plataforma deverá proporcionar a comunicação online entre os colaboradores 

através de um módulo específico. Podendo esta comunicação ser por vídeo 

conferências e/ou envio de mensagens. O sistema deverá permitir uploads e 

downloads de arquivos. Somente os colaboradores poderão inserir no sistema 

arquivos com recomendações, comentários, pesquisas e avaliações referentes aos 

projetos em andamento. 

Ao criar uma recomendação, comentário, pesquisas ou avaliação, estas ficarão 

visíveis para os demais colaboradores que poderão visualizá-las e inserir algum 

comentário ou recomendação em uma janela específica. Essa recomendação também 

ficará visível a todos os colaboradores reforçando o aspecto da colaboração da 

ferramenta. 

Com base nas literaturas pesquisadas, propomos que o sistema possua as 

seguintes características: 

 Formação e seleção de talentos humanos em ambiente colaborativo, com 

uma visão atualizada de mercado e dos problemas sociais enfrentadas 

pelas PcDs; 
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 Interação mais efetiva entre os centros acadêmicos, usuários e 

voluntários por meio de uma relação de colaboração; 

 Estímulo à multidisciplinaridade em um ambiente multinstitucional; 

 Incentivo ao surgimento de novos projetos de TA, em conjunto com o meio 

acadêmico e outras organizações; 

 Incentivo à formação de centros de inovação e compartilhamento de 

experiências e conhecimento; 

 Aumento da motivação dos participantes acadêmicos, aproximando a ida 

acadêmica com realidade do mercado, além de possibilitar a adoção de 

novas práticas de ensino para resolução de problemas advindos da 

prática;  

 Facilitar o processo de distribuição das CRIAs de baixo custo em diversas 

partes do Brasil e;  

 Fomentar a inovação na área de tecnologia assistiva. 

O uso do sistema deverá ser de fácil usabilidade, interfaces amigáveis e que não 

implique conhecimento de programação dos colaboradores. Seus módulos devem ser 

simples, porém integrados, para propiciar praticidade de utilização e manutenção. 

Esta plataforma deverá proporcionar uma série de recursos para facilitar o 

gerenciamento de documentos, formação de equipe interdisciplinar e comunicação 

entre os integrantes da equipe. 

Para o cadastro dos colaboradores, o módulo deverá indicar o tipo de 

colaboração, sendo estes: Pesquisadores, universidades, voluntário individual ou 

entidade filantrópica, na qual, estes deverão ter o perfil de administradores no sistema.  

Na figura 18, apresentamos o diagrama de casos de uso com uma visão dos 

atores e a sua relação com os casos de uso da plataforma de colaboração. Através 

do diagrama, foi possível identificar três atores que acessam às funcionalidades da 

plataforma, sendo estes: os usuários comuns ou solicitantes, os coordenadores e os 

colaboradores ou cooperadores. Apesar dos solicitantes não acessarem diretamente 

a plataforma de colaboração, optamos por demonstrar suas funcionalidades no 

diagrama, no sentido de fornecer uma maior compreensão do sistema como um todo. 
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Figura 18: Diagrama de uso de causa da plataforma de colaboração do SisWeb-CRIA 

 

Fonte: Autores 

Na figura 19 apresentamos o fluxograma das atividades de colaboração da 

coordenação, cooperação e colaboradores do sistema colaborativo de distribuição de 

cadeiras de rodas infantis automatizada de baixo custo. Na qual, podemos observar 

as atividades da coordenação e dos colaboradores individualmente, assim como, as 

atividades que deverão ser realizadas em conjunto. 

  



 

 

Figura 19: fluxograma das atividades de colaboração da coordenação, cooperação e colaboradores do sistema colaborativo de distribuição de 
cadeiras de rodas infantis automatizada de baixo custo 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 

 



 

 

6.1.2 Logística colaborativa de distribuição de cadeiras de rodas 
infantis de baixo custo 

A logística colaborativa pode ser definida como as operações logísticas voltadas 

para a integração dos participantes da cadeia de suprimento por meio das TICs. O 

objetivo da logística colaborativa é desenvolver estratégias e planos operacionais 

cooperativos, com intuito de beneficiar o consumidor com melhores produtos e 

serviços agregados (NAGARAJAN, et al., 2013). Presume-se que a colaboração no 

processo logístico pode simplificar e tornar mais eficaz o desenvolvimento dos 

processos, relativo ao tempo de resposta e à qualidade do serviço, explorando o 

conhecimento de diversas pessoas (ZHOU; HUI; LIANG, 2011). 

O projeto inicia-se na busca de colaboradores, sendo que, estes poderão ser 

voluntários, universidades, pesquisadores ou entidades filantrópicas. Os 

colaboradores deverão estar, preferencialmente, dispersos em diversas regiões do 

Brasil no sentido de facilitar a distribuição das CRIAs em diversas partes do país. Na 

figura 20 apresentamos o fluxograma do sistema de logística de colaboração para 

distribuição das CRIAs. 

  



 

 

Figura 20: Fluxograma do processo de logística colaborativa de distribuição da cadeira de rodas infantil automatizada de baixo custo 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 



 

 

Para o sistema logístico de distribuição deste equipamento sugerimos os 

seguintes procedimentos: 

1. O solicitante faz o cadastro no App SisWeb-CRIA, informando sua 

localização geográfica além das demais informações requeridas pelo sistema; 

2. O administrador dá o aceite no cadastro do solicitante; 

3. O solicitante faz o pedido da CRIA de baixo custo através do App 

SisWeb-CRIA; 

4. O coordenador enviará uma mensagem para a unidade colaboradora 

mais próxima do solicitante no sentido de verificar se há recursos materiais, 

humanos e financeiros para atender a esta solicitação; 

5. No caso da unidade não possuir recursos suficientes para atender à 

solicitação, será enviado uma mensagem, via plataforma de colaboração, 

para a coordenação solicitando em parte ou total dos recursos para o 

atendimento da solicitação; 

6. Havendo recursos a coordenação efetuará a transferência dos recursos 

para a unidade solicitada. Caso a coordenação não possua recursos, este 

enviará mensagem as demais unidades solicitando estes recursos, na qual 

serão transferidos para a unidade solicitante; 

7. Em caso da coordenação e das unidades de colaboração não possuírem 

recursos suficientes, fica à critério da unidade solicitante buscar recursos 

através de doações ou patrocínio; 

8. A unidade colaboradora mais próxima ao solicitante ficará responsável 

pela montagem e entrega da CRIA de baixo custo ao solicitante; 

9. Os membros da equipe deverão ser treinados para usar o sistema assim 

como para a realização da montagem da CRIA de baixo custo; 

10. Cada unidade de colaboração deverá elaborar um plano de previsão de 

entrega das CRIAs de baixo custo que seja baseada em demandas históricas 

de entregas; 

11. A formação de fornecedores e a forma de transporte do equipamento 

ficará à critério de cada unidade de colaboração. 

No que diz respeito aos objetivos perseguidos pela colaboração em logística, 

segundo pesquisas, é amplamente aceito que a redução de custos é o objetivo mais 

relevante. No entanto, a colaboração na logística deve, também, resultar na criação 

de novas propostas de valor (BITICI, et al., 2004). Em uma pesquisa sobre 
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colaborações em logística, conduzido por Cruijssen (2006), o pesquisador identifica 

cinco objetivos diferentes para essa estratégia, sendo: redução de custos, 

crescimento, inovação, resposta rápida e relevância social. Neste sentido, procuramos 

identificar os objetivos propostos por Cruijssen nesta pesquisa. 

 Redução de custo: Pretende-se com esta proposta reduzir o custo de 

transporte na distribuição dos equipamentos, pois, com unidades de colaboração 

espalhada pelo Brasil diminuiria a distância entre a instituição fornecedora do 

equipamento e o usuário, consequentemente, diminuindo o valor do frete.  

 Crescimento: Por meio da colaboração, o projeto não ficaria restrito 

apenas pela Unifesp, podendo este projeto ser ampliada para diversas unidades de 

ensino e de pesquisa distribuída pelo país. O projeto poderá não ficar restrito na 

distribuição apenas de cadeiras de rodas infantil, podendo ser ampliada para o 

desenvolvimento e distribuição de novos equipamentos e serviços em tecnologia 

assistiva. 

 Inovação: Flint et al. (2005), afirmam que a inovação em logística é 

qualquer serviço de logística que é identificado como novo ou aprimorado e útil para 

um determinado público. Esta inovação pode ser um incremento básico ou até mesmo 

uma inovação complexa. Barratt (2004), afirma que a colaboração entre parceiros na 

logística é considerada uma inovação, pois, esta prática contribui para o 

desenvolvimento de novas atividades que poderão se refletir na otimização de 

processos de toda a empresa e de seus parceiros. 

Neste sentido, a presente proposta teve o intuito de propor um negócio 

inovador em conjunto com parceiros, a fim de, incentivar a pesquisa e 

desenvolvimento relacionado com tecnologia assistiva no sentido de minimizar os 

problemas enfrentados pelas PcDs. Essa inovação está relacionada ao modelo de 

negócio e de gestão, pois são geradas transformações na forma como o produto é 

ofertado ao cliente final. 

 Resposta rápida: Com a advento da internet e as ferramentas de TIC, 

como chats, compartilhamento de arquivos e de informações para suporte nas 

operações, proporciona uma comunicação e interação mais rápida entre os usuários. 

 Relevância social: A pesquisa buscou um meio eficiente de distribuição 

de cadeiras de rodas infantis de baixo custo para crianças pertencentes à família de 

baixa renda no Brasil. Dar acesso a este equipamento pode permitir que à criança 
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com deficiência obtenha uma maior autonomia na sua mobilidade, interindependência 

em suas atividades cotidiana e maior inclusão social. 

Portanto pretendemos com este projeto, além da redução de custo com 

transporte do equipamento, o aumento na qualidade do serviço, atendimento a um 

maior número de cliente, aumento da frequência de entregas, satisfação do cliente, 

além de incentivar a inovação em logística. 

As principais barreiras à implantação dos projetos em inovações envolvendo 

universidades e institutos de pesquisas, segundo Marques e Freitas (2007), são: a 

burocracia universitária, extensão de tempo do projeto, carência de comunicação 

entre as partes e grau de incerteza técnica dos projetos. No que diz respeito às críticas 

pertencentes à colaboração em logística, segundo Pomponi et al. (2013), as maiores 

preocupações envolvem a confiança entre os colaboradores, uma vez que sua falta 

pode comprometer os objetivos perseguidos. 

Falta definir como será a distribuição física das CRIA. Dentre as opções 

analisadas foram:  

a) Para os pais que moram perto de uma das unidades de colaboração ou 

da sede, estes poderão buscar pessoalmente o equipamento, podendo este, ser 

transportado até a casa do usuário por um automóvel simples. 

b) Para aqueles que moram longe da sede ou de uma das unidades 

colaboradoras e não possui automóvel. As CRIAs de baixo custo são relativamente 

fáceis de montar, podendo, em muitas vezes, ser montada pelos próprios pais da 

criança. Neste sentido, seria disponibilizado um vídeo ensinando a montar este 

equipamento e a unidade enviaria ao usuário, seja pelo serviço de correio.Uma 

alternativa para este processo é enviar a parte eletrônica para ser montada na 

estrutura da CRIA de baixo custo. 

As restrições encontradas foram que muitos pais dos usuários não possuem 

veículo próprio ou não possuem renda suficiente para pagar um transporte particular 

para se locomover até a sede ou de qualquer unidade de colaboração. Outra questão, 

é de que, mesmo a CRIA de baixo custo ser de fácil montagem, muitas pessoas não 

têm a prática com trabalhos manuais ou não possuem ferramentas adequadas para a 

sua montagem. Neste sentido, a distribuição física deste equipamento teria que ser 

observada cada caso separadamente. 
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6.2 Aplicativo de gerenciamento logístico de distribuição das 

Cadeiras de Rodas Infantis Automatizada de baixo custo – SisWeb-

CRIA 

 

O front-end do sistema web foi desenvolvido utilizando o modelo responsivo de 

páginas da Material-UI, um conjunto de bibliotecas HTML e linguagem Javascript de 

código aberto que faz o ajuste automático da dimensão das telas conforme o tamanho 

da janela em uso ou conforme o tamanho da tela do tablet ou celular. Para ter acesso 

ao sistema, qualquer pessoa pode fazer um novo cadastro informando um e-mail e 

criando uma senha pessoal, e depois disso poder fazer seu login (Fig. 21 e 22).  

Figura 21: Print da tela de acesso e login do aplicativo SisWeb-CRIA 

 
Fonte: autores 
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Fonte: autores 

Na tela inicial, após efetuar o login no sistema, aparece o nome do usuário e as 

informações iniciais sobre o que ele pode fazer. É apresentada uma imagem da 

cadeira de rodas disponível, sendo possível a inserção de uma página adicional com 

mais informações sobre o produto. Foi adicionado um link para acesso aos termos de 

uso do sistema e uma declaração que o usuário ao se cadastrar e utilizar o sistema 

terá seus dados mantidos em sigilo, de acordo com esses termos de uso da UNIFESP 

(Fig. 23). No lado esquerdo da tela há um menu com as opções disponíveis ao usuário, 

na qual ele pode iniciar um pedido e ter acesso aos seus pedidos e seus dados 

cadastrados, assim como fazer alguma atualização ou modificação. 

Figura 22: Print da tela de acesso e login do aplicativo SisWeb-CRIA 
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Figura 23: Print da tela inicial para usuários comuns do aplicativo SisWeb-CRIA 

 

 
Fonte: autores 

Para fazer um pedido, conforme o print da tela demonstrada na figura 24, o 

solicitante precisa cadastrar um endereço, vinculado a uma entidade ou pessoa 

responsável por receber o kit da CRIA de baixo custo. O sistema permite que mais de 

um endereço ou entidade seja cadastrado, para o caso de uma entidade que atue em 

mais de uma cidade. Sendo assim, a entidade poderá fazer mais de um pedido e 

apresentar endereços diferentes para a entrega. Na tela de cadastro de entidade é 

necessário colocar o número de Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) ou 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para o devido registro das doações 

feitas por este projeto vinculado à UNIFESP. Foi implantada uma biblioteca para 

consulta de endereço e CEP para facilitar ao usuário a colocação correta do CEP e 

endereço de envio, de acordo com a cidade de qualquer estado do Brasil. O nome do 

bairro é preenchido automaticamente com o CEP do logradouro escolhido, sendo 

necessário colocar o número e complemento, se houver. 
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Figura 24: Print da tela de cadastro de entidade e endereço de entrega do aplicativo 
SisWeb-CRIA 

 

 
Fonte: autores 

Cada pedido deve ser feito para uma criança específica, por isso são 

necessárias algumas informações, incluindo as medidas antropométricas necessárias 

para a confecção personalizada da CRIA de baixo custo. O usuário confirma o tipo da 

CRIA, com controle na esquerda ou na direita, e a entidade que foi cadastrada deve 

inserir as medidas solicitadas de acordo com a figura modelo. Na figura 25 é 

demonstrada o print da tela de pedido do App SisWeb-CRIA. 
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Figura 25: Print da tela de pedido e cadastro de dados da criança do aplicativo SisWeb-
CRIA 

 
Fonte: autores 

Após realizada o cadastro de um pedido, a tela fica de acordo com o exemplo 

mostrado na figura 26. Neste caso, os solicitantes têm acesso apenas aos seus 

pedidos, onde podem atualizar dados, mas não podem apagar um pedido ou entidade. 

Isto foi feito para prevenir exclusões acidentais por parte dos usuários. Caso queira 

desistir de um pedido, o usuário deve fazer uma solicitação por meio de um e-mail ao 

administrador do sistema. O status do pedido depende de um administrador para 

autorizar e dar continuidade ao processo de produção e envio da CRIA de baixo custo 

ao solicitante. O previsto é que o administrador confirme os dados da entidade e a 

veracidade do CNPJ ou CPF antes de autorizar um pedido. O status vai mudando de 
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acordo com o controle feito pelo administrador do sistema e é automaticamente 

atualizado para o usuário. 

 

Figura 26: Print da tela de informação dos pedidos do usuário do aplicativo SisWeb-CRIA 

 
Fonte: autores 

Para os cooperadores do sistema a tela inicial é diferente, permitindo o acesso 

a comandos de administrador, como a visualização de todos os usuários cadastrados, 

visualização e atualização do status de todos os pedidos. Atualmente o sistema conta 

com apenas dois tipos de usuários, porém, é possível implementar outros tipos de 

usuários com telas de acesso personalizadas e possibilidades de edição adequadas 

às atividades conforme o andamento do projeto. Na implantação definitiva não é 

adequado que todos os cooperadores tenham acesso aos dados de todos os usuários, 

ou autorização para editar e até apagar pedidos. Com a implantação do projeto e a 

definição dos papéis dos cooperadores será possível definir quais serão os outros 

tipos de usuários e a quais telas e permissões estes terão acesso. Na figura 27 

apresentamos o print da tela inicial do App SisWeb-CRIA. 
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Figura 27: Print da tela inicial do aplicativo SisWeb-CRIA 

 
Fonte: autores 

Um administrador pode ter acesso às informações de todos os usuários (Fig. 

28). Através desta tela ele pode acessar e mudar o perfil para autorizar outros usuários 

como administrador ou outro tipo de acesso. Cada usuário pode mudar sua senha 

pessoal, mas caso este esqueça a senha de acesso, o administrador pode criar uma 

senha temporária e enviar por e-mail ao usuário que solicitar. 

Figura 28: Print da tela de controle de usuários do administrador do aplicativo SisWeb-CRIA 

 
Fonte: autores 
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O controle de pedidos possui uma tela de visualização na qual é possível ver 

todos os pedidos realizados, podendo ser selecionados individualmente para a edição 

de informações, aprovar os pedidos e alterar o Status, uma vez que este tipo de 

acesso é permitido apenas aos cooperadores com perfil de administrador (Fig. 29). 

Figura 29: Print da tela de visualização de pedidos do administrador do aplicativo SisWeb-CRIA 

 
Fonte: autores 

No caso dos solicitantes, estes têm acesso para editar apenas suas 

informações básicas. O administrador pode atualizar as informações relativas à 

aprovação, status da produção e envio de cada CRIA (Fig. 30). Mais informações 

podem ser adicionadas à esta tela, de acordo com a necessidade do projeto. 

Figura 30: Print da tela de edição de pedidos do administrador do aplicativo SisWeb-CRIA 

 

Fonte: autores  
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6.3 Discussão 

 

A compra de software pronto nem sempre atende as necessidades do cliente, 

isto acontece porque é difícil encontrar uma solução única para todos os casos. Em 

relação ao App SisWeb-Cria acreditamos que o desenvolvimento de um novo app foi 

a melhor opção, pois, para entrega das CRIAs de baixo custo necessita das medidas 

antropométricas do usuário, este elemento dificilmente é encontrado em aplicativos 

disponíveis no mercado. Uma das vantagens do App SisWeb-Cria é que o aplicativo 

funciona diretamente em ambiente web podendo ser acessado tanto através dos 

smartphones, quanto pelos computadores desktops, não precisando baixar o 

aplicativo no celular. O aplicativo teve que passar por dois ciclos de desenvolvimento, 

pois para realizar um upgrade com as novas bibliotecas seria necessário reescrever 

grande parte do código, mas sem a garantia de que o sistema continuaria funcionando 

sem problemas. 

O Modelo Diamante, proposto por Shenhar e Dvir forneceu um suporte que 

permitiu definir o grau de inovação deste projeto. Compreender as características de 

um projeto, logo no início, tem grande relevância, pois permite selecionar uma 

estratégia de desenvolvimento mais adequada, além de minimizar os riscos de 

fracasso do projeto.  

Fazer com que os produtos estejam disponíveis no lugar certo, na hora certa e 

a um preço justo é um dos grandes desafios da logística. O universo das tecnologias 

móveis, compreendendo tanto os smartphones, tablets e internet, encontra-se em 

crescente popularização. Aliar estas tecnologias com os processos da logística 

colaborativa para distribuição das cadeiras de rodas automatizadas infantis de baixo 

custo foi a solução criada na presente pesquisa para que estes equipamentos 

cheguem aos seus usuários em vários lugares do Brasil. 
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Capítulo 7 

CONCLUSÃO 

7.1 Contribuições 

 

O App SisWeb-CRIA foi criado com o objetivo de facilitar aos solicitantes 

fazerem seus pedidos, assim como o seu acompanhamento até a entrega, com intuito 

de agilizar este processo. A metodologia ágil de desenvolvimento contribuiu neste 

projeto para que o serviço seja entregue dentro dos requisitos definidos, assim como 

prazo, qualidade e custo. Vale salientar que na logística, os custos relacionados ao 

transporte são muito elevados. Os gastos com logística variam de 5 a 35% do valor 

total das vendas, de acordo com o tipo de atividade desempenhada. Um processo que 

possa gerar redução de custo na logística é muito desejado pois, possui grandes 

impactos no preço final do produto. Esta mudança de ideologia gerencial possibilita a 

ampliação e a troca de experiências, melhorando o planejamento e reduzindo os 

custos em transporte. 

7.2 Inserção Social 

Diante dos diversos desafios no que se refere às PcDs, há uma enorme 

necessidade de buscar soluções que sejam capazes de ir ao encontro da equidade e 

justiça social. A presente pesquisa buscou investigar os desafios sociais com as 

oportunidades das mais recentes soluções tecnológicas encontrada no mercado. A 

pesquisa buscou um meio eficiente de distribuição de cadeiras de rodas infantis 

automatizada de baixo custo para crianças pertencentes à família de baixa renda no 

Brasil. Dar acesso a este equipamento pode garantir à criança com deficiência uma 

maior autonomia na sua mobilidade, nas suas atividades cotidiana e uma maior 

inclusão social. 

No que se refere a inovação, Afuah (2003) afirma que pode ser considerada 

uma inovação de produto ou serviço, quando estes possuírem novos atributos ou que 
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estes atributos sejam melhorados, quando há redução de seus custos ou ainda não 

foram disponibilizados no mercado Dhesikan (2012) corrobora que inovação pode 

surgir de pegar algo que já foi feito, mas abordando de um ponto de vista diferente. 

Neste sentido a presente pesquisa consiste em aplicar uma tecnologia já existente no 

mercado atrelado a um modelo de gestão em logística, podendo dar início a novos 

ciclos de negócio e abrir novas oportunidades na área social. O projeto Sisweb-Cria 

foi caracterizado, de acordo com o grau de inovação seguindo o Modelo Diamond  de 

Shenha e Dvir (2010). No eixo Novidade o projeto foi classificado como inovação 

incremental para o mercado. No eixo Tecnologia foi classificado como de baixa 

tecnologia e como inovação tecnológica incremental. No eixo Complexidade, foi como 

inovação modular.  

 

7.3 Perspectivas Futuras 

A pesquisa apresentada limitou-se a discorrer sobre um projeto específico de 

distribuição de cadeiras de rodas infantis de baixo custo, portanto, não sendo possível 

generalizar para todas as situações, porém, cabendo possíveis adaptações para 

outros casos. Em continuação ao presente projeto, sugerimos a avaliação do 

aplicativo sob a perspectiva do usuário e de segurança da informação, também 

sugerimos entrevistas com especialistas para estratégia de colaboração na logística, 

no sentido de validar esta proposta. 
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GLOSSÁRIO 

3G: É a terceira geração de tecnologia de telefonia móvel, que permite a transferência de 
dados em alta velocidade, sem a utilização de qualquer fio. 

Ágil: Conjunto de métodos e princípios que consiste na ideia de desenvolvimento iterativo 
(isto é, onde requisitos e soluções são identificados e cumpridos de maneira cíclica) a partir 
da colaboração de times auto-gerenciáveis e multifuncionais. 

A-GPS: É uma versão aprimorada de GPS. O A-GPS recebe dados de suporte através de 
uma conexão de dados, ajudando seu aparelho a calcular as coordenadas da sua posição 
atual quando recebe informações de satélites. 

Android: Sistema operacional desenvolvido pela Google para plataformas mobile, como 
tablets e smartphones.  

Apache Maven: É uma ferramenta de automação e gerenciamento de projetos Java, embora 
também possa ser utilizada com outras linguagens. Ela fornece às equipes de 
desenvolvimento uma forma padronizada de automação, construção e publicação de suas 
aplicações, agregando agilidade e qualidade ao produto final.  

App Sore: Loja virtual da Apple em que são disponibilizados aplicativos para download, e que 
podem ser pagos ou gratuitos.  

App/Aplicativo: Software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo móvel.  

Arduíno: É uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, 
projetada com um microcontrolador com suporte de entrada/saída embutidoBack-end: O que 
a pessoa que usa não vê num software, como servidores e banco de dados. É o 
processamento “por trás dos panos”. 

Backup: São cópias de segurança de arquivos de computadores feitas periodicamente para 
evitar perdas de dados em caso de problemas técnicos nos equipamentos. 

Banco de Dados: Agrupamento (em formato de tabelas, documentos, colunas e etc…) de 
informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto. 

Bluetooth: Tecnologia de transmissão de dados via sinal de rádio de alta frequência entre 
dispositivos eletrônicos próximos um ao outro.  

Bluetooth: Tecnologia de transmissão de dados via sinal de rádio de alta frequência entre 
dispositivos eletrônicos próximos um ao outro. 

Bootstrap: É um framework front-end que fornece estruturas de CSS para a criação de sites 
e aplicações responsivas de forma rápida e simples. Além disso, pode lidar com sites de 
desktop e páginas de dispositivos móveis da mesma forma.  

Código QR/ QR Code: Código de barras bidimensional que pode ser esquadrinhado por 
telefones celulares com o uso de aplicativos específicos. Ele pode ser convertido em texto, 
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endereço eletrônico, número de telefone, localização, e-mail, mensagem ou contato. 
Geralmente utilizado em ações promocionais. mundo. 

CPU: Unidade central de processamento, ou processador.  

Crowdfunding (financiamento coletivo): É um sistema que permite que qualquer pessoa 
possa injetar dinheiro em um projeto ou negócio, o sistema de financiamento coletivo surge 
através de campanhas de arrecadação. 

Crowdsourcing: É o processo de terceirizar tarefas, ideias e soluções para um grande grupo 
de pessoas, que contribuem coletivamente para atingir os objetivos de uma organização. 

CSS: É uma linguagem de regras de estilo que nós usamos para aplicar estilo ao nosso 
conteúdo HTML. Por exemplo, definindo cores de fundo e fontes, e posicionando nosso 
conteúdo em múltiplas colunas. 

Desktop: Computador de mesa, estático. Geralmente composto por monitor, CPU, teclado e 
mouse Hardware – Parte física de um dispositivo (computador ou mobile), formado pelos 
componentes eletrônicos e os materiais constituintes. 

Download: O ato de receber ou retirar um ficheiro da Internet e transferi-lo para o disco rígido 
do computador. 

Front-End: É a parte de uma aplicação web que a pessoa que utiliza, vê e interage. É 
executada pelo browser. 

GPS: Sistema operacional de navegação que mostra a posição exata de algo ou de alguém, 
num espaço, através da decodificação de sinais recebidos por satélite. 

Hardware: Constitui um conjunto de dispositivos palpáveis, tais como: processador, monitor, 
teclado, impressora, entre outros. 

Heroku: Plataforma digital de serviço ajudam as empresas a criar e gerenciar aplicativos de 
alto desempenho. Uma oferta de PaaS confiável pode ajudar os desenvolvedores a obter um 
desenvolvimento de API simplificado e executar banco de dados, IoT, comunicações e 
gerenciamento de processos sem esforço. 

Hibernate: É uma ferramenta de consulta e persistência objeto/relacional de alta 
performance. Uma das soluções ORM mais flexíveis no mercado, ele faz o mapeamento de 
classes Java para tabelas de banco de dados e de tipos de dados Java para tipos de dados 
SQL. Ele fornece consultas e facilidades para retorno dos dados que reduzem 
significativamente o tempo de desenvolvimento. 

HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto): Uma linguagem de marcação que é 
utilizada como estrutura do Front-End de um site. 

Ionic: É um Framework Open Source gratuito sobre a licença MIT para desenvolvimento de 
aplicações mobile híbridas. Aplicações híbridas são aplicativos móveis construídos de 
maneira alternativa a aplicações nativa. São construídos, geralmente, utilizando HTML, CSS 
e JavaScript, desta maneira se tornaram extremamente populares, pois permite o 
desenvolvimento multiplataforma, utilizando o mesmo HTML para diferentes sistemas 
operacionais. 

iOS: Sistema operacional da Apple utilizado em seus iPhones e iPads Sistema operacional – 
Programa base de um dispositivo, que gerencia hardware e software. 
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IOT (Internet of things ou internet das coisas): É o termo utilizado para a conexão de 
basicamente qualquer coisa à internet, seja ela um eletrodoméstico, dispositivo, tênis, enfim, 
qualquer coisa. 

Java: Linguagem que permite desenvolver aplicações para serem executadas na Internet, 
Intranet e Extranet, utiliza-se de bancos de dados em tempo real, transformando uma 
ferramenta analítica em operacional, sendo executável em qualquer plataforma de hardware 
e software. 

JavaScript: É uma linguagem de programação que permite a você implementar itens 
complexos em páginas web 

MongoDB: É um banco de dados opensource, de alta performance e flexível, sendo 
considerado o principal banco de dados NoSQL. Os bancos de dados NoSQL apresentam 
algumas vantagens sobre os outros tipos, principalmente quando precisamos de 
escalabilidade, flexibilidade, bom desempenho e facilidade para consultas.  

MySQL: O MySQL é um SGBD que utiliza a linguagem SQL. 

NFC (Near Field Communication - Comunicação de Campo de Proximidade): É uma 
tecnologia tem o mesmo intuito do Bluetooth, que é se conectar com outros dispositivos 
compatíveis. Atualmente, esta tecnologia é mais usada para pagamentos por aproximação, 
possibilitando que o smartphone funcione como um cartão de crédito. 

Node.js: Pode ser definido como um ambiente de execução Javascript server-side. Isso 
significa que com o Node.js é possível criar aplicações Javascript para rodar como uma 
aplicação standalone em uma máquina, não dependendo de um browser para a execução, 
como estamos acostumados. 

React JS: É uma biblioteca JavaScript para a criação de interfaces de usuário. o React surgiu 
com o objetivo de otimizar a atualização e a sincronização de atividades simultâneas no feed 
de notícias da rede social, entre eles chat, status, listagem de contatos e outros.  

Sistema Operacional: É o principal programa do computador e o responsável por todo o 
controle do equipamento em si, gerenciando o uso dos dispositivos (memória, drivers) e 
demais programas (processadores de texto, planilhas de cálculo) e periféricos (impressora e 
scanner). 

Smartphone: É um telemóvel que oferece capacidades avançadas tal como gestão de dados 
pessoais e a possibilidade de instalar aplicações que contribuem para o melhoramento da 
performance do telefone. 

Software Livre: Denominação dada a determinados aplicativos cujo código-fonte é de 
domínio público e, em geral, gratuito. 

Software: É o conjunto de instruções pré-programadas que permitem que o hardware 
controle, coordene e processe os dados de um sistema. 

Spring Boot: É um framework Java open source que tem como objetivo facilitar esse 
processo em aplicações Java. Consequentemente, ele traz mais agilidade para o processo 
de desenvolvimento, uma vez que devs conseguem reduzir o tempo gasto com as 
configurações iniciais.  

SQL (Linguagem de Consulta Estruturada): Linguagem de banco de dados relacional. 
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TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação): Correspondem a um conjunto de recursos 
tecnológicos integrados entre si. O TIC consiste em todos os meios técnicos usados para 
tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui hardware e software. 

VGI: É uma versão do crowdsourcing, na qual o usuário contribui gerando e manipulando 
dados geoespaciais em websites, sendo estes dados inseridos em um bancos de dados. 
Estes dados contribuídos especificam localizações geográficas, com suas descrições e 
propriedades. 

Wayfinding: É um conjunto de pistas constituídas por elementos visuais, auditivos, táteis, 
entre outros, que permitem às pessoas se movimentarem dentro de um espaço de maneira 
segura e informada. 

Wi fi: Tecnologia de difusão de sinal de Internet sem fio, que opera geralmente por meio de 
sinais de rádio. 

Workflow (fluxo de trabalho): Trata-se da automação de processos de negócio, nos quais 
os documentos, informações e tarefas passam de colaborador para colaborador, seguindo 
uma determinada hierarquia e de acordo com um conjunto pré-estabelecido de regras. 
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  Anexo A* 

CÓDIGO FONTE 

O código-fonte tem seu controle de versão em repositório público do Github: 

 

https://github.com/francojmf/siswebcri-react-backend 

https://github.com/francojmf/siswebcri-react-frontend 

O front-end pode ser acessado através do link: 

https://siswebcri-react-frontend-francojmf.vercel.app 

 

O back-end possui um arquivo de referência que lista todas as bibliotecas 

instaladas e respectivas versões, além dos comandos básicos de inicialização. 

Figura 31: Código-fonte das bibliotecas do back-end do aplicativo SisWEB-CRIA 

Fonte: Autores 
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Para iniciar o servidor do back-end, o Node JS executa o arquivo do servidor 

do app, chamado server.js, que em poucas linhas de código carrega as principais 

bibliotecas utilizadas e faz a conexão com o banco de dados, deixando esta parte do 

sistema pronta para os acessos feitos pelo aplicativo do front-end, que são realizadas 

por meio de requisições online, controladas por arquivos adicionais localizados na 

pasta ‘node_modules’.  

 

Fonte: Autores 

O banco de dados, que roda na nuvem do Atlas MongoDB, possui apenas 

quatro tabelas: entidades, pedidos, produtos e usuários, de acordo com a estrutura do 

back-end, conforme mostrado na figura seguinte. 

 

 

Figura 32: Código-fonte do servidor do aplicativo SisWeb-CRIA 
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Fonte: Autores 

Na figura seguinte, temos o arquivo ‘route.js’ que define as rotas de acesso às 

tabelas do banco de dados. Ali são mapeadas todas as requisições feitas ao banco 

de dados, onde os detalhes de acesso a cada tabela estão nos arquivos das pastas 

‘controllers’. Os arquivos de controle, por sua vez, comunicam-se com os arquivos na 

pasta ‘models’, que possuem detalhes relacionados aos campos dentro das tabelas, 

incluindo detalhes de segurança, como a criptografia usada na tabela de usuários, que 

não deixa as senhas exposta no banco de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Tabelas do banco de dados do aplicativo SisWeb-CRIA 
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Fonte: Autores 

 

 

Figura 34: Código-fonte das rotas de acesso ao banco de dados do aplicativo SisWeb-CRIA 
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O front-end que foi desenvolvido em Javascript, por usar o framework React 

JS, que também usa bibliotecas do Node JS, possui uma arquitetura semelhante ao 

back-end, onde as bibliotecas utilizadas ficam na pasta ‘node_modules’. 

Adicionalmente, possui as pastas ‘build’ e ‘config’ que são criadas automaticamente 

pelo framework, conforme o código é desenvolvido. 

 

Fonte: Autores 

 

 

Figura 35: Código-fonte do front-end do aplicativo SisWeb-CRIA 
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As telas principais do sistema são desenvolvidas no módulo ‘pages’, que por 

sua vez é organizado por tipo de tela, como as telas de ‘dashboard’ que são as telas 

iniciais do sistema, quando cada usuário faz o login, conforme mostrado na figura 

seguinte. Cada arquivo relacionado às telas do sistema é escrito como uma função 

Javascrit, que tem um código semelhante à linguagem de marcação HTML, pois este 

é o código principal que será mostrado no navegador web. Este tipo de função facilita 

a manutenção do código, quando é necessário fazer ajustes na tela que será 

mostrada, por exemplo.  

Figura 36: Código-fonte da tela inicial de Usuário Comum do aplicativo SisWeb-CRIA 

Fonte: Autores 

 

Os demais arquivos, relacionadas a outras telas, acessadas depois da tela 

‘dashboard’, são organizadas em pastas nomeadas conforme o acesso às tabelas do 

banco de dados, como entidades, pedidos, produtos e usuários, também para facilitar 

a manutenção do código-fonte.  
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Anexo B* 

PUBLICAÇÕES 

 A pesquisa referente à aplicação do Modelo Diamante no projeto SisWeb-CRIA 

foi publicada na revista Praticas da Gestão da Inovação Volume II em 2021 pela 

editora Pimenta Cultural ( https://www.pimentacultural.com/livro/praticas-gestao-2 ). 

Figura 37: Capítulo 7 da revista Práticas da Gestão da Inovação Volume II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Práticas da Gestão da Inovação  

 



 

 

A revisão sistemática da literatura desta pesquisa foi submetida em forma de 

artigo na Revista Brasileira de Gestão e Inovação 

(http://ucs.br/etc/revistas/index.php/RBGI), na qual se encontra em fase de análise. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Brasileira de Gestão e Inovação (http://ucs.br/etc/revistas/index.php/RBGI) 

Figura 38: Print da página da internet da Revista Brasileira de Gestão e Inovação 


